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Poczet
sztandarowy w

Sejmie

16 maja dyrektor
ZPO w Janowie
Podlaskim p. Arkadiusz
Podskok wraz z pocztem
szkoły w składzie: 
Martyna i Marta
Maksymiuk oraz Tomasz
Grochowski udali się do 
Warszawy na
zaproszenie posła Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej
p. Macieja Małeckiego. 

Okazją do odwiedzin 

Sejmu było otwarcie wystawy zatytułowanej 
„Wizjonerzy i geniusze”, na której
zaprezentowano sylwetki dwóch zasłużonych 
polskich konstruktorów Czesława i Tadeusza 
Tańskich, którzy ponad 100 lat temu podjęli 
próby pokonania grawitacji i wzniesienia się 
w powietrze konstrukcją cięższą niż 
powietrze.

Na wernisażu wystawy uczniowie z 
janowskiej Szkoły Podstawowej noszącej 
imię Czesława Tańskiego mogli zapoznać się 
z jego życiem i twórczością, obejrzeć 
makietę Lotni czyli szybowca wykonanego z 
lekkiego topolowego drzewa w kształcie 
sani, na którym patron naszej szkoły na 
łąkach Janowa Podlaskiego dokonywał 
pierwszych prób wzniesienia się w 
powietrze. Jednocześnie młodzież mogła 

poznać osoby z naszej sceny 
politycznej m.in. minister rodziny p.
Elżbietę Rafalską, europosła p. 
Ryszarda Czarneckiego i szefa
Komisji Infrastruktury p. Bogdana
Rzońcę, którzy byli obecni na 
wystawie i spotkaniu z młodzieżą. 
Wizyta w Sejmie pozwoliła naszym 
uczniom zwiedzić znane z telewizji 
korytarze sejmowe jak i samą salę 
posiedzeń oraz zapoznać się z 
przedstawicielami szkół, które 
również noszą zaszczytne imię 
Czesława Tańskiego. 

Iwona Andruszkiewicz



Dzień Dziecka i Dzień Patrona 

3 czerwca w naszej szkole
obchodziliśmy Dzień Dziecka 
połączony z dniem Patrona Szkoły. Na 
początek udaliśmy się do kościoła na 
Mszę. Później na hali sportowej 
obejrzeliśmy apel poświęcony naszemu 

patronowi. Na apelu zostały 
wręczone nagrody za udział w 
szkolnych konkursach. Udaliśmy się 
później do klas, gdzie każdy z 
uczniów dostał słodką bułkę i 
soczek.

Przed jak i w trakcie rozgrywek
sportowych niespodzianką była 
wata cukrowa, która cieszyła się 
wielkim zainteresowaniem. Chwilę 
później zaczęły się rozgrywki 

sportowe, które przyniosły wiele 
emocji. W finale toru przeszkód
zmierzyły się klasy Vc szkoły 
podstawowej i III gimnazjum.
Momentami klasa piąta wysuwała 
się na prowadzenie i mało 
brakowało jej do wygranej. Jednak 
o włos wygrało gimnazjum. 

Po finale toru przeszkód wszyscy

uczniowie udali się na stołówkę 
szkolną po kiełbaskę. Pod koniec 
dnia uczniowie zagrali w siatkówkę 
z nauczycielami. Ten mecz skończył 
się wygraną nauczycieli. 

Cezary Hołub Vc 



Niezwykła wizyta 

22 maja 2019 roku

funkcjonariusz Policji

dzielnicowy aspirant p.

Wojciech Wiszniewski oraz

funkcjonariusz Straży 

Granicznej sierżant p. Artur 

Krzyżanowski wraz z psem 

wyszkolonym do wyszukiwania środków 

odurzających odwiedzili dzieci i młodzież 

Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w 

Janowie Podlaskim.

W trakcie spotkania nasz dzielnicowy

przeprowadził pogadankę na temat szkodliwości 

środków odurzających i odpowiedzialności 

karnej za ich posiadanie. Natomiast

funkcjonariusz Straży Granicznej 

zaprezentował młodszym i starszym 

uczniom umiejętności tropiące psa, 

którego jest przewodnikiem.

Nasza szkoła jest bezpieczna, pies nie 

wywęszył w plecakach i ubraniach 

uczniowskich żadnych niedozwolonych 

środków.



