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Uroczyste otwarcie

pracowni komputerowej

24 stycznia 2018 roku w

naszej szkole miało miejsce 

uroczyste otwarcie pracowni

komputerowej.

Przybyłych gości powitał 

dyrektor Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim pan Arkadiusz Podskok. 

A na to ważne wydarzenie dla naszej społeczności szkolnej przybyli: Wójt 

Gminy Janów Podlaski pan Jacek Hura, przewodniczący Rady Gminy pan 

Paweł Oleszczuk, wiceprzewodniczący Rady Rodziców pan Marek Hołub, 

przedstawiciel wykonawcy JB Multimedia kierownik działu biznesowego pan 

Mieczysław Banaszczuk i jego współpracownicy, wicedyrektor ZPO pani 

Agnieszka Jakoniuk, nauczyciele i uczniowie.

Pracownia komputerowa

została wyposażona w 24 

stanowiska dla uczniów,

stanowisko dla nauczyciela

oraz monitor interaktywny.

Monitor ten został uzyskany w 

wyniku dofinansowania z

rządowego programu „Aktywna 

tablica”. Szkoła pozyskała dwa 

takie monitory, drugi został 

zamontowany w klasie dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zakup sprzętu 

tak wysokiej jakości z nowoczesnym systemem operacyjnym był możliwy 

dzięki wsparciu organu prowadzącego. A cały sprzęt kosztował około 70.000 zł. 

Dyrektor pan Arkadiusz Podskok w swoim przemówieniu podkreślił, jak 

ważne jest wprowadzanie dzieci i 

młodzieży w tajniki 

nowoczesnych technologii,

ponieważ technika idzie do 

przodu i wiele rzeczy można robić 

z poziomu telefonu

komórkowego, o czym dzieci



mogły przekonać się, samodzielnie sterując 

robotami, które tego dnia przywieźli pracownicy 

JB Multimedia. Duże zainteresowanie wzbudziła 

też drukarka 3d. 

Wójt Gminy pan Jacek

Hura również zwrócił się do 

zebranych gości, nauczycieli i 

dzieci. Powiedział, że zakup 

był możliwy dzięki 

wspólnemu zaoszczędzeniu 

środków ze strony Zespołu 

Placówek Oświatowych, jak i 

środków z gminy. 

Wspomniał, że wszyscy 

cieszą się z tego powodu, iż 

pracownia komputerowa już 

jest dostępna, a uczniowie mogą korzystać z urządzeń 

wysokiej jakości, które pozwolą na lepsze poznawanie 

świata, zmian w nim zachodzących i poszerzanie własnych 

horyzontów.

Kolejnym punktem programu było uroczyste 

przecięcie wstęgi przez zaproszonych na dzisiejszą 

uroczystość gości, dyrektora ZPO oraz 

przedstawicieli społeczności uczniowskiej.  

Następnie wszyscy udali się do pracowni 

komputerowej, aby na własne oczy zobaczyć 

zakupiony sprzęt, spróbować swoich sił w sterowaniu 

robotami, ocenić swoje możliwości w pracy z 

monitorem interaktywnym czy przyjrzeć się pracy 

drukarki 3d.

Mamy nadzieję, że dzięki nowej pracowni 

komputerowej wzrośnie jakość edukacji i poziom 

nauki w naszej szkole.

Iwona Andruszkiewicz



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

W tym roku WOŚP zagrała już po raz 26 i w naszej szkole już we wrześniu zgłosiła 

się spora liczba uczniów, którzy chcieli wziąć udział w tej akcji. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez WOŚP prośby o utworzenie sztabu w naszej 

szkole, rozpoczął się nabór wolontariuszy. Następnie wszyscy chętni do zbiórki musieli 

wypełnić ankiety zgłoszeniowe, zrobić zdjęcie, a potem oczekiwać na 14 stycznia- czyli na 

dzień finałowej zbiórki. Jeszcze przed niedzielą miało miejsce spotkanie, na którym 

wolontariusze zostali przeszkoleni co do zasad bezpieczeństwa i zapoznani z zasadami 

dotyczącymi zbiórki.  Wszyscy zbierający datki otrzymali puszki, identyfikatory, naklejki 

serduszka, smycze, a jako prezenty fioletowe kominy na szyję oraz rękawiczki. 

