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Szkolna gazetka „Pryzmat” powsta³a w ramach realizacji projektu zatytu³owanego „Aktywizacja
spo³ecznoœci lokalnej Starego Folwarku w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”. Projekt ten
realizowany jest w ramach Programu Rzeczpospolita Internetowa, finansowanego ze œrodków Fundacji Grupy
TP. Ju¿ wczeœniej, w ramach tego projektu, odby³y siê dwa konkursy: plastyczny „Lec¹ liœcie, lec¹” oraz
historyczny „Z kart historii - opowiadamy historiê Starego Folwarku” oraz Rajd Kamedulski. Przeprowadzone
zosta³y te¿ szkolenia dotycz¹ce Internetu, dzia³ania redakcji gazetki oraz odby³y siê warsztaty przyrodnicze.
Ponadto zebrane i opracowane zosta³y materia³y o Starym Folwarku i okolicy, które zamieszczone s¹ w Internecie
na stronie Stowarzyszenia „Cz³owiek i Przyroda” (www.stowcip.webd.pl). Inicjatorami ca³ego projektu byli:
Stowarzyszenie “Cz³owiek i Przyroda”, Szko³a Podstawowa w Starym Folwarku, Wigierskie Stowarzyszenie
Turystyczne oraz Urz¹d Gminy Suwa³ki.
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S£OWO REDAKTORA NACZELNEGO
Redakcja naszej gazetki sk³ada siê z 11 osób. S¹ to
uczniowie z klas IV-VI. Redaktorem naczelnym jest Ada
Wasilewska,
a zastêpc¹ Ewelina Majewska. Arek
Wasilewski oraz Pawe³ Dani³owicz s¹ odpowiedzialni za
oprawê graficzn¹ gazetki.
Mamy nastêpuj¹ce dzia³y:
- Z ¯YCIA SZKO£Y - odpowiedzialne Iza Omiljanowicz i
Ewelina Majewska
- SPORTOWY - odpowiedzialne Ewelina Bobrowska i
Ewelina Karczewska
- PRZYRODNICZY - odpowiedzialni Damian Milewski,
Rafa³ Poulakowski oraz Wojtek Majewski
- HUMOR - odpowiedzialne Ada Wasilewska i Kasia
Dermont.
Ka¿da osoba nie przypadkowo odpowiada za swój dzia³.
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Rafa³ Poulakowski, Wojciech Majewski, Arkadiusz Wasilewski, Pawe³ Dani³owicz, Adriana Wasilewska i Ewelina
Majewska, Monika Opanowska, Magdalena Podlewska
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Ewelina Bobrowska i Ewelina Karczewska od kilku lat trenuj¹ tenis sto³owy i doskonale orientuj¹ siê w sprawach
zwi¹zanych ze sportem. Wnikliwe i spostrzegawcze obserwatorki ¿ycia szkolnego Iza i Ewelina zawsze s¹ tam,
gdzie dzieje siê coœ ciekawego. Pogodne i pe³ne humoru Ada i Kasia zawsze potrafi¹ rozœmieszyæ innych - takie
ich usposobienie! Damian, Rafa³ i Wojtek œwietnie wiedz¹, co w trawie piszczy, ile kropek ma biedronka i co na
obiad zje stonka.
Chocia¿ nasza redakcja jest dosyæ ma³a, to nie brak jej zapa³u do pracy.
Adriana Wasilewska