23 maja do naszej szkoły zawitała grupa rekonstrukcyjna z 

Białorusi, która zaprezentowała zgromadzonym uczniom jak 

wyglądały walki rycerskie. Dzieci wzięły udział w zabawie znanej 

jeszcze ze średniowiecza.  

Jednak największe zainteresowanie wśród chłopców małych, 

większych i tych całkiem dużych wzbudzały miecze, hełmy, tarcze i 

szyszaki, z którymi wszyscy chętnie wykonywali sobie zdjęcia. A 

naszym tłumaczem była dziś p. Monika Salach-Demidziuk.

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

Wymyślamy historie związane z lekturą „Baśniobór” 

  Seth wchodzi do ogrodu, w którym są dwie ścieżki, jedna była pełna niebezpiecznych zwierząt 
i miała ponure otoczenie, zaś druga miała latające jednorożce i kolorowe tęcze, ale ścieżki były 
magicznie zamienione, "zła" prowadziła w dobrą stronę a ta "dobra" prowadziła w złą stronę, więc 
Seth musiał wybrać jedną z nich.  

Seth wybrał drogę, która wydawała mu się dobra, czyli tą z jednorożcami, aż nagle pojawiły 
się ciemne, prawie czarne chmury. W końcu pojawiłam się ja i powiedziałam:  
- Seth, jak podrzesz ten papier, to będziesz miał magiczne moce i tu zostaniesz, a jak go podpiszesz, to 
wyjdziesz stąd bezpieczny i zdrowy. 
- Ale dlaczego?
- Bo wszedłeś w złą trasę, jakbyś poszedł " straszniejszą " drogą, to za pięć kroków będzie piękne 
niebo i pójdziesz wolny do domu, bo ten ogród to zaczarowane miejsce, które jest pełne 
niebezpiecznych mocy i czarów.
- A po co mi te moce?
- Po to, aby walczyć w Baśnioborze. Więc masz tę kartkę papieru i chyba wiesz, co masz z nią zrobić.  
Później mu jeszcze wytłumaczyłam, o co dokładnie chodzi. Więc Seth podarł tę kartkę i powiedział :  
- Postanawiam walczyć, aby zniszczyć tą złą magię. 
- Dziękujemy.  
I wszystkie zwierzęta się zleciały  do Setha, aby mu podziękować, bo bez niego byśmy wszyscy 
umarli, cały ogród by usechł.  
- Więc jutro Seth masz przyjść i podaruję Ci moce, którymi będziesz walczył.  
Seth się zgodził i cała bitwa poszła bardzo łatwo i została zakończona zwycięstwem. 

Amelia Lesiuk kl. V c

Rycerzem być…



Bieszczady- to był cel 

wycieczki, w której

uczestniczyli uczniowie

klas ósmych i gimnazjum

oraz ,,rodzynki'' z klas 4-7

pod opieką p. Macieja 

Kublika, p.Barbary

Iwaniuk, p. Moniki

Dwojak, p. Doroty

Jakimiuk. Wyprawa w góry

- zdobycie szczytu Mała 

Rawka, a wieczorem

ognisko.

Szkolenie bieszczadnika, przejażdżka samochodami 

terenowymi, spływ pontonami po Sanie, a na koniec 

dyskoteka w pianie, ścieżka 

historyczna i techniki linowe, a na

koniec spacer zaporą w Solinie. 

Czy słońce czy deszcz w 

Bieszczadach fajnie jestჃ

Bieszczady- wycieczka



Warto uświadomić sobie, że w Internecie nie ma 

prywatności. Cała nasza aktywność online może 

być rejestrowana i analizowana. Nie każdy z nas 

zdaje sobie sprawę z tego, jak cenne są 

10 sposobów jak chronić swoją prywatność w Internecie
1. Korzystaj z password managera.

