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ca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wojewódzkim etapie konkursu 

arki Krajobrazowe Polski”, na który dostali się dzięki wygranej w etapie 

 10:00 nasi reprezentanci (w składzie Bartłomiej Klimczuk, Aleksandra Sidoruk, 

trycja Żuk) wraz z opiekunem wyjazdu panem Leszkiem Chwedczukiem byli 

ami auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestnicy mieli do 

5 zadań dotyczących wiedzy ogólnej z biologii i geografii (pytania dotyczyły 

 czasu słonecznego czy parków narodowych) oraz 10 zadań z wiedzy parkowej 

obrazowych naszego województwa. Ciekawostką jest to, że jest ich najwięcej 
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ł 1 miejsce indywidualnie z wynikiem 67 punktów, natomiast dwie kolejne 

eksandra Sidoruk i Patrycja Żuk- 3 miejsce indywidualnie z wynikiem 63 

 Kolejna uczennica Anna Żuk zdobyła 60 punktów.  

wie w tym składzie będą reprezentowali województwo w etapie krajowym 

ry odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2018 roku w Szczecinie.  

y serdecznie podziękować pani Wioletcie Doroszuk za wiele trudu i starań 

przygotowanie młodzieży do konkursu.  

 nadzieję, że kolejny etap również pójdzie doskonale. Będziemy trzymać 

Aleksandra Sidoruk

Najlepsi w województwie lubelskim



78. Rocznica Zbrodni Katyńskiej 

13 kwietnia 2018 roku cała społeczność naszej szkoły uczestniczyła w uroczystym Apelu  

upamiętniającym 78. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej i katastrofę prezydenckiego samolotu pod 

Smoleńskiem. Podczas apelu uczniowie z klasy VI B w poruszający sposób wykonali montaż słowno-

muzyczny przypominający dwa bardzo bolesne wydarzenia z historii naszego narodu. Pierwsze 

wydarzenie to jedna  z największych zbrodni, jakie miały miejsce w czasie drugiej wojny światowej 

dokonanej z premedytacją przez władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Chodzi o 

masowy mord dokonany na 14 700 polskich oficerach oraz 11 000 obywatelach polskich osadzonych

w  obozach: w Katyniu, w  Miednoje, w Ostaszkowie, w Kozielsku. Uchwałę o rozstrzelaniu Polaków 

strzałem w tył głowy podpisało Biuro Polityczne KC WKP (Komitetu Centralnego 

Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików) a  wykonało  NKWD (Ludowy Komisariat 

Spraw Wewnętrznych). Drugie najbardziej tragiczne wydarzenie w najnowszej historii Polski 

przypomniane w montażu słowno-muzycznym to katastrofa samolotu, którym lecieli prezydent RP 

Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska, prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski , 

grupa  polskich parlamentarzystów, Kapłanów i przedstawicieli „Rodzin Katyńskich” na obchody 70 

rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 obywateli Polski. Nasza Ojczyzna znów poniosła olbrzymią 

stratę. 

Podczas apelu wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej zostały uczczone 

najpierw minutą ciszy, a następnie piękną narracją,  recytacją i śpiewem  w wykonaniu następujących 

uczniów z klasy VI B: Aleksandry Wawryniuk, Amelii Romaniuk, Natalii Kublik, Kajetana Osucha,

Julii Baraniuk, Malwiny Korneluk, Oliwii Nieścioruk, Aleksandra  Nieścioruka, Karola  Ochnika,  

Bartłomieja Sijko,  Amelii  Andruszkiewicz, Klaudii Jakoniuk. Do podniosłego charakteru apelu 

przyczynili się również uczniowie, którzy wykonali piękne elementy do dekoracji: Wiktoria 

Salwerowicz z kl. III B Gimnazjum -  namalowała obraz Matki Bożej Katyńskiej; Paulina Okseniuk, 

Zofia Sawczuk i Kacper Owerko z klasy VI A - namalowali transparent o Katyniu oraz inni

uczniowie, którzy wykonali hasło. Skupienie uwagi i wzruszenie okazywane przez uczniów naszej 

szkoły, zwłaszcza z klas młodszych również świadczyło o  wielkiej czci dla wszystkich ofiar zbrodni. 

Apel przygotowali następujący nauczyciele: P. Irena Semeniuk, P. Agnieszka Żuk, P. Jarosław 

Kaliszuk i P. Małgorzata Nowicka. 



Apel z okazji Pierwszego

Dnia Wiosny

21 marca2018 roku

klasa I a z wychowawczynią 

panią Bożeną Popis i kl. II a 

z wychowawczynią panią 

Joanną Prystupą 

przygotowały montaż 

słowno-muzyczny pt. 

„Pierwszy Dzień Wiosny”, do 

którego obejrzenia zostały 

zaproszone klasy I-III i grupa

„0” naszej szkoły. 

Co prawda za oknem

leżało jeszcze trochę śniegu, 

ale w naszej szkole zrobiło się 

ciepło, wiosennie, kolorowo i 

bardzo życzliwie.  

Na zakończenie 

przedstawienia na naszej

scenie pojawili się z 

życzeniami wielkanocnymi kurczak, baranek i zajączek.

Nauczycielom zostały wręczone pisanki 

wykonane przez uczniów.



Dzień Ziemi 

Dnia 23 kwietnia klasy III a i III b

gimnazjum udały się wraz z pracownikami 

Parku Krajobrazowego Podlaski przełom 

Bugu i opiekunami p. Iwoną Kaliszuk i p. 

Iwoną Sową do Łukowisk, aby uprzątnąć teren ze śmieci. Młodzież tą akcją 

włączyła się do obchodów Dnia 

Ziemi.

 Światowy Dzień Ziemi 

wymyślono po to, by miliardy ludzi 

pochyliły się nad losem planety, na 

której żyją. Moment ekologicznej 

refleksji ma nas uchronić przed 

popełnianiem kolejnych błędów. 

