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A w nim:

-styczniowe i lutowe święta, wydarzenia,

-najważniejsze sukcesy naukowe naszych
uczniów,

- największe sukcesy sportowe naszych
uczniów,

-projekty realizowane w naszej szkole 
w I semestrze.

  Bracia i siostry! Uczmy się w szkole Świętej Jadwigi Królowej, jak
wypełniać to przykazanie miłości. (Jan Paweł II)

wybór: R.
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Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a następnego dnia
Dzień Dziadka. Pierwszy raz Dzień Babci był obchodzony w
1965 roku w Poznaniu.

Dzień Dziadka zaczęto obchodzić osiem lat później, został on
przeniesiony do nas z USA i Kanady w latach 80. XX wieku.
W 1978 r. Prezydent USA ogłosił go świętem
ogólnonarodowym. 

Ważnym także świętem w styczniu jest 
obchodzenie

W Nowym Roku czeka nas coś zupełnie
nowego. Niektórzy wymyślają sobie

postanowienia noworoczne. Nie każdy też
obchodzi Nowy Rok w tym samym terminie.

Np. Nowy Rok Chiński zaczyna się 1 lutego, a
kończy 21 stycznia.

Styczniowe święta - opracowała Natalia Sakowicz, kl. 5 c

święta

Dzień Babci i Dziadka

Nowy Rok

Nowy Rok

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.



www.poranny.pl Kurier Poranny | Numer 1 02/2022 | Strona 3 

www.juniormedia.pl podsumowanie I
semestru

         Dzień Zakochanych

                   Święta, wydarzenia w lutym
                        opracowanie: Redakcja

    Dzień Bezpiecznego Internetu 
                      8 lutego

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ma na
celu inicjowanie i propagowanie działań na
rzecz bezpiecznego oraz świadomego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych. Jego zadaniem jest również
zapoznanie rodziców, nauczycieli i
wychowawców z problematyką
bezpieczeństwa online oraz promocja
pozytywnego korzystania z sieci.

       WALENTYNKI
Nazwa pochodzi od św.
Walentego. 
Zwyczajem tego dnia jest 
wysyłanie listów z
wyznaniami miłosnymi. 
To czas obdarowywania
się drobnymi upominkami.

walentynki

internet

  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
                             21 lutego

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO został ustanowiony nie po to,
by uczcić nasz język ojczysty, czyli naszą
umiłowaną polszczyznę, tylko po to, byśmy
wszyscy – na całym świecie – uświadomili
sobie, jak wielka jest różnorodność i wartość
języków ojczystych: regionalnych,
narodowych, oficjalnych i nieoficjalnych, tych
mających ogromny zasięg i tych
użytkowanych tylko przez nielicznych.
Pamiętajmy, że dbając o język, chronimy
kulturę i tożsamość kulturową.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO przypada 21 lutego i został
ustanowiony 17 listopada 1999 r. przez
UNESCO.

Na przełomie stycznia i lutego mamy także ferie. 

Są to 2 tygodnie wolne od szkoły. W tym czasie można robić wiele fajnych
rzeczy. W końcu jest zima! Można korzystać ze śniegu, jeździć na narty i robić
bitwę na śnieżki. Jednak trzeba pamiętać o tym, żeby być ostrożnym i uważać.
Na przykład nie wchodzić na zamarznięte jezioro, kiedy chce się pojeździć na
łyżwach albo nie rzucać komuś śnieżką w głowę. Takie zasady obowiązują nie
tylko w ferie. 

ferie wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.
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wiedza

 Uczeń Maciej Dąbrowski klasy 7J zajął 
I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Skąd
się bierze prąd?" organizowanym przez Urząd
Regulacji Energetyki. Gratulujemy Maćkowi i
opiekunkom:
p. Urszuli Osipczuk i p. Jolancie Trockiej!
Na zdjęciu obok praca Maćka.

Ogromny sukces ucznia klasy 5 e -
Karola Grycela w Ogólnopolskim
konkursie na najciekawsze
opowiadanie lub bajkę dotyczące
bezpieczeństwa ruchu drogowego!!!

