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Wywiad  

z księdzem 

Piotrem 

Buśko 

 

 

Ile lat ksiądz pełni posługę 

kapłańską? 

-Dopiero sześć. 

W jakich szkołach ksiądz wcześniej 

pracował? 

-W szkole podstawowej nr 50 w 

Białymstoku i w gimnazjum nr 6 

również w Białymstoku, a szkoła w 

Turośni Kościelnej jest moją trzecią. 

Czy lubi ksiądz pracę z dziećmi? 

-Jak są  grzeczne to tak. 

Jakie jest księdza ulubione święto 

kościelne? 

-To ciekawe pytanie, musiałbym się 

zastanowić bo mam kilka… 

Najbardziej to chyba lubię 

uroczystość Wszystkich Świętych, 

jak się idzie na cmentarz. 

Czy ksiądz miewa urlop? 

-Od pracy w szkole tak. To są 

wakacje, natomiast od bycia 

księdzem nie. 

Kim chciał być ksiądz w wieku 11-

12 lat? 

-W wieku 11-12 lat chciałem być 

policjantem. 

Czy ksiądz miał pupila? 

-Miałem pieska, nazywał się 

Ramzes. 

Czy ksiądz miał dobre oceny? 

-Z przedmiotów tak ale z 

zachowania nie zawsze. 

 W ilu  ksiądz był parafiach? 

-W trzech: Św. Karola Boromeusza, 

Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Rodzin i obecnie w Turośni. 

Na ilu ksiądz był pielgrzymkach? 

-150 

Czy ksiądz widział papieża na 

żywo? 

-Tak, w Watykanie. Benedykta XVI. 

Czy ksiądz ma jakieś hobby? 

-Mam, bardzo lubię czytać  książki i 

spacerować po lesie. 

Jakie ksiądz lubi czytać książki? 
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-Najbardziej o przyrodzie. 

Czy podoba się dla księdza nasza 

parafia? 

-Tak, bardzo mi się podoba. 

Czy ksiądz był gdzieś za granicą? 

-Tak byłem, w Rzymie, w Pradze, na 

Białorusi oraz na Litwie. 

Kiedy ksiądz ma urodziny? 

-7 maja  

W jakim mieście się ksiądz urodził? 

-W Białymstoku 

Czy ksiądz ma jakieś sukcesy o 

których chciałby nam opowiedzieć? 

-Kiedyś wygrałem w szkole średniej 

turniej podnoszenia ciężarów. 

Skończyłem też studia prawnicze, 

jestem z pierwszego wykształcenia 

prawnikiem. 

  Hanna Dzikowska kl. VI a 

Gabriela Hryniewicka kl. VI a 

Na dobry 

początek...  

Na początku roku 

szkolnego warto sobie 

zadać pytanie: „Czy 

umiem się uczyć?”.           

W związku z tym 

proponujemy każdemu 

przeprowadzenie 

poniższego testu: 

 1. Gdy mam odrabiać lekcje: 

a) czuję, że nie mam na to ochoty, ale 

wykonuję swój obowiązek 

 b) robię to chętnie, bo wiem, że uczę się 

dla siebie  

c) odkładam to ciągle na później  

2. Gdy nauczyciel zapowie sprawdzian: 

 a) spokojnie powtarzam wiadomości 

 b) zaczynam chorować 

 c) muszę nadrabiać zaległości, bo nie uczę 

się systematycznie  

3. Kiedy się uczę: 

 a) chcę jak najszybciej skończyć i wyjść 

na dwór  

b) skupiam uwagę na tym, co chcę 

zapamiętać  

c) przychodzą mi do głowy bardzo różne 

myśli…  

4. Na moim biurku: 

 a) jest wszystko, czego potrzebuję w 

czasie odrabiania lekcji  

b) panuje artystyczny nieład, w którym 

gubią się ołówki i zeszyty  

c) nie mam biurka, odrabiam lekcje w 

kuchni lub na ławie przed telewizorem  

5. Odrabiam lekcje: 

a) od razu po przyjściu ze szkoły lub 

bezpośrednio po lekcjach w świetlicy 

 b) późnym wieczorem lub w nocy  

c) po posiłku i krótkim odpoczynku 
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 6. Gdy mam dużo nauki: 