Korzystamy z kilkudziesięciu różnych usług online i więks

Dobrym rozwiązaniem jest korzystan

internetowego, które zapamiętuje i gromadzi loginy i hasła do wszystkich serwisó

wszystkich naszych haseł możemy korzystać również na telefonie, tablecie, właściwie 

wszędzie gdzie mamy dostęp do internetu. S

hasłem, także musimy jedynie pamiętać jedno hasło zamiast kilkudziesięciu

2. Wprowadź dwustopniowe logowanie.

Jeśli nawet ktoś pozna nasze hasło

verification czyli dwustopniowe logowanie się. 

kolejne pytanie lub inne zabezpieczenie i dopiero dwukrotne wprowadzenie poprawnych

danych umożliwia zalogowanie się do

3. Nie podawaj numeru telefonu, daty urodzin i adresu.

Data naszego urodzenia, numer telefonu oraz adres

do weryfikacji klientów. Starajmy się nie udostępniać tych informacji online, zwłaszcza jeżeli 

nie jest to wymagane.

4. Zmień ustawienia na Facebooku.

Jeżeli jesteś na Facebooku, sprawdź i zastanów się nad ustawienia

rzeczywiście chcesz aby zupełni

twoich rodziców, bądź w przyszłości dziec

ustawienia tak, aby tylko osoby znajome miały dostęp do t

5. Korzystaj z antywirusa.

Jeżeli stać Cię na tom to zainwestuj w jakiegoś dobreg

przed atakami z sieci (czasami jest to jeden program

to nadal możesz się zabezpieczyć. Użyj jakiegoś bezpłatnego programu o nieco mniejsze

funkcjonalności. 

6. Zmień opcje w telefonie. 

Bezpieczeństwo i prywatność w sieci nie dotyczy wyłą

codziennie łączy się z Internetem za pośrednictwem urząd

itp). Są one również narażone na różnego rodzaju ataki i próby śledzenia dlatego jeżeli nie 

korzystacie z sieci albo chcecie uniemożliwić śledzenie, warto wyłączyć połączenia 

Bluetooth, WiFi, Mobile Networks oraz opcje lok

stosowaniu specjalnego oprogramowania antywirusowe

7. Zmień co jakiś czas hasło do WiFi.

Logo: Jan Hryciuk 3b Gim.
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Jeżeli nasze hasło dostępu do routera nie było zmieniane przez dłuższy czas, to należy je 

zmienić i powtarzać tą operację raz na pół roku. Na pewno nasze hasło znają nasi znajomi 

korzystający z sieci i udostępniając je im, straciliśmy w pewnym sensie nad nim kontrolę.  

8. Monitoruj jakie informacje zbierają o nas strony internetowe. 

Strony internetowe zbierają o nas różne informacje i zapisują różne dane w plikach cookies 

naszych przeglądarek. Smart Polak również zbiera niektóre dane, chcemy np. wiedzieć ile 

osób nas odwiedza, i które artykuły cieszą sie największym zainteresowaniem. Jeżeli to albo 

inne, bardziej zadania nam nie odpowiadają, możemy się bronić. Najłatwiej uruchomić 

funkcję incognito w naszej przeglądarce, która zablokuje zapisywanie ciasteczek. Inną 

metodą jest skorzystanie z jakiejś wtyczki, która umożliwi nam określenie kto i w jaki sposób 

może nasz śledzić. 

9. Nie zapisuj poufnych informacji w plikach swojego komputera.

Jeżeli mamy porządnego antywirusa oraz zaporę firewall i z komputera korzystamy wyłącznie 

w domu, nie powinniśmy się raczej niczego obawiać. Zapisywanie poufnych danych w 

plikach bez względu na okoliczności, nie jest najlepszym pomysłem.  

10. Nie mieszaj informacji zawodowych z prywatnymi.

Bez względu na to czy się uczysz, czy prowadzisz firmę czy jesteś jej pracownikiem, 

informacje zawodowe i prywatne nie powinny się mieszać.  

Uważaj, gdzie podajesz swoje dane osobowe!
Tekst opracowała: 

www.smartpolak.coAugustyna Butkiewicz kl. 5b

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

Recenzja książki Marcina Szczygielskiego 

pt. „Tuczarnia Motyli”

„Tuczarnia Motyli” to druga część serii „Czarownica 

piętro niżej”.Książka opowiada o losach dziewczynki 

o imieniu Maja oraz jej babci Poli, zwanej również 

„ciabcią”. Są to postaci opisane w poprzednim tomie 

„Czarownica piętro niżej”.       

       Maja przeżywa prawdziwy koszmar w domu.  

Warszawę zasypał śnieg, lekcje w szkołach odwołano 

, rodzice mają coraz mniej czasu dla dziewczynki,  a 

sąsiedzi z pierwszych pięter znoszą rośliny do jej 

domu, bo z powodu wielkiej ilości śniegu nie dociera 

tam światło dnia.  