W Dniu Ziemi na całym 

świecie tysiące stowarzyszeń 

ekologicznych organizuje

manifestacje, konferencje, pokazy i

akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie problemów 

związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy 

brakiem wody.

Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2018 r. 

jest walka z zanieczyszczeniem planety

plastikowymi odpadami.



W drzew gęstwinie 

przenikliwy wzrok, śledził uważnie 

każdy twój krok, i tyle myśli rodziło 

się w głowie, czy to sowa człowieka, 

czy człowiek śledził sowę? 

Dnia 6 kwietnia w naszej szkole odbyła 

się ósma impreza ekologiczna z cyklu ,, Sowia 

Noc ‘’ .

Imprezę sponsorowali : Nadleśnictwo Biała Podlaska, Zespół 

Lubelskich Parków Krajobrazowych, Zakład Produkcyjny 

Bakalland, gospodarzem imprezy był Zespół Placówek 

Oświatowych w Janowie Podlaskim. O godzinie 19 przybyli 

zaproszeni goście : pracownicy parku krajobrazowego, 

nadleśnictwa, nauczyciele, rodzice i oczywiście dzieci i 

młodzież. ,,Sowia Noc ‘’  składała 

się z dwóch części : artystycznej i 

praktycznej.

Młodzież naszej szkoły 

przygotowała przedstawienie  

pt.,,Kocham Cię Sowo’’,  

Odbył się konkursy  w kategoriach: 

ekotorba z motywem sowim oraz koszulka z motywem sowim .



Nagrodzono następujących uczniów:
kategoria kl. I-III:
Koszulka z sową:
I miejsce: Patrycja Ostapiuk kl. III c
II miejsce: Michał Pykacz kl. II a 
III miejsce: Tomasz Feroduk kl. I a
Torba z sową: 
I miejsce: Ewelina Ostapiuk kl. III c
II miejsce: Amelia Olisiejuk kl. III c
III miejsce: Gabrysia Butkiewicz kl. III c

Kategoria kl. IV-VI:
Koszulka z sową:   
I miejsce: Sebastian Kajka kl. V b
II miejsce: Patrycja Iwaniuk kl. VII c
III miejsce: Julia Sawczyc kl. V a

Torba z sową: 
I miejsce: Anna Kaliszuk kl. IV c
II miejsce: Mateusz Sawczyc kl. V a
III miejsce: Kajetan Osuch kl. VI b

Kategoria kl. VII i gimnazjum:
Koszulka z sową: 
I miejsce: Katarzyna Andrzejuk kl. III a
II miejsce: Barbara Bilicz kl. III a
III miejsce: Karolina Perzyńska kl. III b 
Torba z sową: 
I miejsce: Hanna Oleksiuk kl. VII c
II miejsce: Dagmara Czuchan kl. III b
III miejsce: Wiktoria Andrusiuk kl. VII a

 Następnie obejrzeliśmy diaporamę o 

puszczyku mszarnym, którą przygotował Pan Jarosław Mydlak. 

W drugiej części zorganizowano nocne 

nasłuchy, które odbyły się w Janowie 

Podlaskim, Woroblinie, Neplach, Malowej

Górze i Pratulinie.Udało nam się zwabić dwa 

puszczyki i płomykówkę, które odezwały się w 

Malowej Górze. Całość imprezy zakończyła się 

ogniskiem w Pratulinie. W sowiej nocy wzięło 

udział 147 osób.         

k
Ania Kaliszu



DZIEŃ KOLOROWEJ 
SKARPETKI

Dnia 21 marca w naszej

szkole obchodziliśmy dzień 

kolorowej skarpetki, aby zwrócić 

uwagę na problemy ludzi z 

zespołem Downa. Gdy założymy 

kolorowe skarpetki, zwracamy

na siebie uwagę, a tym samym 

zwracamy uwagę na problemy 

ludzi chorych na Zespół Downa.  

Dwie różne skarpetki nałożone w 

światowym Dniu Chorych na Zespół Downa 

pokazują, że różni nas od nich tak niewiele, jeden 

dodatkowy, niepasujący chromosom - tak jak nasza 

niepasująca skarpetka!   

Święto obchodzone jest corocznie 21 marca 

z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia

Zespołu Downa, a  ustanowione w 2005 roku, od 

2012 r. pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Data obchodów nie jest przypadkowa - dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej sie 

wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia - trisomią 

21 chromosomu.

Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra 
ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi. 



WYNIKI  AKCJI  „DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI”

Zwycięskie klasy:

Kategoria klas 0-3 – klasa 1B – 100%

Kategoria klas 4-6 – klasa 4B – 100%

klasa 4C – 100%

klasa 5B – 100%

Kategoria klas 7 i gimnazjum – klasa 3B – 100%

Nauczyciele, którzy przyłączyli się do akcji:

1. Andruszkiewicz Iwona

2. Caruk Agnieszka

3. Chwedczuk Leszek

4. Chilkiewicz Katarzyna

5. Doroszuk Wioletta

6. Dubisz Jolanta

7. Dwojak Monika

8. Kopczyńska Krystyna 

9. Korneluk Ewa

10.Kraciuk Grażyna 

11.Kulesza Aneta

12.Matejuk-Bąk Dorota

13.Mazur Bożena 

14.Mielniczuk Maria

15.Osuch Magda

16.Paluch-Butkiewicz A

17.Panasiuk Katarzyna

18.Panasiuk Piotr

19.Piwowarska Iwona

20.Siemieniuk Joanna

KL. 3B G
KL. „0” - 90%

KL. 1A – 47%

KL. 1B – 100%

KL. 1C – 83%

KL. 2A – 39%

KL. 3A – 92%

KL. 3B – 65%

KL. 3C – 64%

KL. 4A – 68%

KL. 4B – 100%

KL. 4 C– 100%

KL. 5A – 47%

KL. 5B – 100%

KL. 6A – 61%

KL. 6B – 95%

KL. 7A – 6%

KL. 7B – 5%
KL. 7C -
KL. 2A GIM. – 23%

KL. 3A GIM. – 58%

KL. 2B GIM. – 28%
 

nna

IM. – 100%



Spotkanie przy samowarze

26 marca 2018 roku do naszej szkoły zawitała 
grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w 
Janowie Podlaskim pod opieką pani Swietłany Daniluk uczącej w tej placówce języka 
rosyjskiego.