 a) siedzę nad książkami kilka godzin bez 

przerwy 

 b) zniechęcam się i rezygnuję  

c) robię krótkie przerwy na odpoczynek  

7. Uczę się: 

a) w domu, w ciszy i spokoju, czasami w 

świetlicy  

b) tylko w świetlicy  

c) w szkole na przerwie 

 8. Kiedy czegoś nie rozumiem 

 a) staram się to pominąć, odkładam naukę 

na później  

b) proszę o pomoc nauczyciela, rodziców, 

kolegów  

c) szukam wskazówek w podręczniku 

9. Dbam, aby podczas odrabiania lekcji: 

a) mój pokój był przewietrzony, nikt mi 

nie przeszkadzał, a wszystkie potrzebne do 

nauki rzeczy były w zasięgu ręki 

 b) towarzyszyła mi ulubiona muzyka i 

moje zwierzątko  

c) nikt mnie nie zobaczył, bo odpisuję od 

kolegów na przerwie  

10. Kiedy zdarzy mi się dostać słabszą 

ocenę: 

 a) uważam, że to wina nauczyciela 

 b) analizuję, jakie błędy popełniłem i 

staram się poprawić  

c) szybko o tym zapominam, życie toczy 

się dalej  

11. Nauka jest dla mnie: 

a) jedną z wielu rzeczy, jakie wypełniają 

mi czas 

 b) przykrą koniecznością  

c) okazją do poznania ciekawych zdarzeń, 

ludzi, świata  

12. Zdaniem nauczycieli i rodziców 

jestem uczniem:  

a) zdolnym, aktywnym na lekcjach, ale 

niezbyt pracowitym  

b) mało aktywnym, ani dobrym, ani złym 

 c) pracowitym, systematycznym, pilnym  

PUNKTACJA  

Po 2 punkty za odpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4a, 

5c, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b, 11c, 12c 

 Po 1 punkcie za odpowiedzi:1a, 2c, 3c, 4b, 

5a, 6a, 7b, 8b, 9c, 10c, 11a, 12a 

0 punktów za odpowiedzi: 1c, 2b, 3a, 4c, 

5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a, 11b, 12b 

PODSUMOWANIE:  

20-24p. Znasz zasady uczenia się i umiesz 

je zastosować w życiu.  

15-20p. Prawdopodobnie Twoje 

możliwości są większe niż rezultaty, które 

osiągasz.  

9-14p. Chyba nie jesteś najlepszym 

uczniem.  

0-8p. Niestety, nie masz się czym 

pochwalić.  
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Katarzyna Purta 

  

 

Czego życzą 

sobie 

nauczyciele              

w nowym roku 

szkolnym? 

Zapytałyśmy naszych nauczycieli,  

czego życzą sobie w nowym roku 

szkolnym. Oto ich odpowiedzi:  

 

Cierpliwości 

mądrych ludzi wokół            

zapału do nauki u uczniów 

grzecznych uczniów      
spokojnych dyżurów      
mało problemów   

świętego spokoju      

więcej czasu         

 szybkiego nadejścia wakacji    

 zdrowia i pieniędzy                     

sukcesów swoich wychowanków 

więcej kolorów w szkole               
wytrwałości       

zrozumienia 

 

 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie VI,  

                                            wrzesień - październik 2019 
 

                                     

6 
 

 

 

 

 

Czego życzą 

sobie 

uczniowie                  

w nowym roku 

szkolnym? 

Zapytałyśmy uczniów z naszej 

szkoły,  czego życzą sobie w nowym 

roku szkolnym. Oto ich odpowiedzi:  

krótkich prac domowych                    

dłuższych przerw 

więcej zajęć rozwijających 

umiejętności technologiczne 

lekcji tańca dla wszystkich             

czerwonego paska na świadectwie 

 łatwości przyswajania wiedzy       

przyjemnych i ciekawych 
lekcji  

  szafek metalowych na 
korytarzach 

 dostania się do wybranej szkoły          
nowych potraw w 

stołówce 

deserów na stołówce           

automatu z jedzeniem 

nowych książek                        

w bibliotece            

 ciszy na lekcjach 

nowych przyjaźni                

czasu na czytanie książek 
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Dominika Osmólska                                                                

Agnieszka Opat  

                                      Edyta Szygałowicz 

 z kl. VIII 

   

 

 

Co robimy             

w bibliotece                             

i czytelni? 
Zapytałyśmy uczniów naszej szkoły, 

co robią w bibliotece i czytelni. 