W tym roku w naszej szkole wolontariuszami byli:

Amelia Andruszkiewicz, Klaudia Jakoniuk, Izabela Czapska, Monika Karolczuk, Szczepan

Fedoruk, Aleksandra Sidoruk, Jakub Horbowiec, Aleksandra Hurbańczuk, Ewelina 

Klimkiewicz, Dagmara Czuchan, Hanna Ochnik, Iga Ochnik, Wiktoria Salwerowicz, Piotr

Nescioruk i Gabriela Doroszuk oraz wolontariusze z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim: 

Anna Osior,

Katarzyna

Artyszuk,

Paulina

Rogulska,

Karolina

Rogulska i

Magdalena

Jakoniuk.



Opiekunami młodzieży byli: p. Iwona Andruszkiewicz, p. Katarzyna Panasiuk, p. 

Joanna Siemieniuk, p. Swietłana Daniluk i p. Piotr Panasiuk.

Było naprawdę zimno, ale wszyscy wolontariusze spisali się na medal i w tym 

roku zebrali rekordową sumę 5 635 zł i 85 gr.

Serdecznie dziękujemy wszystk

 
Uroczyste wręczenie rozliczeń 
im za datki!



Jasełka 

W piątek 22 grudnia 
z bożonarodzeniowym 
przesłaniem dla dzieci z 
klas młodszych, starszych, 
oraz gimnazjum wystąpili 
uczniowie klas: III b, VI a,
VI b, prezentując na scenie 
jasełka oraz przepiękne 
kolędy i pastorałki. 

Uczniowie w specjalnie
przygotowanych kostiumach oraz w pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem, 
przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, 
karczmarz, anioły, pasterze i dzieci. 
Uczniowie - aktorzy z dużym 
przejęciem i poświęceniem wiernie 
odtworzyli swoje role.

Jasełka w wykonaniu dzieci, 
wprowadziły wszystkich w iście 
świąteczny nastrój oraz swym 
pięknym i oryginalnym występem 
podbiły serca publiczności. 

 Na zakończenie p. Dyrektor 
Arkadiusz Podskok złożył wszystkim 

życzenia świąteczno - noworoczne. 





wychowawczyni pani

Agnieszki Caruk. Na

zakończenie  uczeń 

Paweł Tychmanowicz

zagrał dwie kolędy na

keyboardzie, które sa

wyćwiczył w domu.
16 stycznia 2018 roku w naszej szkole na

hali sportowej uczniowie kl. I b

przedstawili rodzicom inscenizację 

jasełek bożonarodzeniowych. Dzieci 

przygotowywały się pod kierunkiem 

 

 

m

Jasełka najmłodszych klas 



27 stycznia

Ptakoliczenie. Sym

rodziny tłuszczako

O 9 zebraliś

Jarosława Mydlak

Wygoda- Pawłów 

zaobserwować aż

sikorki, wróble, 

krogulce, dzwońce

sroki, kowaliki).

Najbardziej 

wyróżnione, a każd

nagrodę.  

Liczymy na

również prowad
 br. odbyło się już kolejne Zimowe 

bolem w tym roku była czeczotka- ptak z 

watych.  

my się pod naszą szkołą i pod pieczą Pana 

a wyruszyliśmy trasą Janów Podlaski - 

Stary- Janów Podlaski – siedziba .  