Nasz uczeń – Karol Grycel został laureatem w
kategorii wiekowej 10 – 11 lat. Jest to ogromny
sukces Karola. Jego opowiadanie pt. „Jak
Krokodyl Tirek pomógł Markowi” dotyczące
zasad jazdy na rowerze zostało zauważone i
wyróżnione spośród wielu prac z całej Polski. 
Oficjalne ogłoszenie laureatów odbyło się 3. 09.
w siedzibie GITD. Karol i jego nauczycielka
języka polskiego – Magdalena Mroczko
uczestniczyli w spotkaniu online. Ze zwycięzcami
spotkała się m. in. Małżonka Prezydenta RP
Agata Kornhauser-Duda.

GRATULUJEMY!

konkurs

          [...] Tworzył postaci, miejsca, a Tirek pojawiał się co chwilę na monitorze i recytował kolejne
zasady: 
- Poza obszarem zabudowanym rowerzysta powinien poruszać się poboczem drogi – mówił. – A
wyprzedzany rowerzysta nie powinien przyspieszać. 
            Mijały kolejne dni. Marek codziennie odwiedzał kolegę w szpitalu i opowiadał mu, czego się
nauczył i co tworzy. Po kolejnych kilku tygodniach gra była już gotowa. Jej głównymi bohaterami byli
Krokodylek Tirek i kilka awatarów, które przypominały kolegów Marka. Gra odniosła duży sukces.
Dzięki niej dzieciom było łatwiej uczyć się i zapamiętywać informacje o ruchu drogowym. Oli wyszedł
ze szpitala po kilku miesiącach. Dzieci znowu spotykały się i jeździły na rowerach. Tym razem jednak
pilnowały zasad bezpieczeństwa. Poza tym bawiły się długo i szczęśliwie.
                                                                                                     fragm. opowiadania Karola Grycela

Cel ma sens wówczas, gdy
pomaga Ci rosnąć, a

wzrastasz przez zdobywanie
go, nie samo osiągnięcie!

Karolina Michalak, uczennica klasy
7C, otrzymała stypendium Prezydenta
Miasta Białystok za wyniki i osiągnięcia
w nauce na rok szkolny 2021/2022. 
     Karolina zajęła również II miejsce w
międzywojewódzkim konkursie „Historia
najnowsza Polski w poezji dzieci i
młodzieży” organizowanym przez
Instytut Pamięci Narodowej w
Białymstoku. 
     Serdecznie gratulujemy Karolinie 
      i życzymy kolejnych sukcesów!

       Największe sukcesy naszych uczniów w nauce 
                             w I semestrze

Jest tylko jeden sposób
nauki. Poprzez działanie.

wybór: R.

wybór: R.
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           Największe sukcesy naszych uczniów 
              w nauce w I semestrze - ciąg dalszy

Uczeń klasy 7 i Maksymilian Wróblewski zajął 
1. miejsce w konkursie zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego - "BO fajnie być
EKO".     

Maks przygotował własny film propagujący
postawy proekologiczne. Jako zwycięzca
konkursu otrzymał tytuł "Ambasadora OZE w
BOF".

Dziękujemy Maksowi, że przypomniał nam,
jak dbać o nasze środowisko i gratulujemy

mu ogromnego sukcesu w konkursie.

Film Maksa znajdziecie pod tym linkiem: 
https://youtu.be/XJguLSgojhI

       Sukces Darii Kościukiewicz -
uczennicy klasy 7 g w ogólnopolskim

konkursie literackim "Fan Fiction"

Daria Kościukiewicz pod kierunkiem pani
Małgorzaty Ostrowskiej napisała fanfik
pt. "Podstęp Dacjaniny" inspirowany
utworem Stanisława Lema "Uranowe
uszy". Jej dzieło zostało wyróżnione
spośród 161 prac. We wtorek 30
listopada w Warszawie odbyła się gala
projektu " Rok Lema w CDT", w trakcie
której Darii wręczono nagrodę za zajęcie
3. miejsca w ogólnopolskim konkursie
literackim dla dzieci i dorosłych "Fan
Fiction".