       Maja za zgodą rodziców tymczasowo przenosi się 

do swojej „ciabci” i bada tajemnicę zniknięcia 

Zdradliwych Lilli  oraz trafia w sam środek trwającej 

od lat wojny Motylołaków. 

        Wkrótce ukażą się kolejne tomy serii 

„Czarownica piętro niżej”. 

        Zachęcam do przeczytania i szczerze polecam.Jakub Kłusek 



14 i 15 maja w Zespole Placówek

Oświatowych odbyły się zajęcia z 

pieczenia kołaczy. Akademia Małego 

Kuchcika z Siedlec, oprócz kołaczy 

przygotowała naszym młodym 

kucharzom niespodziankę. Był to pokaz 

z wykorzystaniem suchego lodu oraz

lody śmietankowe "azotowe".  



„Jesteśmy sobie potrzebni” 

W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „Jesteśmy sobie 
potrzebni” – integracja w oczach dziecka.

A oto lista laureatów nagrodzonych podczas apelu 8 maja:

Kategoria klas I-III:
1.miejsce: Hanna Listos. Kamila Owerko
2.miejsce: Amelia Kondraciuk, Julia Nurzyńska 
3.miejsce: Nikola Andrusiuk, Zuzanna Szymula

Wyróżnienia: Marek Koroluk, Gabriel Wawryniuk, Bartek Bogdaniuk 

Kategoria klas IV-VIII i gimnazjum:

1.miejce: Natalia Bechta, Mateusz Karpiuk
2.miejsce: Wiktoria Ziółkowska, Malwina Hryciuk 
3.miejsce: Oliwia Hładoniuk, Antoni Kuźmiński 

Wyróżnienia: Emilia Łepecka, Natalia Mackiewicz, Liliana Gdula, Bartosz 
Tarań, Cezary Hołub, Marysia Owerko 



"Chusta św. Weroniki" 

"Chusta św. Weroniki" (Jaką twarz Jezusa zobaczyła Weronika?)- to temat przewodni 

konkursu zorganizowanego przez naszą katechetkę p.Izabelę Oleszczuk. 

Gratulujemy nagrodzonym uczniom!

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

Bohaterami książki są Kendra i Seth rodzeństwo które wyjechało na 
wakacje do dziadków, jeszcze wtedy nie wiedzieli co ich czeka.

Kendra  i Seth byli rodzeństwem ich rodzice jechali w rejs 
luksusowym statkiem na dwa tygodnie i musieli ich zostawić u dziadków. 
Historia to opowiada o porwaniu dziadka. Gdy nadeszła Noc Kupały, do 
domu wtargnęły diabliki i magiczne stwory, które porwały dziadka i Lenę. 
Rodzeństwo za wszelką cenę próbowało ich ratować. Po całym dniu dzieci 
weszły na strych do swojego pokoju i zobaczyły wyrazy ułożone z ziaren przy 
klatce złotogłówki (kury), „JA BABCIA”, dzieci zrozumiały, że siedząca w 
klatce kura to babcia Sorenson . Kurę zanieśli do Muriel, czyli czarownicy 
uwięzionej w chacie obrośniętej bluszczem. Został jej ostatni węzeł i po 
odczarowaniu babci Muriel została uwolniona. 

Gdy babcia była w normalnej postaci wyruszyli do trolla Nerona który 
miał im powiedzieć gdzie jest dziadek. Gdy zdobyli informację o położeniu 
dziadka, a dziadek znajdował się w kaplicy gdzie był uwięziony demon 
Bahumat, więc wyruszyli  tam i próbowali odbić dziadka, ale niestety im się 
nie udało, a babcia i Seth zostali uwiezieni. Kendra jednak uszła z życiem,  

ponieważ nigdy nie używała magii. Kendra poszła więc do Królowej Wróżek powiedzieć o całej 
sytuacji i prosić o pomoc w uratowaniu rodziny i rezerwatu. Królowa wróżek pomogła jej i wyruszyli 
razem z armią potężnych wróżek do kaplicy, gdzie pokonali  demona i uratowali rodzinę. Bardzo 
zachęcam do przeczytania książki :). 