Udało nam 

się 

 18 gatunków ptaków (m.in. 

mazurki, sójki, myszołowy, 

, kawki, grubodzioby, kwiczoły, 

udzielające się osoby zostały 

y uczestnik wydarzenia otrzymał 

 to, że najbliższa Sowia Noc 

zona przez Pana Mydlaka 

przyciągnie więcej 

ciekawskich park oczu,

które będą 

zainteresowane życiem 

tych latających 

zwierzaków w naszej

okolicy

Aleksandra Sidoruk

Zimowe Ptakoliczenie
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2 stycznia odbył się trzeci etap już XVII edycji konkursu „Poznajemy Parki 

obrazowe Polski”. Wydarzenie miało miejsce w sali Gminnego Ośrodka 

ury w Janowie Podlaskim. Tradycyjnie wzięliśmy w nim udział. W etapie 

kowym” (tj. powiatowym) wzięło udział 24 uczestników z 6 różnych szkół. 

ą osobę czekał arkusz złożony z 15 pytań z wiedzy ogólnobiologicznej oraz 

pytań o naszym parku krajobrazowym, ułożonych przez panią Magdę 

owską (dla przypomnienia, jest nim PK „Podlaski Przełom Bugu”).  

rużyna z naszej szkoły okazała się bezkonkurencyjna! Na 100 możliwych do 

kania punktów zdobyła 79. Ciekawostką jest to, że uczestnicy z naszej 

ły zgarnęli wszystkie miejsca indywidualne, nie dopuszczając nikogo do 

ium!

iejsca indywidualne:

. Sidoruk Aleksandra i Klimczuk Bartłomiej (21 punktów)

. Żuk Anna (19 punktów)

rzeciego miejsca nie było ze względu na podwójne miejsce pierwsze, 

akże niewątpliwie przypadłoby czwartej reprezentantce, Patrycji Żuk, która

była 18 punktów.

Chcemy serdecznie podziękować pani Wioletcie Doroszuk, która jak

sze doskonale przygotowała uczniów do walki. Mamy nadzieję, że udział w 

ie wojewódzkim już 23 marca w Lublinie będzie tak samo zadowalający jak 

 Aleksandra Sidoruk

XVII edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”



Ogólnopolski

Konkurs

Plastyczny

„Zapobiegamy

pożarom” 

Podczas

uroczystego spotkania

18 stycznia 2018 roku

w komendzie miejskiej

Państwowej Straży 

Pożarnej w Białej 

Podlaskiej dokonano

podsumowania

powiatowego etapu konkursu „Zapobiegamy pożarom”.  

Na konkurs wpłynęło 168 prac z 39 placówek oświatowych. Komisja 

oceniająca brała pod uwagę m.in. technikę wykonania, sposób ujęcia tematu 

konkursowego oraz ogólny wyraz artystyczny pracy.

Miło nam poinformować, że w kategorii klasy I-III szkoły podstawowej 

wyróżnienie otrzymała Maja Daniluk, która wykonała pracę pod opieką pani Joanny 

Prystupy.

Drugą wyróżnioną uczennicą w kategorii gimnazja i kl. VII szkoły podstawowe 

została Nikola Żmudzińska, której opiekunem artystycznym była pani Iwona 

Piwowarska.

Prace uczennic z

naszej szkoły zostaną 

przesłane do kolejnego 

etapu konkursu, to jest

do etapu

wojewódzkiego.

Zatem trzymamy

dalej kciuki za prace

naszych uczennic.

Iwona

Andruszkiewicz



AKCJA NA RZECZ SCHRONISKA DLA
ZWIERZĄT 

W styczniu 2018 roku w naszej szkole
zorganizowana została zbiórka na rzecz 
schroniska dla zwierząt AZYL w Białej 
Podlaskiej. Akcję zorganizowały panie: Maria 
Mielniczuk - wychowawczyni klasy IIIc i Joanna
Prystupa - wychowawczyni klasy IIa. W akcję 
czynnie właczył się również Samorząd Szkolny.  