Uczniowie klasy IV c mieli przyjemność obejrzeć przedstawienie pt. "Rzepka" w 
języku rosyjskim, a następnie brali udział w konkursie na temat Rosji. Ciekawe też było 

odgadywanie
tytułów bajek, 
które czytane były 
przez uczniów ze
szkoły średniej 
również w języku 
rosyjskim.

I w końcu 
nadeszła ta chwila, 
kiedy pani
Swietłana pokazała 
zebranym, jak
działa samowar i 
 jak zaparza się 
herbatę. 

Wszyscy
uczniowie mogli

samodzielnie nalać sobie wodę z samowaru do 
esencji, a następnie spróbować rosyjskich 
ciasteczek przyniesionych przez panią 
Swietłanę. Nie obeszło się też bez prezentacji 
slajdów pokazujących zwyczaj zaparzania herbaty 

i jej picia oraz
obejrzenia
bajki pt.
"Masza i
Niedźwiedź". 

Najwięcej jednak emocji wzbudziły matrioszki, 
które dzieci chętnie rozkładały, sprawdzając, z ilu części 
się składają. 

To było bardzo klimatyczne spotkanie. Dziękujemy 
młodzieży i pani Swietłanie za poświęcony nam czas. 



KONKURS '' ŚWIĘTA, ŚWIĘTA…" 

W Białej 
Podlaskiej odbył się 
konkurs plastyczny
"Na najciekawszą 
kartkę, stroik i 
pisankę 
wielkanocną".  
Organizatorem
konkursu było 
Bialskie Centrum
Kultury.
Z naszej szkoły 
dostarczono 33 kartki,
3 stroiki, 1 pisankę. 

W kategorii kl.
I - III za kartkę świąteczną wyróżnienie otrzymała Amelia Olisiejuk z kl. III c. 

W kategorii kl. IV - VI za kartkę świąteczną wyróżnienie otrzymały: 
Oliwia Lesiuk i Andżelika Węglicka z kl. V b. 

Uczniów do konkursu przygotowywał Pan Stanisław Sosenko. 



Lubię czasem chodzić do kina,  
bo wtedy wesoła jest moja mina. 
To sprawia, że o złej ocenie się 
zapomina,a obok mnie siedzi fajna
dziewczyna.
O! Właśnie film się zaczyna. 
Akcja się rozwija, obrazy zmieniają, 
aktorzy ciekawie swe role grają. 
W kinie każdy dobrze się czuje, 
a popcorn i coca cola najlepiej smakują.
Magdalena Popik, kl.Vb

 

 

Jakub Bazylczuk, kl.Vb

 

 

Sebastian Kajka, kl.Vb

 

Wiktoria Niedzielska, kl.Vb

 

Dominik Kozaczuk, kl.Vb
Lubię czasem chodzić do kina,
tam seans się zaczyna. 
Filmu płyną kolejne godziny, 
to rozrywka dla całej rodziny.
Lubię czasem chodzić do kina, 
kiedy bajka się zaczyna. 
Siedzę cicho, uważnie słucham,
patrzę w ekran i się nie ruszam. 

Kiedyś "Auta" oglądałem, 
i bardzo się wtedy uśmiałem. 
Filmy o samochodach lubię, 
oglądając je się nie nudzę. 

W kinie miło spędzam czas, 
postacie z bajek bawią nas. 
Ekran duży, głośna muzyka, 
zachwycają każdego smyka.
Lubię czasem chodzić do kina, 
bo tam przygoda się rozpoczyna. 
Nigdy nie wiem co tam bedzie.
I kto obok sobie siędzie. 
Tam napięcie się buduje. 
No i sporo mnie kosztuje.
Na bajeczki zerkać lubię 
I filmiki też hołubię. 
Lubię kiedy razem ze mną, 
koledzy chipsy i popcorn wezmą.
Bo ja jestem łakomczuszek, 
bardzo lubię napełniać brzuszek. 
Kino jest mega fajowe,
bo uspokaja moją głowę. 
I tak naprawdę pozwala mi, 
zapomnieć o trudzie codziennych
dni.
Lubię czasem chodzić do kina, 
bo tam o całym świecie się 
zapomina.
A gdy już wszyscy usiedliśmy, 
ktoś chipsy zaczyna. 
Aż tu nagle cała sala w chipsach. 
Jeden stuka, drugi mlaszcze,
a trzeci krzyczy na cały głos. 
Przerażające postacie wyskakują z
filmu
i wszyscy krzyczą. 
A gdy już film się skończył, 
wszyscy komentują i gadają 
i do łazienki się ustawiają.
Szymon Klimkiewicz, kl.Vb
Lubię czasem chodzić do kina, 
bo tam przygoda się zaczyna. 
Każdy miejsce zajmuje 
i chipsy rozpakowuje.

Ciekawy film oglądamy, 
przekąski jemy i mlaskamy. 
Każdy z przejęciem reaguje 
na to co na ekranie wyskakuje.

Fajny film obejrzeliśmy, 
akcją trochę się przejęliśmy. 
Wychodząc wszyscy lamentują,
jak nas ten film ujął 

Lubię czasem chodzić do kina, 
w kinie nikt się nie spina. 
Śmiech od ścian się odbija, 
lubię to ja i moja rodzina.



Dzisiejszy wywiad przeprowadzę z absolwentem 

naszego gimnazjum

Janem Kociubińskim 
- alumnem pierwszego roku Wyższego Seminarium 

Duchownego w Siedlcach

- Dzień dobry. 