Oto ich odpowiedzi:  

 

Rozmawiamy        

 wypożyczamy książki            

 gramy                        

śmiejemy się             

uczymy się                 

pomagamy Pani           

    czytamy      

    żartujemy     

   miło spędzamy czas 

przeglądamy książki     

odrabiamy lekcje 

siedzimy   

 przeglądamy czasopisma 

wyciszamy się       

  korzystamy z komputerów  

dowiadujemy się o różnych konkursach 
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Dominika Osmólska  

 Agnieszka Opat    

Edyta Szygałowicz 

z kl. VIII 

 

 

Samopoczucie 

najmłodszych 

uczniów z klasy I 

w nowym roku 

szkolnym 

Na początku października 

przeprowadziłam  rozmowę z 

uczniami z klasy I na temat ich 

samopoczucia w szkole. 

Zadawałam uczniom pytania 

dotyczące szkoły. 

1. Jak odnajdujecie się jako 

najmłodsi uczniowie klas 1-3 ? 

 Odp: Starsi są bardzo mili, pomagają nam 

w różnych sytuacjach. Czasami nawiązują z 

nami rozmowy na przerwach lub przed 

lekcjami. Spędzamy też razem czas w 

świetlicy, gdzie razem się bawimy – 

odpowiedział Piotr K. 

2. Jak traktują Was starsi koledzy? 

Odp: Są mili i dobrze nas traktują- 

odpowiedziała Andżelika. 

3.  Czy zawarliście już nowe 

przyjaźnie? 

Odp: Uczę się rok w tej szkole, wcześniej 

chodziłam do przedszkola w Białymstoku i 

wszyscy są dla mnie nowi, ale  mam już 

koleżanki- odpowiedziała: Ala. 

4.  Jaki według was powinien być 

prawdziwy przyjaciel lub 

przyjaciółka? 

Odp: Prawdziwy przyjaciel powinien być 

pomocny, koleżeński i miły- 

odpowiedziała: Marysia. 

5.  Jaki powinien być według was 

wymarzony nauczyciel? 

Odp: To taki ktoś, kogo bardzo lubimy, ktoś 

komu możemy powiedzieć wszystko. 

Wymarzony nauczyciel powinien nam 

pomaczać w potrzebie- odpowiedziała Julia  

6.  Opisz swoją wychowawczynię w 

trzech słowach... 
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Odp: Dobra, miła, kulturalna- odpowiedział 

Wiktor. 

Odp: Pomocna, serdeczna i fajna- 

odpowiedziała Ala. 

7.  Czy macie już prace domowe? 

Odp: Tak Pani nam zadaje prace domowe 

ale bardzo lubię je odrabiać-odpowiedziała 

Ala. 

8.  Czy korzystacie już z biblioteki 

szkolnej? 

Odp: Tak. Wypożyczamy książki do 

czytania. Czasami chodzimy tam na zajęcia 

z panią Kasią- odpowiedział Wiktor. 

9.  Czy przygotowujecie się już do 

pasowania na ucznia klasy 

pierwszej?  

Odp: Przygotowujemy się. Uczymy się na 

razie ról na pamięć w domu –odpowiedziała 

Marysia. 

Wygląda na to, że okres adaptacyjny 

naszych najmłodszych kolegów i 

koleżanek przebiegł szybko i pozytywnie. 

 

Maria Hryniewicka kl. VIII 

 

 

  

…Nasi 

uczniowie  

w wolnych 

chwilach… 

rozwijąją 

swoje 

talenty! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Puśćmy wodze fantazji i 

wyobraźmy sobie, co  

zrobilibyśmy, gdybyśmy 

nieoczekiwanie stali się 

właścicielami 86 400 złotych                

i mieli tylko 1 dzień na wydanie 

tej kwoty?...     

A teraz 86 400zł zamieńmy na 

sekundy….. Właśnie tyle ma ich         

1 doba. To od nas zależy, na co 

przeznaczymy ten czas! 
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Cześć, 

Mam na imię Natalka i uczę się 

w VII klasie. W wolnych 

chwilach od zawsze uwielbiałam 

rysować. Tak więc, kiedy mam 

choć odrobinę czasu, to sięgam 

po ołówek. Drugą moją pasją 

jest śpiew. Od kilku lat 

przynależę do Chóru Opery i 

Filharmonii Podlaskiej. 