Uczniowie mogli przynosić stare koce, 
kapy, ręczniki, kasze, suchą karmę oraz 
makarony. Zebrane produkty zostały przekazane 
pracownikom schroniska 10 stycznia br.  Szkoła 
otrzymała pisemne podziękowanie za pomoc.  

Dziękujemy bardzo wszystkim  
uczniom,którzy wsparli naszą akcję! 

******************************************
Wiersze uczniów klasy III wychowawczyni p. Marii Mielniczuk
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Dzieci ferie  
Lepiły

A potem w łóżeczku z gorączką leżały. 
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Maciej Kajka kl. III c

Ulepiła zima bałwanka, 
o nie ma na głowie garnka, 
Stoi bidulek na dworze,
ówi, że nie odda nosa kozie, 

oza ma chęć na marchewkę, 
Broni się jak może, 
**********************************

osa potrzebuje o każdej porze. 

   Gdy Łucja zobaczyła 
ardzo dziękuję, że mnie
cjo, nie bądź głupią dzi

Jak zawsze zaprosił
y była u pana policja, p
ęc, gdy odprowadziłem
źniej ktoś zapukał, oczy
częła mnie wypytywać c
zywiście powiedziałem,
dradę Białej Czarownic
kamień." 

 „Dziękuję, że mi pa
   
Patryk Hura kl. III c

„Zima”
yła zima i chłodny śnieg, 
róz coraz większy biegł. 

miały i cały dzień na dworze szalały.
 bałwanki, rzucały śnieżkami, 
**************
Podwieczorek u Tumnusa

pana Tumnusa, rzuciła się mu w objęcia. Powiedziała: 
 pan nie wydał !"  "Ależ jak miałbym cię wydać droga 
ewczynką " -powiedział Tumnus.  
 ją na podwieczorek. Łucja zapytała: "Co działo się, 
owie mi pan"? "Ależ oczywiście, że powiem. No 
 cię do domu, wróciłem do pieczary, parę minut 
wiście otworzyłem. Spotkałem tam policję, która 
zy była tu córka Ewy lub syn Adama . Ależ 
 że tu ich nie było. Ale on nie uwierzył, oskarżył mnie 
y i zabrał mnie do niej. I wtedy zostałem zamieniony 

n o tym opowiedział muszę iść, do zobaczenia." 

Napisała Aleksandra Koszołko 



Gdy zbliżał się cza

Rokitno pan Norbert Tym

porozmawiać z uczniam

zainteresowaniem

cieszyły się też 

kajdanki, które

uczniowie mogli sobie

nawzajem założyć.
s ferii naszą szkołę odwiedził dzielnicowy gminy 

icki ( w zastępstwie naszego dzielnicowego), aby 

i klas czwartych na temat bezpiecznego spędzania 

czasu w

czasie zimy,

bezpiecznego

poruszania się 

po drogach i

zachowania

ostrożności w 

kontaktach z

obcymi

osobami.

Dużym 

Bezpieczne ferie



Ferie zimowe- Felieton

Niedawno zakończyły się ferie. Trwały od 27 stycznia do 11 lutego. 

Przez ten czas mogliśmy odpocząć od szkoły i przygotować się na nowe półrocze. 

Dla niektórych dwa tygodnie to pewnie za mało, ale najważniejsze to ten czas dobrze wykorzystać. 

Definitywnie najlepiej jest spędzić wolny czas aktywnie. Wiele osób wybrało się gdzieś z rodziną, np. 

w góry. Na pewno ktoś pojechał do swojej babci czy dziadka, by tam spędzić miło czas. Niektórzy zjeżdżali 

na nartach z górskich stoków, inni z górki na workach, jeszcze inni jeździli na łyżwach – z pewnością każdy 

dobrze się przy tym bawił. Jest przecież wiele fajnych rzeczy do zrobienie w czasie ferii. 