Gratulujemy Darii pomysłowości i talentu,
 i życzymy dalszych sukcesów literackich!!!

konkurs

konkurs

      
        Nowemu władcy – Pyronowi – mieszkańcy
Aktynurii zbudowali ogromny pałac. Był dziesięć
razy większy od siedziby Architora i o stokroć
piękniejszy. Jednak przy budowie wydobył się
niebezpieczny gaz, który ulotnił się tak wysoko,
że uderzył w pierścień platynowych rąk Architora.
Mieszkańcy jednak nie zdawali sobie sprawy,
jakie będą tego konsekwencje. Cztery miliony lat
później jedna z sześciuset rąk krążących wokół
planety spadła na jej powierzchnię, powodując
huk. Leżała w środku wielkiego, ciemnego lasu,
położonego niedaleko pałacu dobrego władcy.
Na Aktynurii co jakiś czas występowały
czekoladowe deszcze z plastikowymi piorunami.
Dzięki nim z ręki mógł ukształtować się nowy
organizm. W ten właśnie sposób powstał
zmniejszony Architor [...].

                                              fragm. pracy Natalii

konkurs

9.11.2021 r. została rozstrzygnięta IV edycja gry
miejskiej "Z MARSZAŁKIEM PO
BIAŁYMSTOKU" zorganizowanej z okazji 100 -
lecia wręczenia Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu honorowego obywatelstwa Miasta
Białystok.

Nasza drużyna "TROPICIELE HISTORII" w
składzie: Zuzanna Chojnowska, Kinga

Smorszczewska, Damian Trusiewicz i Konrad
Janowicz pod opieką pań: Marzeny Joki i

Katarzyny Korsak zajęła III miejsce.

Gratulujemy serdecznie!!!

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

https://youtu.be/XJguLSgojhI
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           Największe sukcesy sportowe uczniów 
                                 w I semestrze

 Piłkarki Ręczne z "50" najlepsze 
      w województwie podlaskim! 
W dniu 15.09.2021 r. w Suchowoli odbył się finał
wojewódzki Turnieju Piłka Ręczna na Orlikach.
W zawodach brały udział dziewczynki z klas IV
i V. 
W Suchowoli dziewczęta z Naszej Szkoły
okazały się najlepsze, zajmując I miejsce w
województwie podlaskim. 
Sukces dziewczyn to nagroda za ciężką pracę na
zajęciach pozalekcyjnych z piłki ręcznej, zarówno
w czasie roku szkolnego jak i w czasie wakacji
oraz za pracę trenera - pana Kamila Ustyniuka.
                      GRATULUJEMY!!!

14.11.2021 roku odbyły się Wojewódzkie Zawody Halowe LDK w Białymstoku w Hali Szkoły
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Suchowolca 26. Naszą szkołę reprezentowała grupa 11
lekkoatletów (pod okiem trenera p. Marka Karłuka). Troje z nich zdobyło medale:
1. Zofia Markow - 5b - zdobyła dwa złote medale w biegu na 60m i w skoku w dal w kat. U12
2. Kuba Gutowski - 7e - zdobył srebrny medal w biegu na 60m w kat. U14
3. Paweł Siemion - 4f - zdobył brązowy medal w biegu na 60m w kat. wiekowej U12,
4. Zofia Kowalewska- 5b - zajęła 4 miejsce na 60m przegrywając podium o jedną setną sekundy.
Pozostali zawodnicy, którzy startowali i dzielnie reprezentowali naszą szkołę to:
Hubert Bielawski 4f, Damian Kraśko 4f,
Norbert Kiersnowski 4d, Adam Półtorak 5e, Dominika Żłobikowska 6c, Dawid Romanowski 6a.
Gratulujemy medalistom i pozostałym startującym.

 W dniu 28.09.2021 dziewczęta z naszej
Szkoły zdobyły Wicemistrzostwo Miasta
Białegostoku w Piłce Nożnej Dziewcząt.