Myślę, że „pozytywna” 

aktywność to świetny sposób na 

zabicie nudy.   

Polecam ją wszystkim   
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Natalia Suszyńska kl. VII 

 

 

 

 

 

 

 

Cześć,  

nazywam się Julka. Uczę się w 

VII klasie. Nauki jest coraz 

więcej, ale wolne chwile również 

się zdarzają. Wtedy to właśnie 

lubię pisać wiersze i 

opowiadania. Niektóre z nich 

regularnie ukazują się na 

łamach szkolnej gazetki.  

W wolnych chwilach staram się 
też pobiegać z aparatem 

fotograficznym i co nieco 

utrwalić, bo to moja kolejna 

pasja.  Oto efekty moich 

ostatnich wolnych chwil: 
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Meczyk 
 

Meczyk się zaczyna 

rodzina do kanapy przybywa. 

Tam jest popcorn i soczek, 

a dla bobasa smoczek. 

Gwizdek pierwszy jest, 

tata zrobił dziwny gest... 

Skoczył w górę i spadł, 

na kanapę padł. 

Mama Ronaldo  ujrzała 

i prawie z wrażenia zemdlała... 

Gdy zobaczyła jego buły 

oczy aż ją ukłuły. 

Gwizdek na przerwę nas wzywa, 

do toalety ludzi przybywa. 

A my w domu siedzimy 

i o tym, żeby na stadionie być marzymy... 

Druga połowa się zaczyna. 

Ja już chyba nie wytrzymam! 

Trafiliśmy gola! 

Przerwana nasz niedola! 

Końcowy gwizdek, o matko! 

Mama z wrażenia wylała sok  

I wyciera go szmatką... 

I choć nasi przegrali 7-1 

To i tak mieli ten jeden. 
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Julia Świstun kl. VII 
 
 
 
 

 

Cześć, nazywam się Adrian. 

Uczę się w VII klasie. W 

wolnych chwilach lubię 

rysować. Oto kilka moich prac:
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Adrian Podwysocki kl. VII 

 

Kącik zagadek 

Łatwe zagadki: 

1. Śpiewa, mówi i gra, 

   każdy w domu je ma. 

2. Choć ma rogi i nogi, 

   nie ruszy z podłogi. 

3. Po stawie pływają, 

   śnieżnobiałe pióra mają. 

4. Jak się to drzewo nazywa, 

    które się białą korą okrywa? 

Średnie i trudne zagadki: 

1.Najpierw chodzi na czterech nogach, 

potem  na dwóch a następnie na trzech, kto 

to? 
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2.  

 

3. 

 

 

 

        

4. jeżeli: 

1+5=12 

2+10=24 

3+15=36 

to wtedy: 

5+25=? 

 

5. 

  

 

  

 
Zagadki  ze stron: 
https://pl.pinterest.com/akademiaumyslu/zagadki-logiczne/  
http://zagadkidladzieci.net/ 
 

Miłosz „Mituz” Jakim 
 
 
 
 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/akademiaumyslu/zagadki-logiczne/
http://zagadkidladzieci.net/
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Sonda wśród 

uczniów klas IV- VIII   

dotycząca wartości 

Pod koniec  września przeprowadziłem 

sondę wśród  uczniów. Dowiedziałem się z niej 

wielu ciekawych rzeczy, o których opowiem za 

chwilę. Na początek trzeba przypomnieć, że 

wszystko tu opisane jest obarczone błędem 

statystycznym i wiele z tych kwestii może 

różnić się nieznacznie od rzeczywistości. 

Wszystko jasne? To zaczynamy! 

  Pierwszym pytaniem jakie zadałem 

uczniom było: „Jakie wartości są dla ciebie 

najważniejsze?”. Odpowiedzi były oczywiście 

bardzo różne, ale można było zauważyć tę 

jedną przodującą, a była nią rodzina.  Rodzina 

zaspokaja dwie potrzeby (bezpieczeństwa i 

przynależności-miłości) niższego rzędu na 

piramidzie Maslowa.