Chyba najgorszym sposobem spędzenie ferii jest zwykłe siedzenie w domu – ślęczenie wyłącznie 

przed komputerem i telewizorem, nieruszanie się z domu i ogólne lenistwo. To marnowanie czasu. Szkoda też 

tych, których w ciągu wolnego dopadła grypa.                                                                     Bartek 

*************************************************

Niespodzianka dla Michała - opowiadanie 

      Pewnego razu, wczesnym rankiem Michał wahał się przez chwilę. Pilot od telewizora był w jego ręku, a palec 

trzymał na przycisku włączenia telewizji. Wiedział o tym, że mama i tata niedługo wrócą z zakupów, a jeżeli nakryją go 

na oglądaniu telewizji, to będzie miał szlaban. Tydzień bez kieszonkowego i tydzień nie wychodzenia na dwór! 

-Nie! Zbyt wielkie ryzyko!- Pomyślał. Odłożył pilot i w chwilę potem przypomniał sobie o kolegach na dworze. 

Natychmiast założył buty i wyszedł. Kiedy wrócił po południu do domu, zastał rodziców i Kasię- swoją młodszą siostrę 

Wszyscy siedzieli w kuchni i widocznie czekali na Michała. 

-Michałku, czy włączałeś telewizor?- Niespodziewanie zapytała mama. 

-Nie-Powiedział Michał. – Byłem na podwórku z kolegami- Dodał. Nagle jego wzrok przyciągnęła nowa konsola do gier 

i trzy płyty z grami na specjalnego pada. 

-A dla kogo to jest?- Spytał otwierając szeroko oczy ze zdumienia.

-To?- Spytała mama wskazując zestaw gier. 

-Tak- Potwierdził Michał. 

-Ach to! To miało być dla Ciebie synku, ale chyba to będzie dla Maćka, twojego kuzyna. 

-Co?! Dla Maćka?! On nawet ni wie jak się tym posługiwać?!- Wykrztusił z siebie Michał ze łzami w oczach. 

-Synu, razem z mamą stwierdziliśmy, że za dużo czasu spędzasz przed telewizorem. 

-Damy Ci to- Powiedziała mama. Michał trochę się uspokoił. 

-A kiedy?- zdołał odburknąć. 

-Zrobimy tak. Od tej chwili przez tydzień to wszystko będzie u twojej siostry Kasi, jeżeli przez ten czas nie będziesz 

oglądał telewizji, damy Ci to- Powiedziała mama. Michałowi znowu zbierało się na płacz, lecz odpowiedział.  

-Tak zgadzam się- Westchnął. 

-Dobrze- Powiedział tata. –Ale tego wszystkiego będzie pilnować twoja siostra. PAMIĘTAJ!- Przypomniał tata. Michał 

pokiwał głową. Po tygodniu rodzice dali mu ten cały sprzęt. Michał był przeszczęśliwy. Od tamtej pory rzadko siadał 

przed telewizorem. Wolał bawić się na dworze i czytać książki.                                                  


           
Hanna Ksiniewicz



Wycieczka klas V i VII do Białej Podlaskiej 

W środę 10.01.2018 r. klasy V i VII  wraz z opiekunami panią Dorotą Orzechowską - 
organizatorką całej wycieczki, p. Dorotą Kuszneruk, p. Moniką Dwojak i p. Grażyną Kraciuk 
wybrały się na spektakl musicalowy oraz łyżwy.              

Na początku odbyło się przedstawienie, którego tematem było Boże Narodzenie. 
Utalentowany zespół zaprezentował nam, jak piękne i ważne jest obchodzenie świąt z 
najbliższymi, ukazując to  na podstawie wydarzeń z życia pewnej dziewczynki, która 
przekonała  się o tym dzięki pewnym osobom, które uświadomiły jej, ile traci. Po 
zakończeniu spektaklu pojechaliśmy na lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 9, 
wypożyczyliśmy łyżwy i weszliśmy na lód. 