WYWIAD Z PANI¥ DYREKTOR
Pryzmat: Czym nasza Szko³a ró¿ni siê od innych?
Pani Dyrektor: Nasza szko³a jest niedu¿¹ placówk¹, w której uczy siê kilkudziesiêciu uczniów. Warunki nauki
i pracy s¹ bardzo dobre. Szko³a ma dobre wyposa¿enie w sprzêt i pomoce dydaktyczne. Jest bezpieczna, ma
swoj¹ bardzo bogat¹ tradycjê, poniewa¿ istnieje od kilkudziesiêciu lat, a budynek, w którym wy siê uczycie
stoi od 1963 roku. Jest to szko³a znana w œrodowisku lokalnym, ale
myœlê, ¿e nie tylko ze wzglêdu na osi¹gniêcia uczniów w konkursach i
zawodach sportowych. Informacje o naszej szkole pojawiaj¹ siê w
prasie, radiu, lokalnej telewizji.
Pryzmat: Czy jest Pani zadowolona z wyników uczniów?
Pani Dyrektor: Jestem zadowolona, tym bardziej, ¿e sama równie¿ na te
wyniki pracujê. Jako nauczyciel jêzyka polskiego, przygotowujê uczniów
do sprawdzianów po szóstej klasie i jak na razie osi¹gniêcia w³aœnie
naszych szóstoklasistów s¹ najwy¿sze w gminie, wy¿sze w stosunku do
wyników w powiecie czy województwie, wiêc jest to powód do dumy i
zadowolenia. Po za tym nasi uczniowie osi¹gaj¹ dobre wyniki równie¿ w
innych konkursach, s¹ zauwa¿ani na konkursach plastycznych,
recytatorskich, konkursach i zawodach sportowych. Wiêc jestem
zadowolona.
Pryzmat: Jak Pani uwa¿a, jakie przedmioty dzieci lubi¹ najbardziej?
Pani Dyrektor: Och… chcia³abym, ¿eby by³ to jêzyk polski, oczywiœcie,
ale… nie mam z³udzeñ. Jêzyk polski jest przedmiotem, na którym trzeba
du¿o wymagaæ, ¿eby osi¹gn¹æ efekty, zadowalaj¹ce i satysfakcjonuj¹ce
zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Myœlê, ¿e uczniowie lubi¹
ró¿ne przedmioty w zale¿noœci od tego, czego im siê ³atwiej uczyæ. S¹ uczniowie, którzy lubi¹ przedmioty
artystyczne, s¹ uczniowie, którzy rzeczywiœcie lubi¹ jêzyk polski, poniewa¿ lubi¹ czytaæ…, poniewa¿ interesuj¹
siê poezj¹, wzbogacaj¹ swoj¹ wiedzê o jêzyku, s¹ uczniowie, którzy na pewno lubi¹ matematykê, chocia¿by
dlatego, ¿e nie sprawia im wiêkszej trudnoœci. Na pewno du¿a grupa lubi wychowanie fizyczne, bo w tym
przedmiocie jest dobra i osi¹ga swoje sukcesy.
Pryzmat: W naszej szkole dzia³a klub tenisa sto³owego „Remik”. Czy jest Pani dumna z wyników dziewcz¹t?
Pani Dyrektor: Oczywiœcie, szko³a po przez sport ma swego rodzaju promocje. Uczennice rzeczywiœcie osi¹gaj¹
bardzo wysokie wyniki. Mamy przecie¿ zawodniczki, które startuj¹ w zawodach wojewódzkich i reprezentuj¹
województwo w zawodach ogólnopolskich. Tak dzieje siê od kilku lat, jest to oczywiœcie wynik pracy trenerki, Pani
Danuty Remiszko i umiejêtnoœci zawodniczek. Mamy ju¿ uczennicê, która uczy siê w gimnazjum o profilu
sportowym i przed ni¹ w³aœnie jakaœ przysz³oœæ w tej dziedzinie, tak¿e jest to na pewno powód do dumy.
Pryzmat: Myœli Pani, ¿e dziewczêta maj¹ jak¹œ przysz³oœæ w tenisie?
Pani Dyrektor: Je¿eli bêd¹ konsekwentne i pracowite, je¿eli bêd¹ widzia³y dla siebie tak¹ drogê. Dzisiaj
pracowici i konsekwentni sportowcy osi¹gaj¹ na ró¿nych szczeblach dobre wyniki, wiêc myœlê, ¿e tak.
Pryzmat: Dziêkujê za rozmowê.
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Dnia 16 wrzeœnia 2006 roku odby³ siê w Grajewie I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Tenisa Sto³owego w
kategorii „M³odzik''. Zawodniczki naszego klubu „UKS REMIK” wypad³y bardzo dobrze. Ewelina Karczewska
zajê³a I miejsce, Ewelina Bobrowska by³a VI, Monika Opanowska VIII, a Magdalena Podlewska XV.
W dniach 6-8 paŸdziernika 2006 r. w Starym Folwarku odby³ siê X Jubileuszowy Turniej Tenisa Sto³owego
Szkó³ ZaprzyjaŸnionych POLSKA - LITWA. W kategorii „M³odziczek” zwyciê¿y³a Ewelina Karczewska, II miejsce
zajê³a Ewelina Bobrowska, a III Marzena Soko³owska z Augustowa. W kategorii „Kadetek” I miejsce zajê³a Paulina
Opanowska, II - Paulina Remiszko, III - Wioleta Nowosadko (zawodniczki Salos Suwa³ki).
W dniu 8 paŸdziernika 2006 r. odby³y siê Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Uczniowskich Klubów
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Sportowych w Grajewie. I miejsce zajê³a dru¿yna „UKS REMIK”
w sk³adzie: Ewelina Bobrowska i Ewelina Karczewska.
Turniej w kategorii „M³odziczek” w Bia³ymstoku równie¿
zakoñczy³ siê sukcesem - Ewelina Karczewska po raz drugi
zdoby³a I miejsce, Ewelina Bobrowska zajê³a IV miejsce,
Monika Opanowska by³a VII, Magdalena Podlewska by³a VIII,
Angelika Tomaszewska by³a XI, Aleksandra Nowosadko by³a
XIX, a Joanna Wasilewska by³a XX.
W dnach 16-17 grudnia 2006 roku odby³ siê II
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny „M³odziczek” w Gdañsku.
Ewelina Karczewska zajê³a tam XXX miejsce.