Aleksander Stefański kl. V c 



Dzień Matki w klasie I a 
Dzień Matki to jedno z 
najpiękniejszych świąt w ciągu 
roku, wypełnione kwiatami, 
serdecznymi i ciepłymi życzeniami, 
tysiącami całusów. Jako, że Tata 
jest równie ważny, połączyliśmy 
oba święta. 
"Mamusiu, Tatusiu dziękuję Wam 
za to, że jestem" to hasło 
przewodnie tegorocznych

obchodów Dnia Matki i Dnia Ojca w klasie I a. W
przygotowaniu uroczystości wzięli udział wszyscy 
uczniowie,
wykazując dużo 
zapału, 
zaangażowania oraz 
wzajemnej
motywacji. Opiekę 
nad przygotowaniem
imprezy sprawowała 
wychowawczyni K.
Kopczyńska. 
Uroczystość odbyła 
się 23 maja. Dzieci 
w odświętnych, 
galowych strojach,
prezentowały swoje 
umiejętności przed 

ukochanymi mamami i najlepszymi na świecie tatusiami. 
Dzieci wystąpiły w przedstawieniu pt. „Krakowianka z 
malowanego dzbanka”. Tańczyły krakowiaka, recytowały 

wiersze, śpiewały piosenki oraz 
grały na instrumentach „Sto lat”. 
Uroczystość zakończyła się 
wspólnym poczęstunkiem. Całe 
spotkanie przebiegło w miłej, 
rodzinnej atmosferze. Uczniowie
mieli możliwość okazania swojej 
wdzięczności, szacunku i miłości. 
Podziękowaniem była dla nich 
uśmiechnięta i wzruszona twarz 
Mamy i Taty.



Dzień Matki w kl. II a  

28.05.2019 r. w klasie II a odbyła się klasowa 

uroczystość z okazji Dnia Matki. 

Dzieci wierszem, piosenką oraz krótką 

inscenizacją podziękowały swoim mamusiom 

za ich codzienny trud, miłość 

i troskę.  

Po części artystycznej dzieci 

wręczyły mamom 

własnoręcznie wykonane 

upominki.

Te miłe i wzruszające chwile 

zakończył wspólny słodki 

poczęstunek. 

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

Wymyślamy historie, które mogłyby wydarzyć się w „Baśnioborze” 