Niektórzy byli już doświadczeni i jeździli z łatwością, lecz byli też tacy,  którzy 
chodzili przy barierce lub stali podpierając ją, jednak pan pilnujący porządku kazał, aby się 
poruszać, raz w jedną, raz w drugą stronę. Osobiście nie zaliczyłam żadnego upadku, ale nie 
brakowało ich u innych osób. Na lodzie były organizowane wyścigi, różne jazdy przy pomocy 
pachołków, pociągi - ale akurat tego nam zakazywano ze względów bezpieczeństwa. 

Czas spędzony na wyjeździe będziemy wspominać dobrze, mimo obitych niektórych części 
ciała. 
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Pozdrowionka z

dowiska od 3a i 3b

oraz pań Iwony 

aliszuk i Wioletty

Doroszuk
Wyjazd na łyżwy  

kl. 2 a z

wychowawczynią 

panią Katarzyną 

Panasiuk



Pocztówka z Japonii

Na lekcji języka angielskiego prowadzonej przez panią Agnieszkę Żuk 
dowiedzieliśmy się, że w ubiegłym roku została zapoczątkowana 
korespondencja ze szkołą w Japonii.  Pani zachęciła nas do napisania dla 
dzieci z Japonii kartki świątecznej.  

Chętne osoby miały kupić kartkę i napisać po angielsku tekst o sobie, 
jakie mamy hobby, gdzie mieszkamy, czym się interesujemy i dołączyć do 
tego jeszcze życzenia świąteczne. 

 Na lekcji sprawdzaliśmy z Panią czy nie popełniliśmy błędów i każdy, kto ten tekst 
przygotował, zaczynał pisać kartkę i ozdabiał ją, żeby była jak najładniejsza.  

Kiedy wszyscy napisali teksty, daliśmy dla pani Agnieszki kartki, a następnie pani je 
wysłała do Japonii. 

Musieliśmy trochę zaczekać, a kartki przyszły z Japonii  25.01.2018. Wtedy wszyscy, 
którzy pisali do uczniów z kraju kwitnących wiśni, zebrali się na lekcji angielskiego, byliśmy 
bardzo ciekawi, jak wyglądają kartki, które do nas dotarły z tak daleka. Dostaliśmy pocztówki 
i małe naklejki z wizerunkiem psa, bo ten rok jest w Japonii rokiem psa.  

Każdy na kartce miał napisaną krótką informację o uczniu i jego zainteresowaniach 
oraz dodatkowo otrzymaliśmy życzenia noworoczne.  

Uczniowie z naszej szkoły mieli przypisaną do sobie osobę i tak pisaliśmy do: Justyna 
Mróz - Momoko, Amelka Andruszkiewicz - Hiromi, Klaudia Jakoniuk - Mei, Wiktoria
Ziółkowska - Yurika, Julia Baraniuk - Nagomi, Kamil Fusiarz - Miu, Arek Kaliszuk - Sana, 
Maciek Gryglas - Honoka, Oskar Hoduń - Nanami, Kacper Chalimoniuk - Ryosuke, Kamil 
Chalimoniuk - Kosuke, Bartek Sijko - Haruto, Krzysiek Czapski - Yogo, Grzesiek
Chalimoniuk - Tomoki. A nauczycielką z Japonii, która bierze udział w projekcie jest pani 
Hiroko Kobayashi (uczy j. angielskiego).

Jest to kontynuacja projektu "Wymiana pocztówek" z poprzedniego roku, w którym
brała udział obecna klasa siódma.  

Amelka Andruszkiewicz



Mój parafialny Kościół

Na jednej z lekcji religii w klasach czwartych
mówiliśmy o świątyni i jej znaczeniu dla wierzących.  