 
Bez nich człowiekowi ciężko jest funkcjonować 

w normalny sposób. Dlatego ten wybór (moim 

zdaniem) jest jak najbardziej logicznie 

uzasadniony. 

 Drugim pytaniem jakie zadałem było:  

„Kto jest twoim autorytetem?”. Pytanie 

banalnie proste, jednak wiele osób w ogóle 

nie zastanawia się nad tym i chyba właśnie z 

tego powodu  większość mi na to pytanie nie 

odpowiedziała. W odpowiedziach najczęściej 

pojawiali się członkowie rodziny (głównie 

mama i tata). Trochę rzadziej pojawiali się nasi 

ukochani Joubertowie. Pojedynczo pojawiali 

się nauczyciele. A teraz najciekawsze 

odpowiedzi czyli: Peszko i Janusz Korwin-

Mikke. Osoby życia publicznego poważane w 

niektórych gronach. Po przyjrzeniu się na 

odpowiedzi uczniów klaruje się jasny obraz ich 

rozsądności. Te osoby (oprócz niektórych 

Joubertów) nie wpływają niekorzystnie na 

rozwór dziecka, a wręcz przeciwnie budują 

solidne fundamenty pod rozsądną i dojrzałą 

osobowość.  

 Trzecim pytaniem było: „Kim chcesz 

zostać w przyszłości”. W tym przypadku każda 

odpowiedź była ciekawa. Niektóre z wyborów 

były przydatne społeczne (wszystkie zawody 

są potrzebne,  ale niektóre trochę bardziej), a 

inne można by było porównać do prawie 

niemożliwych marzeń. By nie niszczyć 

wspaniałych fantazji opowiem tylko o 

pierwszej grupie bo można tam znaleźć takie 

zawody jak: elektryk, rolnik, prawnik, laborant, 

programista, analityk big data i cukiernik. W 

tym miejscu mógłbym rozpisać się o każdym 

zawodzie, ale myślę że większość czytelników 

naszej gazetki wie, co się w tych zawodach 

robi, wyjątkami są laborant i analityk big data. 

Jeżeli chodzi o laboranta pobiera on próbki 

czegokolwiek i je bada pod kątem np. 

biologicznym (taki w sumie chemik tylko bada, 

a nie tworzy reakcje). Analityk big data 

wyciąga wnioski z dużej ilości danych (czyli w 

sumie patrzy na ogromne tabele i je analizuje).     

 Uczniowie tej  szkoły są niezwykle 

interesujący. Mają solidne autorytety a życie 

opierają na dobrych wartościach. Ich 

przyszłość maluje się w kolorowych barwach. 

Mam nadzieję, że czytając ten artykuł twoja 

też!   https://opennexus.pl/teorie-motywacji-w-

praktyce-motywacje-w-zakupach-czesc-2/piramida-

potrzeb-maslowa/ 

                                                 Miłosz Jakim kl. VIII 

https://opennexus.pl/teorie-motywacji-w-praktyce-motywacje-w-zakupach-czesc-2/piramida-potrzeb-maslowa/
https://opennexus.pl/teorie-motywacji-w-praktyce-motywacje-w-zakupach-czesc-2/piramida-potrzeb-maslowa/
https://opennexus.pl/teorie-motywacji-w-praktyce-motywacje-w-zakupach-czesc-2/piramida-potrzeb-maslowa/
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NAUCZYCIEL  

NA MEDAL! 
17 września  przeprowadziliśmy ankietę 

wśród uczniów naszej szkoły, dotyczącą 

wyboru najlepszego                                             

i najsympatyczniejszego nauczyciela.              

Nasi pedagodzy zostali nagrodzeni 

medalami, a zdobywcy I miejsc bukietami  

słodkich cukierków podczas ,,gali” w 

Dzień Edukacji Narodowej. Oto wyniki 

plebiscytu przeprowadzonego  

w klasach I-VIII: 

I miejsce: Pani Renata Zegadło- 

Piasecka  

                    Pani Dorota Poślada 

II miejsce:  Pan Marek Łukaszuk 

                     Pani Grażyna Dryl 

                      Pani Danuta Dryl 

III miejsce: Pani Kaja Idźkowska 

                     Pani Barbara   Komenda 

 

 

 

 Wszystkim nauczycielom serdecznie 

gratulujemy i życzymy cierpliwości, 

zdrowia i siły w dniu ich święta. 