I w końcu przyszedł czas na Noc Kupały. Leżałam w łóżku obok Kendry. Nie mogłam wytrzymać w końcu wstałam i 
powiedziałam: 
- Idę zobaczyć co jest za oknem. 
- Nie rób tego słyszałaś co mówił dziadek? Nie wolno - krzyknęli w tym samym momencie Seth i Kendra. Ale ja oczywiście ich nie 
posłucham.  Odsłoniłam zasłonę  i nic. W końcu odważnym głosem powiedziałam: 
- Zejdę  na dół nie zatrzymujcie mnie. Seth chciał coś powiedzieć, ale się powstrzymał. Gdy już zeszłam,  na dole działo się piekło. 
Dziadek Stan walczył z jakimiś olbrzymami, a Dale i Lena starali się wypędzić inne złe stworzenia na dwór. Gdy już prawie im się 
udało, to jeden z nich zobaczył mnie i popędził w moją stronę. Uciekałam jak tylko najszybciej umiałam. Został mi tylko jeden 
schowek i wpadłabym do pokoju, ale niestety nie zdążyłam i ten straszliwy potwór złapał mnie i wyciągnąć dwór. Gdy się 
obudziłam, to wisiała na ścianie, a potwora nie było nigdzie widać. Po chwili usłyszałam jakiś szelest i pomyślałam źle to potwór i 
od razu zmrużyłam oczy. Gdy szelest stawał się coraz głośniejszy, zaczęłam się coraz bardziej bać, ale w końcu zobaczyłam Hugona 
i Dale'a którzy najpewniej chcieli mnie uwolnić. Ale niestety myliłam się, bo to ten sam potwór, który mnie złapał niósł teraz 
Hugona i Dale'a. Myślałam, że nikt już mnie i moich przyjaciół nie uratuje. Następnego poranka potwór porwał Dziadka, Babcię i 
panią Lenę. Teraz przestałam wierzyć, że ktoś mógłby nas ocalić. A jednak znów się pomyliłam.  Późnym wieczorem zauważyłam 
skradających się Setha i Kendrę. Potwór spał  ( dość daleko od nas ), więc nadarzyła się świetna okazja, aby uwolnić nas wszystkich. 
Lecz nieszczęścia chodzą parami, potwór obudził się i złapał Kendrę, ale Setha nawet nie dotknął. Umieścił ją obok mnie i poszedł 
dalej spać, jakby Setha wogóle nie zauważył. Może myślał, że taki mały chłopczyk zrobi mniej szkód i nie uwolni rodziny, bo gdyby 
działali razem, to by im się udało.  
- Seth nadarzyła się świetna okazja - szepnęła Kendra- szybko musisz nas uwolnić.  
- Siostro wiem, że to zrobię, ale nie teraz, nie jestem zbytnio przygotowany - odparł jej Seth i wyszedł z jaskini. Późnym 
popołudniem następnego dnia chłopiec przyszedł z gromadą krów, które chodziły na dwóch nogach! Nikt nie mógł uwierzyć, ale 
była to prawda. Krowy szły wprost na potwora złapały  go i wyciągnęły na zewnątrz. Wolałam nie wiedzieć, co się teraz z nim 
dzieje. Następnie krowy uwolniły nas i wszystko skończyło się szczęśliwie. Miałam bardzo wielkie szczęście, bo dziadek nie był aż 
tak bardzo różny żony, wiedział bowiem iż obiecywał, że w domu będzie spokojnie, ale niestety się pomylił. Nikt nie mógł tego 
przewidzieć. W domu odbyliśmy poważną rozmowę, po której wszyscy poszliśmy spać, choć ja i tak długo nie mogłam usunąć 
podobnie jak reszta domowników.  Nic dziwnego, po takich przeżyciach raczej nikt szybko by nie usunął. Następnego dnia wszyscy 
spaliśmy do godziny dziesiątej, ponieważ Wiola bardzo głośno muczała i nie dała nam spać, bo przecież nie była dojona ponad trzy 
dni. Gdy już ją wydoiliśmy,Kendra i Seth dali mi od niej mleka do wypicia. Wtedy się przestraszyłam, bo zaczęłam zauważać 
zamiast motyli i ważek przepiękne wróżki. Bardzo się wtedy zdziwiłam, ale szybko zrozumiałam, to że je widzę  przez to mleko, 
przecież nie jest ono zwykłym mlekiem- jest czarodziejskie. Bardzo polubiłam moich nowych przyjaciół podczas pobytu w tym 
miejscu i chciałabym ich dziadków jeszcze raz odwiedzić -razem z nimi oczywiście. Gdy wrócili rodzice Kendry i Setha chciałam 
im opowiedzieć o tym, co się stało w Baśnioborze. Ale oczywiście Kendra przypomniała mi, że nie mogę im o tym mówić, z resztą i 
tak by mi nie uwierzyli.Agata Gładuniuk kl.5c.  



Dzień Taty i Mamy 

Mądra miłość rodzicielska daje 
gwarancję tego, że dzieci będą 
zdrowe, radosne, życzliwe i otwarte 
na innych.
Dzieci wiedzą, że rodzice są dla nich 
niezastąpieni, dlatego 27 maja 2019 r. 
uczniowie kl. I b zaprosili mamusie i
tatusiów na uroczystość z okazji ich 
święta. Przygotowali dla nich 
inscenizację, wiersze i piosenki oraz 
wspaniałe życzenia. 
Po części artystycznej dzieci 
wręczyły swoim bliskim 
przygotowane przez siebie prezenty.
W zamian za to otrzymały od swoich 
rodziców uściski i całusy. 

Mariola Rogulska

Dzień Taty i Mamy w klasie I b



Klasa I b na
wycieczce w

Roskoszy

8 maja
uczniowie klasy I b
odbyli wycieczkę do 
Europejskiego
Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP
w Roskoszy, gdzie
uczestniczyli w
warsztatach w
Wiosce Ginących 

Zawodów.

Uczniowie
poznali pracę ludzi w 
zawodach takich jak:
kowal, tkacz,
strzechacz, kołodziej, 
piekarz.

W piekarni
dzieci samodzielnie
wykonały rogaliki i 
ciasteczka, które po
upieczeniu ze
smakiem zjadły lub 

zabrały ze sobą. 