Zaproponowałam, aby chętni uczniowie 
wykonali makietę swego parafialnego Kościoła. 
Uczniowie mogli wykonać pracę samodzielnie lub w 
dwuosobowych zespołach. Spodziewałam się, że 
prace uczniów będą piękne i ciekawe, ale nie 
spodziewałam się, że w wykonanie makiet 

zaangażują się nawet rodzice.  
Przynoszone do szkoły makiety robiły coraz większe wrażenie, nie tylko na mnie, 

również na innych.  
Jestem wdzięczna siedemnaściorgu uczniom z klas czwartych, którzy tak chętnie 

wykonali zadanie wymagające ogromnego wkładu pracy i poświęcenia swego wolnego czasu.  

A makiety kościoła wykonali:

Cezary Hołub z kl. IV C;  

Aleksander Stefański z kl. IV C;  

Szymon Stefański z kl. IV C;  

Agata Gładuniuk z kl. IV C;  

Filip Gładuniuk z kl. IV A;  

Martyna Dacewicz z kl. IV A;

Marta Malińska z kl. IV B;  

Patrycja Sadowska z kl. IV B;

Oliwia Nikoniuk z kl. IV C;

Patrycja Protasiuk z kl. IV B;

Natalia Mackiewicz z kl. IV B;

Bartosz Hładoniuk z kl. IV B;  

Natalia Demczuk z kl. IV B;

Augustyna Butkiewicz z kl. IV B;

Wiktoria Mamruk z kl. IV C;

Kamila Podolec z kl. IV C;

Maria Owerko z kl. IV C.

Dziękuję również rodzicom tych uczniów za wsparcie inicjatywy  i zaangażowanie.  
                           Małgorzata Nowicka 



Czy ktoś słyszał o tzn. ,,Zbiórce dla Jana”? Może niektórzy 

słyszeli o tym w telewizji, widzieli w gazetach, ale nie bardzo 

wiedzą, o co chodzi. To już tłumaczę. 

,,Zbiórka dla Jana” jest to akcja zbiórki pieniędzy na remont 
kościoła św. Jan Apostoła  Ewangelisty, to patron kościoła 
zbudowanego w Starym Bublu w 1861 roku.
Ta świątynia jest pięknym zabytkiem architektury sakralnej, 
lecz ciągle wymaga nakładów finansowych. Od lat parafia 
starała się dbać o kaplicę i przeprowadzane były konieczne 
poprawki. Ostatni remont był w latach 80 XX wieku, jednak pewne rzeczy wymagają szybkiej 

interwencji:
1-wymiana okien,
2- poprawa szalunku
3- wymiana podłogi.
Parafianie z radością, ale też z odpowiedzialnością podeszli do 
inicjatywy remontu. Każda rodzina zobowiązała się do regularnej 
comiesięcznej darowizny. Jednakże przybliżony koszt 150.000 złotych 
przekracza możliwości naszej parafii. 
Chcielibyśmy wymienić wszystko, co jest zniszczone i wymaga 
naprawy, aby XIX-wieczna świątynia odzyska swój dawny blask. 
Chcielibyśmy także, aby odnowiona kaplica była punktem godnym 
odwiedzenia na szlaku GreenVelo, który przebiega przez miejscowość 
Stary Bubel.
Naszych Darczyńców swoją modlitwą otaczają parafianie z Kółek 
Żywego Różańca, a co miesiąc w Waszej intencji będzie odprawiana 

Msza święta, serdecznie zapraszam!  Jak na razie udało nam się dokonać wymiany okien. Na ten cel 
została zebrana kwota 78765,89zł  z czego 85%- dofinansowanie funduszu kościelnego.

Skarpetki od Jana!

Ksiądz proboszcz Marcin Chudzik wziął szydełka w swoje ręce, a to nie 

było przypadkiem sprawy w swoje ręce??? W tym przypadku jedno i drugie się 

zgadza, jako bardzo zaangażowany organizator zbiórki z różnymi talentami 

postanowił jeden z nich wykorzystać. I o to tak powstały słynne skarpetki. Czyż nie 

są idealne na chłodne, zimowe wieczory?  

Takie skarpetki można wylicytować na stronie na facebooku, allegro oraz na samej 

stronie ,,Zbiórka dla Jana”

Wspomóc naszą akcję można też poprzez przekazanie 1% podatku!