 

  

Amelia Mielech kl. VIII 

Maria Hryniewicka kl. VIII 

Zuzanna Jurczak kl. VII 

Julia Adamska kl. VII 
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Kącik gier 

The Witness 

O grze: 

The Witness to pierwszoosobowa gra 

przygodowa, kładąca szczególny nacisk na 

rozwiązywanie zagadek. Za powstanie gry 

odpowiada założone przez Jonathana 

Blowa(niezależne studio Thekla). Tytuł 

projektowany był z myślą o szerokiej 

gamie platform sprzętowych byłej i 

obecnej generacji, jednak ostatecznie 

ukazał się na komputerach(PC) i konsoli 

PlayStation 4, a kilka miesięcy później 

także na Xbox One oraz urządzeniach 

przenośnych. 

Fabuła: 

Akcja gry toczy się na wyspie, po której 

możemy się swobodnie poruszać, w celu 

wyszukiwania i rozwiązywania kolejnych 

łamigłówek. Wyspa ta okazuje się 

niezwykle zagadkowa i pomimo 

wyraźnych śladów zamieszkania jest 

całkowicie wyludniona. Znajdując ukryte 

w różnych miejscach wskazówki (np. 

audiologi) oraz rozwiązując kolejne, 

różnorodne zagadki logiczne, z czasem 

dowiadujemy się coraz więcej o miejscu, w 

którym przyszło nam się znaleźć i 

odkrywamy kolejne sekrety wyspy. 

Mincraft Minecon 2019 

Podczas 

tegorocznego Mineconu deweloperzy 

Mincrafta przedstawili plany na przyszły 

rozwój gry i  

pokazali   trailer Mincraft Minecraft Dunge

on.  Deweloperzy w trackie imprezy 

przedstawili i 

omówili nową zawartość gry i najbliższą 

wielką aktualizację, która będzie nosić 

nazwę Nether Update. Ma ona dodać 

biomy 

Soulsand Valley oraz Netherwart Forest i 

nową cywilizację którą, będą tworzyć 

nowe moby Piglisy. Do gracza z początku 

będą wrogo nastawione ,ale jeżeli gracz 

nałoży złotą zbroję będą go traktować 

neutralnie. Gracz również będzie mógł 

również z nimi handlować ale pewnie 

handel będzie wyglądał inaczej  niż z 

osadnikami. Do gry zostaną dodane 

również pszczoły ,ule i nowy surowiec- 

miód. Pszczoły będą służyć do zapylania 

uprawnych i kwiatów. Poza tym zostaną 

dodanie nowe bloki. 

Pod koniec Minecona dowiedzieliśmy 

również się o wyniku głosowania, w 

którym społeczność wybrała biom górski 

do poprawy. 
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Overwatch 

 

Overwatch to pierwsza od siedemnastu lat 

nowa marka Blizzarda. Amerykańskie 

studio nie bez przyczyny ma na całym 

świecie rzesze zagorzałych fanów – znane 

jest bowiem z wypuszczania niemal 

samych hitów. Gigant znany jako Blizzard 

właśnie się przebudził. Po spóźnionej 

reakcji na rozkwit rynku gier MOBA 

amerykańska firma znów dyktuje warunki. 

Pierwsza udana produkcja z gatunku 

bohaterskich strzelanek ma ogromne 

szanse zdobyć to, czym już może 

pochwalić się League of Legends – 

pozycję niedoścignionego lidera, 

bezkonkurencyjnego w swojej kategorii – a 

także wszystkie związane z tym „perki”: 