Swoją 
przygodę uczniowie 
zakończyli spacerem 
po ścieżce 
edukacyjnej w
parku.
Mariola Rogulska



„Wycieczka do Lublina’’

7 maja (środa) klasy 4 i 5 pojechały na wycieczkę do Chełma oraz Lublina. W Chełmie 

zobaczyliśmy podziemia kredowe z XVI wieku, w których grasuje legendarny Duch Bieluch, 

którego mieliśmy okazję zobaczyć! Najstarsze korytarze pochodzą nawet z XIII wieku. 

Mieszkańcy Chełma ze swoich piwnic drążyli tunele, które prowadziły do kopalni kredy. 

Wydobywali ją na własną rękę i czerpali zyski ze sprzedaży. W efekcie korytarzy zaczęło 

przybywać. Zauważono jednak zagrożenie zapadnięcia się miasta i wkrótce wprowadzono 

zakaz wydobywania kredy z podziemi.

W Lublinie zwiedziliśmy Stare Miasto i zamek. Na początku udaliśmy się na plac obok 

zamku. Tam poznaliśmy jego historię. Już za czasów Bolesława Chrobrego stała tu drewniana 

strażnica.Murowany zamek zaczęto budować w XII wieku, ale prace ukończono dopiero wiek 

później. W XV wieku po śmierci Zygmunta Augusta zamek bardzo zaniedbano. Stare mury i 

ściany zamku zaczęły się rozpadać. Dopiero sto lat później podjęto się całkowitego remontu. 

W XIX wieku postanowiono rozebrać większą część ruin. Po odbudowie zamku pełnił on 

funkcję więzienia. Więzienie oficjalnie zamknięto 13 stycznia 1954 roku. Obecnie znajduję się 

tu Muzeum Lubelskie. Później udaliśmy się na Stare Miasto. Zobaczyliśmy tam mnóstwo 

zabytkowych budynków. Na placu stały odnowione fundamenty kościoła pod wezwaniem 

Świętej Trójcy. Kościół ten został rozebrany za czasów zaboru rosyjskiego. Do dziś nie został 

on odbudowany.

Po zwiedzaniu Starego Miasta udaliśmy się na obiad do restauracji „Cleopatra”. Po 

smacznym posiłkuwróciliśmyznowu na zamek. Tym razem zwiedziliśmy Muzeum Lubelskie. 

Zobaczyliśmy tam małą część lubelskiej sztuki ludowej oraz obrazy ze średniowiecza 

przedstawiające ważne, związane z zamkiem wydarzenia. Odwiedziliśmy kaplicę, w której za 

czasów dynastii Jagiellonów modlili się tylko królowie, książęta i możnowładcy, a w czasach 

więzienia mogli się modlić więźniowie. Na koniec wycieczki udaliśmy się na pyszne lody. 

Cezary Hołub i Konrad Szychulski kl. Vc 



Wizyta na Stadionie Narodowym oraz spacer po ogrodzie na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, to

były pierwsze z atrakcji, jakie czekały klasy 5 podczas wycieczki do Warszawy

atrakcją w Warszawie było prawdziwe

KLASY PIĄTE W WARSZA

Wizyta na Stadionie Narodowym oraz spacer po ogrodzie na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, to

były pierwsze z atrakcji, jakie czekały klasy 5 podczas wycieczki do Warszawy

atrakcją w Warszawie było prawdziwe szaleństwo sportowe klas V w Hangarze 646

KLASY PIĄTE W WARSZAWIE

Wizyta na Stadionie Narodowym oraz spacer po ogrodzie na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, to

były pierwsze z atrakcji, jakie czekały klasy 5 podczas wycieczki do Warszawy :)Ostatnią 

szaleństwo sportowe klas V w Hangarze 646 :)

WIE



Wycieczka do Trójmiasta

W dniach 14—17.05.2019

uczniowie klas VII, VI, V i IV

uczestniczyli w wycieczce do

Trójmiasta. Zwiedzali

dodatkowo Toruń i Malbork, 

wysłuchali koncertu 

organowego w Oliwie.

Podziwiali piękne morze, 

złożyli hołd żołnierzom 

poległym na Westerplatte. 

Opiekunowie D. Matejuk-Bąk, 

G. Kraciuk, I. Sowa i A.

Kulesza.