Ilona!



Mistrzostwa
szkoły w 

układaniu kostki 
Rubika

24 stycznia 2018 roku w
naszej szkole odbyły 
się Mistrzostwa szkoły w 
układaniu kostki Rubika. 
W tym wydarzeniu wzięło 
udział 8 uczniów. Cała 
szkoła im mocno 
kibicowała. Każdy miał 
swojego faworyta i głośno 
zagrzewał go do walki o I 
miejsce. Organizacja pan
Leszek Chwedczuk.

A oto zwycięzcy i ich średni czas po trzech próbach: 

I miejsce Jakub Kucharczyk - 13,63 s

II miejsce Jan Tychmanowicz -22,13 s

III miejsce Tomasz Sulej - 34,90 s

IV miejsce Sebastian Bernaszuk

V miejsce Kajetan Osuch

VI miejsce Maciej Charytoniuk

VII miejsce Jakub Sawczuk

VII miejsce Jan Kiryluk



Wręczenie piłek za rozwiązanie krzyżówki w gazetce „Lotnia”

W klasach I-IV piłki 

wylosowali:

Jakub Jureczek i

Karolina

Chlipalska

A nagrody

pocieszenia

otrzymały: 

Milena Tarasiuk,

Kornelia Jakimiak

i Maria Owerko

(nieobecna tego

dnia)

W klasach V-VII oraz

gimnazjum tym

razem miały 

szczęście: 

Kaja Owerko,

Paulina Okseniuk i

Dominika Dacewicz

Serdecznie

gratulujemy!!!



K

1. Czarno -biały ptak z czerwonym dziobem i długimi nogami 

2. Musimy do niej chodzić od poniedziałku do piątku 

3. Leżą na niej książki w trakcie lekcji 

4. Może znajdować się w domu i pływają w nim rybki 

5. Składamy je innym ludziom z różnych okazji 

6. Lekcja, na której korzystamy z komputerów

Krzyżówka dla klas I - V szkoły podstawowej 

 

 

Losowanie na najbliższym apelu. 
1. ... Juliusz Cezar - jeden z cesarzy rzymskich

2. Państwo leżące w Europie, które nie uczestniczyło w żadnej z wojen

3. Autor sagi i opowiadań o Wiedźminie 

4. Jeden z najbardziej znanych kompozytorów i pianistów romantyzmu

5. Państwo znajdujące się nad Litwą, a pod Estonią 

6. Pierwsza litera alfabetu greckiego

Uczniowie piszący do gazetki: Aleksandra Sidoruk, Magda Sawcz
Gabriela Doroszuk, Katarzyna Andrzejuk, Ewelina Klimkiewicz, A
Horbowiec, Monika Korolczuk, Katarzyna Iwaniuk, Iga Ochnik, Ba
Maksymiuk, Martyna Maksymiuk, Dominika Dacewicz, Kacper Ca
Opiekunowie gazetki: Iwona Andruszkiewicz, Monika Dwojak, Ag
Charytoniuk
kontakt: galimatias 8@wp.pl
siedziba gazetki: Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlas

rzyżówka dla klas VI - VII szkoły podstaw
Imię, nazwisko, klasa …………………………

…………………………………………………………

Hasło …………………………………………… 
 św

, p

uk
lek
rtł
ruk
ni

ki

owej i gimnazjum 

 
Imię, nazwisko, klasa …………………………

…………………………………………………………

Hasło …………………………………………… 
Wycięte i wypełnione kupony należy

dostarczać do p. Iwony 

Andruszkiewicz, a do wygrania piłki.
iatowych 

ochodzący z Polski 

, Dagmara Czuchan,
sandra Hurbańczuk,  Jakub 
omiej Klimczuk, Marta 
, Sebastian Kajka
eszka Żuk, Paweł 

m ul. 1 Maja 5 