- Dzień dobry. 

- Gimnazjum to był jeden z etapów, który miał przygotować do 

wyboru szkoły średniej - czym kierowałeś się, wybierając Zespół 

Szkół w Janowie Podlaskim? 

- Wybór szkoły średniej to rzeczywiście ważna i istotna sprawa. Zanim 

jednak odpowiem, czym się kierowałem, pragnę dać wskazówkę 

wszystkim absolwentom gimnazjum, aby nie podejmowali tej decyzji

pochopnie, pod wpływem emocji, a co gorsze – aby nie szli do danej 

szkoły średniej, bo zrobili to moi rówieśnicy…  

Wracając jednak do pytania, wiele było czynników, dzięki którym zadecydowałem złożyć dokumenty do liceum 

janowskiego. Po pierwsze – interesujący mnie kierunek, mianowicie klasa straży granicznej, po drugie – 

odległość od domu, miałem ten przywilej iż, nie musiałem wstawać cud świt i spieszyć się na autobus. 

Kolejnymi istotnymi punktami były: klub tae-kwondo ITF, zajęcia samoobrony, wszystkie specjalistyczne 

przedmioty wchodzące w skład danego kierunku, a także bogata historia obiektu.  

Najważniejszym jednak aspektem, który wyłonił się już w czasie roku szkolnego, było podejście dyrekcji i 

nauczycieli do każdego ucznia. Kształcenie w liceum w Janowie Podlaskim, jest naprawdę na bardzo wysokim 

poziomie. Ilość zajęć pozalekcyjnych daje możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań pod każdym 

względem: śpiewu, aktorstwa, sportu itd. Co więcej, odległość szkoły od kościoła jest znikoma, można było 

więc w ekspresowym tempie wejść i zawierzyć Bogu trudny sprawdzian, a przede wszystkim maturę. 

- Czy coś sprawiało Ci trudność w szkole średniej?  

-  Nigdy nie byłem wielkim fanem matematyki, a matura z tego przedmiotu wydawała mi się największym 

wyzwaniem… no właśnie WYDAWAŁA, dzięki Bogu zdałem ją bez najmniejszych problemów, zaangażowanie 

„sorek” (tak właśnie mówi się na nauczycieli w liceum sor/sorka) nauczających matematyki także nie było bez 

znaczenia.

- Jak wspominasz ZS w Janowie Podlaskim?

- Był to niewątpliwie, jeden z najlepszych i najpiękniejszych czasów młodości. Wspomnienia mam tylko i 

wyłącznie bardzo dobre. Fantastyczny kontakt z kadrą nauczycielską, wychowawcą i przede wszystkim z 

wszystkimi rówieśnikami. Czas licealny, to czas, który wspominam za każdym, razem kiedy mijam gmach ZS w 

Janowie Podlaskim.

- Pamiętasz nadal egzamin maturalny? 

-Tego się nie zapomina… Pamiętam, że był od razu po majówce, więc cały weekend siedziałem w książkach 

(oczywiście powtarzając ). Na początku j. polski, poszedł gładko, bez żadnych problemów. Dzień drugi to 

była prawdziwa batalia… pamiętam, że bardzo się stresowałem, jaki będzie typ zadań, graniastosłup czy 



ostrosłup, czy pamiętam wszystkie wzory, przekształcenia i wartości – przy wynikach okazało się, że stres był 

całkowicie niepotrzebny. Kolejne dni to j. angielski – przy tym przedmiocie wręcz cieszyłem się, że mogę się 

sprawdzić, gdyż jest to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Kolejne dni, to rozszerzenia i matury ustne – 

podchodziłem do nich z całkowitym spokojem. 

- Spore grono osób twierdzi, że aby dostać się na „dobre” studia, to koniecznie trzeba iść do szkoły 

średniej do Białej Podlaskiej - czy i Ty tak uważasz? 

- Uważam, że nie jest to konieczne. Nie neguję oczywiście szkół w Białej Podlaskiej, gdyż wielu moich 

znajomych złożyło tam dokumenty i również było bardzo zadowolonych. Jednakże, będę upierał się przy 

stanowisku, że liceum, tak samo jak technikum w Janowie są to świetne szkoły, z nauczaniem niekiedy lepszym 

niż w Białej. Wierzcie mi, że nie kłamię: 3 moich kolegów z klasy dostało się do szkół oficerskich w Gdyni, 

Warszawie i we Wrocławiu, gdzie na jedno miejsce są setki chętnych. Absolwenci, naszego liceum dostają się 

na uczelnie wyższe w całym kraju, takie jak: KUL, UKSW, UW, AWF, AON i wiele innych. Rozmawiając z 

rówieśnikami dowiedziałem się, że niekiedy na liście przyjętych studentów byli w czołówce stawki! 

- Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać przyjętym do Seminarium? 

- Każdy kandydat, czyli mężczyzna ochrzczony, który pragnie zostać włączony w poczet alumnów Wyższego 

Seminarium Duchownego, musi być osobą wierzącą. Egzamin dojrzałości, czyli matura musi być zdana. 

Kandydat potrzebuje także szeregu dokumentów, które są  wymagane przy ubieganiu się o  przyjęcie  do 

seminarium duchownego, ale także do uczelni katolickich, takich jak np. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Te 

dokumenty to m.in.: opinia pisemna ks. proboszcza i katechety; pisemna motywacja – dlaczego pragnę 

studiować na tego typu uczelni, itp. Pełną listę można znaleźć na stronie internetowej naszego seminarium, do 

której odwiedzania, serdecznie zachęcam, gdyż ukazuje się tam wiele ciekawych rzeczy, także związanych z 

rekrutacją.

- Czy wybór Seminarium to była nagła decyzja, impuls, a może dobrze przemyślana decyzja? 