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

Gratulujemy uczniom, do których

uśmiechnęło się szczęście i otrzymali piłki za 

rozwiązanie krzyżówki w naszej gazetce. 



10.05.2019 r. uczniowie kl. IIa,b, c i III a

wzięli udział w Warsztatach Profilaktyki 

Zdrowotnej. Zajęcia odbyły się w 

Medycznym Studium Zawodowym w

Białej Podlaskiej. Dzieci czynnie 

poznawały zasady udzielania pierwszej 

pomocy medycznej, budowały piramidę 

zdrowego odżywiania.  

Pobyt uatrakcyjniły różne zabawy 

sportowo- rekreacyjne.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe 

medale, dyplomy "Dzielnego Ratownika" oraz

drobne upominki.

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

Youngster

Uczniowie klas 8 b i 8 c przez cały rok 
uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z 
języka angielskiego. W ramach podsumowania 
programu jego uczestnicy  udali się do Białej 
Podlaskiej na wyjazd integracyjny na film pt.
"Trzy kroki od siebie" (oczywiście w języku 
angielskim z polskimi napisami:). Młodzież 
odwiedziła również pizzerię Roma. A z 
uczniami pracowała pani Monika Salach-
Demidziuk, która również sprawowała nad 
nimi opiekę podczas wspólnego wyjazdu. 

Warsztaty Profilaktyki Zdrowotnej



A oto nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie w konkursie 

plastycznym pt. "Zwiastuny wiosny"

Wręczenie dyplomów i nagród za wykonanie pracy na konkurs pt. "Palma 

wielkanocna", który zorganizowały wśród uczniów kl. I-III p. Grażyna 

Pożaroszczyk i p. Krystyna Kopczyńska.



XIV Bieg Papieski

Dyrektor ZPO w Janowie

Podlaskim p. Arkadiusz

Podskok oraz zastępca 

wójta p. Wiesław Fila 

dokonali 24 maja 2019

roku o godz. 10:00

uroczystego otwarcia

czternastego Biegu

Papieskiego na

miejscowym stadionie.

Organizatorem imprezy

był Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim oraz Bialski Szkolny Związek 

Sportowy. Do sportowych zmagań stanęło na mecie  277 zawodników z powiatu bialskiego.

Najlepsi zawodnicy z poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani pamiątkowymi 

medalami i dyplomami ufundowanymi przez sponsorów: Gminę Janów Podlaski oraz 

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.



XXVI Mistrzostwa Polski

Juniorów Młodszych w Taekwon-

do ITF  miały miejsce w Nowej 

Rudzie 24-26.05.2019. W gronie

288 zawodników z 54 Klubów

znalazła się 5-tka wychowanków 

UKS Hwa-Rang, która

zadebiutowała z zielonymi pasami 

na imprezie tej rangi.

Świetnie spisały się Nasze 

dziewczyny które w sumie

wygrały 7 walk i wszystkie 

znalazły się w pierwszej 10-tce 

zawodówධ

Julia Orluk- 7 miejsce w kategorii +60kg

Amelia Andruszkiewicz 7miejsce w kategorii -60kg (walka

w ćwierćfinale ze złotą medalistką Mistrzostw Świata i 

Europy- Karolina Dziuraซ )

Patrycja Czuchan- 9 miejsce w kategorii - 60kg

Mniej szczęścia mieli Nasi chłopcy, którzy trafili w 

losowaniu bardziej doświadczonych rywali, liderów swoich 

stref

eliminacyjnych i

odpadli na

wcześniejszym 

etapie zawodów

po dobrych

walkachซ

Jakub Rypina- 17 miejsce w kategorii -64kg

Gabriel Seluk- 17 miejsce w kategorii -52kg.

Jesteśmy z Was mega dumni za świetną postawę 

na macie i poza Niąໂ

To świetny prognostyk na przyszłość! 

Gratulacje dla trenerki Sylwia Skwaraධ

Wyjazd i udział w zawodach był możliwy dzięki 

wsparciu Lubelskiego Związku Taekwon-do, 

Lubelskiej Unii Sportu i Gminy Janów Podlaskiໂ



KRZYŻÓWKI 
DLA KLAS I-V

DLA KLAS VI-VIII I GIMNAZJUM 

KUPON DLA KLAS I-V                                    KUPON DLA KLAS VI-VIII i GIM.
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