Nasz zespół uległ SP 5 Białystok, ale już w
kolejnych spotkaniach dziewczyny pokonały
reprezentacje SP 28 Białystok i SP 38 Białystoku
i zdobyły srebrne medale oraz awans do
wiosennych zawodów wojewódzkich, gdzie będą
reprezentować Miasto Białystok na arenie
wojewódzkiej. 
     Reprezentacja SP 50 Białystok w Piłce
Nożnej Dziewcząt:
Zuzanna Gieros 7F, Zofia Markow 5B, Dominika
Kowalewska 7G, Gabrysia Miniuk 7G, Alicja
Łabieniec 7G, Daria Kościukiewicz
7G, Magdalena Waszczuk 7G 
             trener: p. Kamil Ustyniuk

puchar wybór: R.
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unihokej

                         Największe sukcesy sportowe uczniów 
                                      w I semestrze - ciąg dalszy

             

          W dniu 12.10.2021 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
nr 3 w Białymstoku odbyło się podsumowanie
Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta
Białegostoku za rok szkolny 2020/2021. 

Pani Dyrektor Ewa Maria Chociej odebrała
puchary za wyniki osiągnięte przez dziewczęta i
chłopców naszej szkoły w zawodach sportowych
w poprzednim roku szkolnym. 
W czasie podsumowania wręczono również
podziękowania nauczycielom wychowania
fizycznego za pracę z uczniami i przygotowanie
ich do zawodów sportowych.

 Z SP 50 Białystok wyróżnienia otrzymali
nauczyciele: Monika Ustyniuk i Kamil

Ustyniuk.

sport

 

W dniach 17 – 19.09.2021 r. w
Ostrołęce odbył się Ogólnopolski
Turniej - XVI Memoriał Piotra
Dobrzyńskiego w Piłce Ręcznej. W
zawodach wystartowali chłopcy z klas
sportowych 7G i 8 H trenowani przez
p. Monikę Ustyniuk. Ostatecznie po 3
dniach rywalizacji, nasz zespół
uplasował się tuż za podium. 4
miejsce, czyli najtrudniejsze dla
sportowca „osłodził” fakt, iż KRÓLEM
STRZELCÓW całego turnieju, z
wynikiem 60 zdobytych bramek został
Michał Gawędzki, a najlepszym
zawodnikiem w naszym zespole
został Konrad Jackowski, obaj ze
sportowej klasy 8H.

III miejsce w Igrzyskach Dzieci Miasta
Białegostoku w Unihokeju!!!

W grupie Panowie zremisowali z SP 19 i
wygrali z SP 34 i SP 38.

W półfinale na drodze stanął nam
późniejszy mistrz SP 33, z którym

wysoko przegraliśmy.
Mecz o III miejsce to horror, w którym
padł remis i thriller w rzutach karnych.
Najsilniejsze nerwy i spokój pozostawił

na koniec nasz bramkarz BAJKA i
strzelający ostatnią bramkę ADAM K., po

którego strzale chłopcy z SP 50
Białystok zajęli III miejsce w mieście.

trener: Kamil Ustyniuk

„Mistrzowie nie tworzą
się na siłowni.

Mistrzowie są tworzeni
przez coś, co mają
głęboko w sobie –

pragnienie, marzenie,
wizje”.

                                                                 
                                        Muhammad Ali

wybór: R.

wybór: R.
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Oto tylko niektóre projekty, programy realizowane w naszej szkole 
w I semestrze r. szk. 2021 / 2022 w SP 50 w Białymstoku!!!

projekt

projekt

projekt

projektprojekt
projekt

projekt

projekt

projekt

projekt
projekt

projekt

projekt

projekt

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.wybór: R.
wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.
wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.
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	Muhammad Ali
	trener: Kamil Ustyniuk
	W dniach 17 – 19.09.2021 r. w Ostrołęce odbył się Ogólnopolski Turniej - XVI Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w Piłce Ręcznej. W zawodach wystartowali chłopcy z klas sportowych 7G i 8 H trenowani przez p. Monikę Ustyniuk. Ostatecznie po 3 dniach rywalizacji, nasz zespół uplasował się tuż za podium. 4 miejsce, czyli najtrudniejsze dla sportowca „osłodził” fakt, iż KRÓLEM STRZELCÓW całego turnieju, z wynikiem 60 zdobytych bramek został Michał Gawędzki, a najlepszym zawodnikiem w naszym zespole został Konrad Jackowski, obaj ze sportowej klasy 8H.

	Oto tylko niektóre projekty, programy realizowane w naszej szkole
	w I semestrze r. szk. 2021 / 2022 w SP 50 w Białymstoku!!!