- Wstąpienie do seminarium, było dla mnie decyzją wymagającą czasu i modlitwy. Nie miałem żadnych 

objawień z nieba, błyskawic, głosów z nikąd czy znaków… skłaniam się bardziej do stwierdzenia, że było to 

spokojne odczytywanie woli Boga w moim życiu. Uczęszczałem także na rekolekcje powołaniowe, które 

odbywały się regularnie w naszym seminarium.

- Jakie przedmioty masz na pierwszym roku?

- Przedmiotów jest bardzo dużo, bo ok. 20. Warto wspomnieć, że na początku drogi seminaryjnej alumni 

studiują przede wszystkim przedmioty filozoficzne, których nauka trwa 2 lata, ale obecne są także przedmioty i 

zagadnienia teologiczne. Początek kształcenia rozpoczynamy od przedmiotów wprowadzających, np.: 

wprowadzenie do filozofii, wprowadzenie do moralnego życia chrześcijaństwa, wprowadzenie w prawdy 

wiary, historia filozofii, metafizyka, logika, teoria poznania, wprowadzenie w celebrację liturgiczną, łacina, 

lektorium tekstów filozoficznych, historia kościoła, 

fonetyka i wiele innych. Klerycy, wybierają również 

język obcy oprócz łaciny, w moim przypadku jest to j. 

angielski.

- Początki studiowania były zapewne trudne? Co 

szczególnie?

- Początki studiowania, były trudne ze względu na rytm 

akademicki. Każdy przedmiot jest inny, a co więcej – 

każdy wykładowca, dlatego trzeba było poznać 

wymagania każdego z nich i się do nich przyzwyczaić. 



Każdy alumn prowadzi własne notatki, z których później przygotowuje się do sesji zaliczeniowej i 

egzaminacyjnej, co również było swoistą nowością. Ilość materiału, który obowiązuje, wymaga także 

poświęcenia dużej ilości czasu na naukę i dociekanie własne. Nie ma jednak co histeryzować, wszystko jest do 

ogarnięcia, trzeba tylko CHCIEĆ.

- Czy to prawda, że w ciągu I roku odpada najwięcej osób? Czy z seminarium można zrezygnować? 

Czy wielu chłopaków opuszcza mury seminarium?

- Odchodzenie poszczególnych braci z seminarium, to rzecz naturalna. Trzeba powiedzieć jasno, raz na 

zawsze, że ten kto przychodzi do seminarium, nie musi od razu zostać księdzem… Jest to czas ROZEZNANIA 

swojego powołania: czy Pan Bóg chce abym był księdzem, mężem, a może osobą samotną. Nie ma reguły, na 

którym roku odchodzi najwięcej osób. W seminarium jesteś i pozostajesz wolnym człowiekiem, jeżeli czujesz, 

że to nie dla Ciebie możesz odejść, ważne, aby nie robić tego pod wpływem emocji, czy jakiegoś kryzysu, bo 

one są częste, zdarza się: czy to w życiu kleryka, księdza czy w małżeństwie.  Trudno mówić tu o procentach 

czy konkretnej liczbie odejść, bo tutaj tak tego nie postrzegamy. Jeżeli ktoś rzeczywiście decyduje się na 

rezygnację, zawsze obejmujemy go braterskim wsparciem, a przede wszystkim modlitwą.

- Pierwsza sesja już a Tobą- czy było ciężko? 

- Pierwsza sesja rzeczywiście już za mną, a kolejna zbliża się nieubłagalnie… Muszę powiedzieć, że było 

ciężko, ale wspominam ją bardzo dobrze – rozpocząłem ją i zakończyłem z uśmiechem na ustach.

- Jak alumni seminarium spędzają czas po egzaminach, wakacje? 

- Alumni są również - studentami, choć wakacje różnią się nieco od wypoczynku studentów uczelni świeckich. 

Klerycy poszczególnych roczników organizują sobie tzw. „wyjazdy rocznikowe” z jednym z moderatorów 

(opiekunów), aby spędzić czas we wspólnocie. Istotne jest, że wyjazd organizują całkowicie sami. Każdy z nas 

wybiera sobie także praktykę wakacyjną czyli np., rolę opiekuna na rekolekcjach, uczestnictwo w pielgrzymce 

do Częstochowy, bądź wyjazd na oazę. Funkcjonujemy również w ramach odbywania kadencji wakacyjnych – 

obejmują one koszenie trawy na terenie seminaryjnym, sprzątanie, pomoc księżom emerytom i wszelkie prace 

porządkowe na terenie seminarium.

- Czy na Twoim roku jest dużo osób i czy pochodzą z naszych terenów? 

- Obecnie na moim roku jest 8 alumnów razem ze mną, wszyscy pochodzimy z terenu naszej diecezji, choć 

wiek jest zróżnicowany – Pan Bóg nie powołuje samych maturzystów, ma plan na każdego z nas, nawet po 

30…

- Ile lat trwa nauka w seminarium? Czy potem od razu idzie się do pracy w parafii? 

- Nauka w seminarium trwa minimum 6 lat – jest to również czas formacji 

duchowej; po święceniach kapłańskich, młodzi kapłani – neoprezbiterzy, 

wyruszają pełnić posługę kapłańską wśród wiernych.

- Dlaczego właśnie w Siedlcach zdecydowałeś się spędzić 6 lat 

studiów?

- Siedlce to stolica naszej diecezji, to tutaj znajduje się  Katedra diecezji 

siedleckiej – kościół Matka. Historia diecezji łączy się ściśle i niezwykle 

pięknie z Janowem Podlaskim, jakże mógłbym pójść gdzie indziej.

- Mówi się, że seminarium to ucieczka od świata czy to prawda? 

- Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Alumni nie są izolowani, nie 

mieszkamy na pustyni, tylko w zwyczajnej miejscowości, która nazywa się 

Nowe Opole. Mamy kontakt z ludźmi, przede wszystkim młodymi, którzy 



chętnie nas odwiedzają. Wyjeżdżamy do Siedlec na tzw. spacer – czas dla kleryków, który mogą spędzić w 

mieście, aby odpocząć od wykładów, funkcjonują wyjazdy kulturalne do teatru, kina, opery… Szczerze, nie 

czuję się całkowicie odizolowany od świata; oczywiście coś dzieli nas od życia i funkcjonowania innych ludzi 

– ale  jeżeli, ktoś przyjmie to jako regułę swojego życia, to na pewno nie sprawi mu to problemów.

- Czy masz dla siebie wolny czas?

- Jak najbardziej, czas wolny, a przede wszystkim umiejętność dobrego wykorzystania tego czasu jest ważnym 

aspektem formacji, tak samo jak modlitwa i nauka. Każdy z nas potrzebuje pograć w piłkę, pobiegać, 

pospacerować po lesie, wyjechać na basem – jest to bardzo istotne.

- Kiedy możesz przyjeżdżać do domu rodzinnego? 

- Do domu przyjeżdżam na każde święta i uroczystości rodzinne: ślub najbliższych, pogrzeby, chrzciny, 

Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także na ferie zimowe i wakacje.

- Jeżeli mogę zapytać- czy rodzice wspierali cię w Twoim wyborze, czy może odradzali ten krok? 

- W rodzicach miałem ogromne wsparcie. Wiem, że wspierali mnie przed wstąpieniem do seminarium, 

wspierają teraz i  będą  wspierać w przyszłości, bez względu na to jak potoczą się dalsze lata. Jestem im za to 

dozgonnie wdzięczny!

-Zniknąłeś z mediów społecznościowych, czy nie możesz mieć konta na Facebooku? 

- Media społecznościowe… odwieczny dylemat kleryka: mieć czy się pozbyć? Każdy musi podjąć decyzję sam, 

nie mamy narzuconego schematu posiadania facebook’a – choć, moim zdaniem, może on zabierać za dużo 

czasu, który można poświęcić na ciekawą lekturę duchową, naukę – która pomoże nam – klerykom – stać się 

jeszcze lepszymi kapłanami, a przede wszystkim ludźmi, bądź rekreację. Posiadam jedynie konto, dzięki 

któremu kontaktuję się z ministrantami z Janowa na naszej grupie parafialnej. Warto powtórzyć za św. 

Pawłem: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” – nie wszystko, przybliża do Boga, a czy to 

nie powinno być naszym celem, ludzi wierzących?

- Czy możesz używać telefonu? 

- Tak, choć jedynie w weekend, od piątku po obiedzie, do kolacji w niedzielę… chciałbym zaznaczyć, że nie 

byłoby czasu korzystać z telefonu na co dzień – wszyscy żyjemy we wspólnocie według planu, który za chwilę 

zostanie przedstawiony, a to daje nam możliwość wykorzystania czasu w 100%.

- Jak wygląda dzień alumna? 

- Planowo wstajemy o godz. 6:00. Następnie gromadzimy się na medytację Słowem Bożym o 7:00, kolejny 

punkt, który jest najważniejszy w ciągu dnia to EUCHARYSTIA. Następnie udajemy się na śniadanie, później 

spotykamy się na kawę rocznikową, żeby wyluzować się przed wykładami, pośmiać, obgadać sprawy 

rocznikowe.

Kolejny punkt to wykłady. Które trwają od 8:30 do 12:45 z przerwami, następnie gromadzimy się na 

modlitwie w ciągu dnia. Obiad jest o 12, spożywamy go wspólnotowo, wszyscy klerycy z moderacją. Po 

obiedzie – praca lub czas wolny, następnie dla chętnych Koronka do Bożego miłosierdzia. O 15:15 

rozpoczyna się studium własne, czyli nauka indywidualna.  

O 17:30 następuje czytanie lektury duchowej – indywidualnie, później kolacja o 18:00. Po kolacji, krótka 

modlitwa i czas wolny do 19:00. Następnie, gromadzimy się w pokojach na studium od 19:00 do 20:30, po 

studium następuje lektura Pisma Świętego. Ostatnim punktem dnia jest tzw. kompleta: Apel Jasnogórski, 

rachunek sumienia oraz modlitwa liturgii godzin. Kompleta – czyli ostania modlitwa dnia w kaplicy – od tej

chwili obowiązuje silentium, czyli czas ciszy do następnego ranka. Jest to rytm dnia powszedniego. 



- Czy wykładowcami są tylko księża? 

- Tak się składa, że na chwilę obecną wykładowcami są zarówno kapłani, jak i osoby świeckie.

-  Czy możesz nam wyjaśnić, czym są obłóczyny?  

- Obłóczyny, jest to uroczystość seminaryjna, podczas której alumni roku trzeciego przywdziewają strój 

duchowny – sutannę. Alumni zdejmują krawaty, na których miejsce klerycy przyjmują koloratkę. Sutanna 

symbolizuje miłość Chrystusa do świata i przypomnieniem o czuwaniu nad nim Bożej Opatrzności oraz 

zachętę do uczynków miłych Bogu.

- Czy chciałbyś pracować kiedyś jako kapłan w Janowie? 

- Myślę, że będzie to trudne… Sam Jezus mówił, że: „ Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 

Ojczyźnie”, tradycja Kościoła przyjmuje, że ksiądz zasadniczo nie może służyć we wspólnocie, z której został 

wzięty.

- Czy wzorujesz się w swoim postępowaniu na świętym, osobie, masz jakiś wzorzec?

- Mam kilka wzorców, którym chcę dorównać: pod względem pokory i służby ludziom wzorcem jest dla mnie 

proboszcz z Ars – św. Jan Maria Vianney, w pracy z młodzieżą chcę wzorować się na św. Janie Bosko, który 

był świetnym wychowawcą młodzieży… nie wolno zapomnieć także o naszym wielkim  rodaku  św. Janie 

Pawle II, który swoją osobą i intelektem, świadczył, iż Bóg jest nieogarniony w swoim miłosierdziu i dobroci.