ogromną popularność, tysiące widzów na 

e-sportowych turniejach i... krociowe 

zyski. Już dzisiaj Overwatch to jeden z 

najoryginalniejszych FPS-ów ostatnich lat, 

który na tle innych gier z gatunku 

wyróżnia się dopracowaną mechaniką 

rozgrywki, postaciami z krwi i kości oraz 

efektowną komiksową oprawą graficzną 

.Overwatch to pierwsza od siedemnastu lat 

nowa marka Blizzarda. Amerykańskie 

studio nie bez przyczyny ma na całym 

świecie rzesze zagorzałych fanów – znane 

jest bowiem z wypuszczania niemal 

samych hitów. Jego pierwsza strzelanka 

również nie zawodzi. Najpopularniejsze 

gry sieciowe mają jeden wspólny 

mianownik: prostotę. League of Legends 

to jedna mapa i jeden tryb. Hearthstone jest 

łatwą do opanowania karcianką. W World 

of Tanks w kółko strzelamy do wrogich 

czołgów w tych samych lokacjach. Nie 

oznacza to jednak, że są to produkcje 

banalne czy szybko się nudzące. Ich 

zasady są proste, ale osiągnięcie w nich 

mistrzostwa okazuje się już wielkim 

wyzwaniem, które motywuje do stałego 

powracania do danego tytułu. Overwatch 

stanowi kolejny po Hearthstonie dowód na 

to, jak dobrze Blizzard odrobił zadanie 

domowe. 

Paweł Stasiewicz 

Michał Dryl  

Karol Radziwon 

 z kl. VIII 
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Kącik rozrywkowy 
Pokoloruj zgodnie z poniżej zaznaczonymi kolorami. 
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Pokoloruj rysunek. 
 

 
 

 

Rozwiąż rebus. 
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Połącz kropki i pokoloruj rysunek. 
 

 

 Katarzyna Purta 
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KONFERENCJA 

W DOBIE EDUKACJI 

WŁACZAJĄCEJ W 

TUROŚNI KOŚCIELNEJ 

W dniu 10 października  w Sali 

Widowiskowej w Turośni Kościelnej 

odbyła się zorganizowana przez Zespół 

Szkół konferencja na temat „W dobie 

edukacji włączającej – dziecko z 

niepełnosprawnością w szkole 

ogólnodostępnej”.  

Tego typu przedsięwzięcia są wpisane w 

pracę szkoły w gminie wiejskiej. Często 

jesteśmy jedyną możliwością edukacji 

dzieci z niepełnosprawnością 

mieszkających w obwodzie szkoły. 

Jesteśmy dumni z tego, iż mamy za sobą 

wiele lat doświadczeń, że możemy 

zaprezentować efekty naszej pracy, które 

procentują poprzez wychowanie 

praworządnych obywateli. Wiemy, iż dla 

rodziców diagnoza dziecka jest często jak 

wyrok. Jesteśmy z nimi od początku. 

Wspieramy systemowo cała rodzinę. 

Współpracujemy z różnymi instytucjami, 

tak aby nasze zintegrowane działania 

przynosiły wymierną korzyść dla dobra 

dziecka i rodziny. Wiemy, że praca z 

dzieckiem z niepełnosprawnością 

niejednokrotnie jest trudna, ale niezwykle 

satysfakcjonująca. Wiemy też, że 

podnoszenie świadomości na temat 

edukacji dzieci z niepełnosprawnościami, 

samej niepełnosprawności, jak i metod 

pracy, czy metod radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami jest bardzo istotna. Stad też 

zrodził się pomysł konferencji na temat 

edukacji włączającej. Dla nas jedynej, 

naturalnej. 

 

Jak powiedziała Dyrektor Zespołu Szkół w 

Turośni Kościelnej – Ewa Chrabołowska 

„przecież to normalne, że dzieci z 

niepełnosprawnością uczęszczają razem na 

lekcje ze wszystkimi dziećmi”. Tak w 

naszej szkole jest to normą. I aby nikogo nie 

wykluczać od lat wprowadzane są 

modernizacje przestrzeni szkolnej, 

doskonalenie kadry i inne działania o 

których mowa była na konferencji. 
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Liczba uczestników konferencji 

potwierdziła nam, iż wielka potrzebą jest 

wymiana wiedzy i doświadczeń 

związanych z kształceniem dzieci z 

niepełnosprawnością. 

 

Konferencja rozpoczęła się przywitaniem 

licznie przybyłych gości przez dyrektor  

 

Ewę Chrabołowska oraz wójta Grzegorz 

Jakucia.  

W naszej szkole mamy wiele przykładów 

włączania dzieci z niepełnosprawnościami 

w życie szkoły. Jednym z nich jest grupa 

teatralno-poetycka – Turgina. Dlatego też 

rozpoczęliśmy konferencję od 

zaprezentowania przedstawienia 

„Calineczka” – w reżyserii Beatrycze 

Smaszcz-Turosieńskiej i akompaniamencie 

Katarzyny Rodziewicz z tańcem 

przygotowanym przez Monikę Bibułowicz.