PRZYRODA -WIOSNA
Wiosna to czas nadziei, bo s³oñce coraz wy¿ej œwieci i jest coraz cieplej.
Przyroda budzi siê ze snu zimowego. Zalegaj¹ca od miesiêcy warstwa œniegu
zaczyna topnieæ, ukazuj¹c coraz liczniejsze
oznaki zwiastuj¹ce nadejœcie wiosny.
W lasach kwitn¹ przebiœniegi i wawrzynki
wilcze³yko, krzewy wypuszczaj¹ m³ode liœcie, a
zwierzêta budz¹ siê z zimowego snu np. je¿e.
Bardzo wyraŸnie, wysoko w przestworzach,
akcentowane jest nastanie wiosny, przez powracaj¹ce w rodzinne strony
wêdrowne ptaki. Na niebie raz po raz dostrzec mo¿na, a czêœciej us³yszeæ
stada gêsi, ¿urawi, kaczek, ³abêdzi i
innych ptaków.
Wraz z up³ywem dni i wzrostem
temperatury w przyrodzie przybywa coraz wiêcej oznak zbli¿aj¹cej siê
wiosny, zarówno w œwiecie roœlin, jak i zwierz¹t. Pomimo zdarzaj¹cych
siê za³amañ pogody, a nawet krótkotrwa³ych nawrotów zimy, proces
budzenia siê przyrody z zimowego letargu nie zostanie ju¿ zatrzymany
a jedynie niekiedy spowolniony.
Wiosna to równie¿ okres œwi¹t Wielkanocnych. W ten czas ludzie
jedz¹ œwiêconkê, któr¹ poœwiêcili w koœciele. Tradycj¹ jest stukanie
jajka o jajko. Ten, kto wygra ma szczêœcie przez ca³y rok.
Ju¿ widaæ przylatuj¹ce bociany z ciep³ych krajów. Szukaj¹ po¿ywienia
brodz¹c po bagnach, ale ciê¿ko im je znaleŸæ.
Damian Milewski

Humor szkolny

Na lekcji geografii:
- Ziemia, jak wiecie obraca siê wokó³ S³oñca.
Na to Jaœ:
- A wokó³ czego krêci siê, gdy s³oñce zajdzie?

Jaœ wraca ze szko³y.
- Jak by³o? : pyta go mama.
- Na piêæ! Dwójka z polskiego, dwójka z
matematyki i jedynka z geografii : odpowiada Jaœ.

Lekcja religii w szkole.
- Stasiu, czy odmawiasz codziennie modlitwê
wieczorn¹?
- Tak, proszê ksiêdza.
- To piêknie. A modlitwê porann¹?
- Nie
- Dlaczego?
- Bo rano ju¿ siê nie bojê.

Na lekcji biologii nauczycielka pyta Jasia:
- Co to jest mamuthus primigenius?
Poniewa¿ Jasio nie odpowiada, pani mówi:
- To mamut, czyli prehistoryczny s³oñ.
- Coœ podobnego! To jaskiniowcy umieli
wynajdowaæ takie uczone nazwy?
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RAJD KAMEDULSKI

W dniu 21 kwietnia 2007 roku odby³ siê Rajd Kamedulski, zorganizowany w ramach projektu „Aktywizacja
spo³ecznoœci lokalnej Starego Folwarku w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”. Uczestnicy
(zespo³y piêcioosobowe) spotkali siê w Starym Folwarku i rywalizowali na 12-kilometrowej trasie przebiegaj¹cej
przez tereny wsi Stary Folwark i okolicznych miejscowoœci. Na trasie ukrytych by³o 6 przystanków, na których
uczestnicy rajdu musieli wykazaæ siê wiedz¹ o wydarzeniach historycznych zwi¹zanych z okolic¹ oraz
zrêcznoœci¹ (by³y zagadki i gry zrêcznoœciowe). Poszczególne przystanki dotyczy³y:
- okresu tzw. ³owców reniferów,
- Jaæwingów,
- dziejów wigierskich Kamedu³ów,
- dzia³alnoœci Stacji Hydrobiologicznej nad Wigrami,
- PTTK,
- Wigierskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego.
Rajd by³ jednym z elementów obchodów Dnia Ziemi, który przygotowano wspólnie z Wigierskim Parkiem
Narodowym. W tym dniu, oprócz rajdu odbywa³y siê quizy, zabawy i konkursy, a ca³oœæ zakoñczy³a siê wspólnym
ogniskiem, przy którym serwowano grochówkê (ufundowan¹ przez restauracjê “Pod Siej¹”), pieczon¹ kie³basê,
wêdzon¹ sielawê, s³odycze i napoje. Wszyscy bawili siê doskonale, pomimo niezbyt przychylnej aury - wiatr i
zimno utrudnia³y przeprowadzenie niektórych zabaw.

FOTOREPORTA¯
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„Wykonane w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa”