- Jesteś wysportowany: teakewondo, 

samoobrona, windsurfing, to tylko niektóre

dyscypliny, które uprawiałeś- czy nie brak 

Ci sportu?

- Sport towarzyszy mi przez cały czas formacji 

seminaryjnej, piłka nożna, koszykówka, 

siatkówka, siłownia, wyjazdy na narty. 

Szczególnym aspektem sportowym są turnieje 

i mistrzostwa piłkarskie, na których nasze 

seminarium wiedzie prym. To wszystko

sprawia, że moje poczucie sportowe jest w 

pełni zaspokojone . Ponadto jest to świetna 

okazja do budowania wspólnoty z braćmi, a 

także z młodymi ludźmi, którzy często 

przyjeżdżają do seminarium, aby rozgrywać z 

nami sparingi piłkarskie.

- Już niedługo minął 4 lat odkąd ukończyłeś naukę w naszym gimnazjum - czy coś lub kogoś szczególnie 

wspominasz?

- Gimnazjum to także był wspaniały czas… W szczególności wspominam oczywiście pamiętne lekcje geografii 

– z którą w szkole średniej nie miałem żadnych problemów, dzięki solidnemu kształceniu p. Jacka. Wszystkie 

imprezy szkolne, przedsięwzięcia i turnieje, konkursy; także „posługę” w gazetce szkolnej Galimatias, do 

której także przeprowadzałem wywiady pod czujnym okiem p. Iwony – tak teraz myślę, że chyba nie 

wyobrażałem sobie czasów, iż będę po drugiej stronie „artykułu”, to wszystko bardzo dobrze wspominam.

-  Serdecznie dziękuję Ci za udzielenie wywiadu do naszej gazetki i życzę wytrwałości. 

- Również dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkim czytelnikom mądrych, przemyślanych wyborów. Pragnę, aby 

Duch Święty wam towarzyszył i rozświetlał mroki, które często przynosi świat. Pozdrawiam! 
Rozmawiała Iwona Andruszkiewicz



Nowa narnijska przygoda

Pewnego pięknego, słonecznego dnia, Aslan spacerował w świetle słońca, niedaleko 

Kamiennego Stołu. Aslan miał spuszczoną głowę i smutne oczy. Nagle oczy mu pojaśniały i jak mógł 

najszybciej, pobiegł do zamku Ker-Paravelu. Tumnus, faun i przyjaciel Łucji, balował na całego 

pośród pięknych driad. Kiedy Aslan wbiegł do zamku, zabawy ucichły.  

Aslan swym głębokim i poważnym głosem zapytał:  - Gdzie znajdują się władcy Narnii? Cisza. 

Aslan powtórzył pytanie. Tumnus nieśmiałym głosem odpowiedział:  - Władcy są na bitwie. Aslan 

zdziwiony spytał:  - Dlaczego nie poinformowaliście mnie o tym? Faun odpowiedział:  -Ponieważ 

kazali nie mówić Ci o tym. Aslanie wybacz.  

Zmieszane driady uciekły i część gości również się rozproszyła. Aslan zapytał:  - Kto wam 

pozwolił urządzać przyjęcie? Faun na dobre przestraszony zaczął się jakać:  - N-no  b-b-o  p-

powiedzieli,  ż-że  m-mamy p-p-pilnować  z-zamku-  wydukał. Aslan zauważył, że faun się boi, więc 

mówił teraz spokojnie:  -To dlaczego zrobiliście przyjęcie bez ich zgody? – spytał. Nikt nie 

odpowiedział.  

Faun już się uspokoił i mówił tak:  - Władcy są na terenie dawnej lokalizacji zamku Białej 

Czarownicy. Walczą tam o ziemie z królem Taszbanu. – odpowiedział faun, ale zanim przebrzmiały te 

słowa, Aslana nie było. Biegł właśnie na miejsce, gdzie walczyło rodzeństwo. Kiedy tam dotarł, 

spostrzegł, że wielu jego ludzi jest na skraju wyczerpania. Aslan wbiegł tam i jednym machnięciem 

powalił 10 wrogów. W tym czasie Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja kierowali wojskami.  

Kiedy bitwa o tę ziemię dobiegła końca, Aslan i rodzeństwo rozmawiali ze sobą. Aslan spytał 

Zuzannę:  -Zuzanno, córko Ewy. Dlaczego nic mi nie mówiliście o bitwie? Dziewczyna odpowiedziała 

Aslanowi:  - Nie chcieliśmy Cię martwić. Łucja zapytała:  -Aslanie, co sprowadza Cię do nas? Aslan 

odpowiedział:  - Mam dobrą i złą wiadomość. Zacznę od dobrej. Odzyskałem ziemię zagarnięte przez 

Białą Czarownicę. A zła jest taka, że Maugrim, kapitan tajnej policji Bialej Czarownicy, został 

ożywiony po tym, jak zabiłeś go ty, Piotrze. Zuzanna pobladła i krzyknęła:  - Jak to możliwe?!- była 

wyraźnie wystraszona. Aslan powiedział spokojnie:  -Pewien czarodziej z Zachodniej Puszczy, dotarł 

do miejsca jego zgonu. Musiał użyć potężnego zaklęcia, którego nawet Ja nie znam. Ale chyba czas na 

ucztę z okazji zwycięstwa - odpowiedział Aslan. 

 Rodzeństwo uśmiechnęło się i wszyscy udali się na ucztę do zamku Ker-Paravelu, w którym 

już czekali goście i faun Tumnus z pysznym poczęstunkiem 

Hanna Ksiniewicz

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

Moja Narnia

Skończyła się wojna w Narnii i dzieci wróciły do domu o wszystkim opowiedziały 
profesorowi. Choć było to niewiarygodne, profesor im uwierzył we wszystko. Gdy dzieci były w 
swoim pokoju usłyszały, że ktoś puka do drzwi. Myliły się, odgłos pukania dochodził ze starej szafy. 
Dzieci otworzyły szafę i zobaczyły tam pana Tumnusa, Centaura i Minotaura. 