 

Calineczka– kto z nas jej nie zna? 

Drobniutka dziewczynka – urodzona w 

pąku tulipana – wędrująca w poszukiwaniu 

własnego świata, podążająca za głosem 

serca, za marzeniami, pragnieniami, za 

prawdziwą przyjaźnią… Inna a jakby taka 

sama jak wszyscy.

 
           Całą konferencję poprowadził 

Tomasz Śliwowski – pedagog szkolny, 

który był głównym inicjatorem i 

koordynatorem wydarzenia. 

 

Cykl wykładów otworzyła mgr. Barbara 

Snarska-Setiarso, terapeuta SI, założycielka 
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– poradni dla dzieci z zaburzeniami 

integracji sensorycznej, prywatnie mama 

dziecka ze spektrum autyzmu.

 Pani 

Setiarso zaprezentowała najnowsze metody 

pracy z uczniem z zaburzeniami integracji 

sensorycznej oraz dostosowanie warunków 

pracy w szkole. Metody pracy z dzieckiem 

ze spektrum autyzmu przybliżyła  

mgr Ewa Kowalewska,  przedstawicielka 

fundacji „A jak autyzm” oraz  pedagog, 

pionierka pracy z dziećmi ze spektrum 

autyzmu na Podlasiu.   

O dobrych 

praktykach opowiadała Dyrektor Zespołu 

Szkół Ewa Chrabołowska, która  

zaprezentowała codzienne życie w naszej 

szkole, czyli jak wygląda aranżacja 

przestrzeni szkolnej oraz jakie zrealizowane 

są potrzeby podnoszenia kwalifikacji kadry 

pedagogicznej ZS w Turośni Kościelnej do 

realizacji edukacji włączającej. 

Opowiedziała również o cieniach edukacji 

włączającej, czyli trudnościach do jej 

wdrożenia.  

 

Dr Małgorzata Bilewicz – 

terapeuta 

oraz pracownik Zakładu Edukacji 

Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w 

Katedrze Edukacji Między Kulturowej i 

Elementarnej, na wydziale Nauk o Edukacji 

( Dawniej Psychologii i Pedagogiki) 

Uniwersytetu w Białymstoku wygłosiła 

referat na temat organizacji edukacji dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną.   

 Ostatni wykład wygłosiła dr Katarzyna 

Nadachewicz, 

 

również pracownik Zakładu Edukacji 

Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na 

Uniwersytecie w Białymstoku, która 

podzieliła się ze zgromadzonymi wiedzą na 

temat pracy z dziećmi z 

niepełnosprawnościami w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Składamy serdeczne podziękowania na ręce 

wszystkich prowadzących wykłady za 

podzielenie się z innymi swoją wiedzą oraz 
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doświadczeniami; panu wójtowi Gminy 

Turośń Kościelna Grzegorzowi Jakuciowi 

za udostępnienie Sali Widowiskowej a 

także przewodniczącemu Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Turośni Kościelnej – Bogdanowi 

Piaseckiemu za współfinansowanie 

wydarzenia. 

 

Wyrażamy swoją szczególną wdzięczność 

wobec wszystkich nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz uczniów, którzy 

swoją ciężką pracą i zaangażowaniem 

przyczynili się do organizacji Konferencji.  

Dziękujemy naszym gościom, za to, że 

zdecydowaliście się być częścią tego 

ważnego dla nas wydarzenia. Dużym 

zaszczytem dla nas była obecność 

przedstawicieli Kuratorium Oświaty w 

Białystoku, Dyrektora MODM w 

Białymstoku, 

 

Dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Białymstoku oraz przedstawicieli 

pozostałych instytucji, które objęły 

patronatem konferencję. 

 

Wasza obecność oraz zadowolenie było dla 

nas priorytetem. Dziękujemy. 

Materiały z konferencji będą dostępne 

wkrótce na stronie internetowej szkoły: 

www.zs.turosnkoscielna.pl w zakładce 

„pedagog szkolny”.  

Tomasz Śliwowski

 

 

http://www.zs.turosnkoscielna.pl/