Powiedzieli oni dla dzieci,  że ktoś przybył do Narnii i ją podbił. Jedyną radą na ocalenie 
Narnii był ich powrót i wspólna walka o pokój. Dzieci przybyły do Narnii przez starą szafę. Zobaczyły 
tam króla Janusza i królową Grażynę. Król i królowa nasłali na nich armię żelków haribo, bo król i 
królowa zmienili całą Narnię w krainę żelki. 

Dzieci, pan Tumnus, Centaur i Minotaur pokonali wszystkich, choć nie było to łatwe. 

Następnie z pomocą Aslana rozgromili Janusza i Grażynę.     

Krystian Seluk



Zwiastun wiosny
Zima to ciężki okres dla roślin, zwierząt i 

ludzi.

Okres przypadający między końcem zimy a 

początkiem wiosny nazywamy przedwiośniem. 

Dawniej był czasem biedy, głodu i smutku. 

Szczególnie ciężko było ludziom, którym 

kończyły się zimowe zapasy, cała przyroda  z 

niecierpliwością oczekiwała wiosny. 

W tym całym smutku i niepewności pojawiały się 

iskierki dające ludziom otuchę: dłuższe dni, więcej 

słońca, mniejsze mrozy. Również przyroda 

przygotowywała się na przyjście wiosny. 

Pod koniec lutego migrowały kluczem gęsi, 

zakwitał wawrzynek wilczełyko, spod śniegu wyrastały śnieżyczki przebiśnieg. 

W dawnych czasach ludzie zbierali przebiśniegi wraz z cebulkami, robiono z nich bukiety i 

ubierano palmy wielkopostne.

Do dziś przetrwało ich bardzo niewiele, przebiśniegi objęto ochroną ścisłą. 

Ania Kaliszuk

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

Wręczenie piłek za rozwiązanie krzyżówki w gazetce „Lotnia” 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!! 



XV Turniej Siłowy o puchar Wójta Gminy Konstantynów 
i Starosty Bialskiego w wyciskaniu sztangi leżąc. 

Dnia 17.03.2018r. w Konstantynowie odbyły się zawody w wyciskaniu 
sztangi leżąc, na które pojechali uczniowie z naszej szkoły pod opieką Pana 
Macieja Kublika.

Każdy uczestnik z naszej szkoły zajął bardzo dobre miejsce w swojej 
kategorii.

Wiktoria Marcyniuk II miejsce z wynikiem 47,5 kg

Maciek Charytoniuk III miejsce z wynikiem 60 kg

Kacper Ziółkowski V miejsce z wynikiem 45 kg 

Dawid Łyczewski II miejsce z wynikiem 60 kg 

Jakub Kwiatkowski I miejsce z wynikiem 80 kg

Piotr Maliński III miejsce z wynikiem 90 kg 

Dwóch uczestników otrzymało puchary za najcięższy podniesiony ciężar 
w kategorii "OPEN" do lat 16. Każdy uczestnik otrzymał medal albo dyplom. 

Na turniej zjechali się uczestnicy z całej Polski, przez co rywalizacja była 
na bardzo wysokim poziomie. Jednak nasi uczniowie nie dali za wygraną i w 
bardzo dobrym stopniu zaprezentowali naszą szkołę. 

Chcemy serdecznie podziękować Panu Maciejowi Kublikowi, który jak 
zawsze doskonale nas
przygotował do 
rywalizacji.

Mamy nadzieję, 
że również Turniej w 
Janowie Podlaskim
22.04.2018r. będzie tak 
samo zadowalający. 

Zatem trzymajmy
kciuki za naszych
sportowców.

Wiktoria Marcyniuk,
Piotrek Maliński 



VIII Mistrzostwa
Szkoły w wyciskaniu 

sztagi leżąc 

Dnia
15.03.2018r. w naszej
szkole odbyły się 
zawody w wyciskaniu
sztangi leżąc. W 
Mistrzostwach
wystartowało 16 

zawodników. Rywalizacja przebiegała w kategoriach wagowych dziewcząt oraz 
w 4 kategoriach wagowych chłopców.  

Wyłoniono również najlepszych zawodników dziewcząt i chłopców w 
kategoriach "OPEN" do lat 13 i 16 oraz wyróżniono zawodnika, który wycisnął 
największy ciężar.  

Najlepszą zawodniczką w kategorii "OPEN" do lat 13 dziewcząt 

1 miejsce zajęła Anna 
Iwaniuk 33,16 pkt

2 miejsce zajęła Justyna 
Mróz 29,87 pkt

3 miejsce zajęła Julia 
Sawczyc 29.83 pkt

Najlepszą zawodniczką 
w kategorii "OPEN" do
lat 16 była Wiktoria 
Marcyniuk 50,57 pkt

Kategoria "OPEN" chłopców do lat 13 

1 miejsce zdobył Szymon Hładuniuk 40,7 pkt 

Kategoria "OPEN" chłopców do lat 16  



1 miejsce zajął Jakub Kwiatkowski 66,3 pkt 

2 miejsce zajął Jarek Bartoszuk 66,09 pkt 

3 miejsce zajął Piotrek Maliński 64,87 pkt 

4 miejsce zajął Maciej Harytoniuk 57,73 pkt 

5 miejsce zajął Dawid Łyczewski 51,89 pkt 

6 miejsce zajął Jakub Sawczyc 51,49 pkt 

Największy wyciśnięty ciężar w kategorii 
chłopców: 

Piotr Maliński 87,5 kg  

Największy wyciśnięty 
ciężar w kategorii 
dziewcząt:  

Wiktoria Marcyniuk 50 kg

Organizacja zawodów pan
Maciej Kublik.
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