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Walentynkowy konkurs,, Masz wiadomość,,- na ,,6,,z religii rozstrzygnięty. 

Nagrody otrzymali:
klasa V : Gabriela Butkiewicz , Jakub Żychowski , 
klasa VI: Augustyna Butkiewicz, Malwina Hryciuk, Oliwia Hładoniuk ,Mateusz Karpiuk ; 
klasa VIII: Szymon Hładuniuk, Kaja Owerko Wiktoria Ziółkowska Martyna Korolczuk, 
Kajtek Osuch.

 Jednym z zadań było zrobienie serca z papieru i napisanie na nim czegoś miłego i podarowanie komuś lubianemu. 
Dostałam prawie wszystkie serca dziękuję Wam kochani i gratuluję zaangażowania.                                                                        
Wasza katechetka.

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

Dzień Kobiet w kl. II a



Chłopcy z klasy VI c i VI a zrobili miły prezent swoim koleżankom z klasy i 
z okazji Dnia Kobiet wręczyli im upominki. 



Aby zachować miłą tradycję na?Dzień Kobiet?dziewczynki z kl. I a dostały od 
swoich kolegów z klasy breloczki:)

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

Kwarantanna

Jak wiadomo każdemu, trwa kwarantanna. Ale co to takiego w ogóle jest? Kwarantanna- czyli 
przymusowe czasowe odosobnienie ludzi co do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielem 
wszelki chorób zakaźnych. Krótko mówiąc, w przypadku akurat koronawirusa, mamy siedzieć w domach i 
jak najrzadziej z niego wychodzić, jeżeli już, to tylko wtedy gdy naprawdę tego potrzebujemy, ale również 
chwilowo uciąć kontakt ze znajomymi itp.
 Moim zdaniem nie należy bagatelizować tego zakazu, ponieważ przez nawet garstkę 
nieodpowiedzialnych ludzi stan może się znaczne pogarszać i niestety u nas w Polsce ma to miejsce. Jeżeli 
konieczne jest spotkanie się z jakąś osobą, należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa czyli z racji 
tego, że koronawirus przenosi się drogą kropelkową, czyli przez nos, usta i oczy należy: 

·Utrzymywać przynajmniej 1,5m – 2,0m od osoby (im dalej tym lepiej) 
·Jeśli już wychodzimy z domu najlepiej zakładać maseczkę i rękawiczki, a zaraz po powrocie 
dokładnie umyć ręce 
·Przy kichaniu lub kaszlu zasłaniać buzię rękawem (nie tylko w tym okresie czasu, lecz zawsze 
powinniśmy tak robić, aby nie zarażać ludzi nawet zwykłym katarem) 

·Często myć ręce -  nie tylko po powrocie z poza domu 
Jednym z małych, ale jednak dający się we znaki problem młodzieży, jest 
nuda. Spowodowana jest ona głównie brakiem możliwości spotykania się 
ze znajomymi i ogólnie wychodzenia z domu. Na nudę jest wiele 
sposobów, ale po tak długim okresie czasu, każdy z nich jest w stanie się 
znudzić. Po mimo tego ja np. rysuję, czytam różne książki i sprzątam 
(czego bardzo nie lubię, ale z nudów nawet to stało się ciekawe). Ogólnie 
takie odcięcie od świata czasami jest potrzebne, ale według mnie, nie na 
tak długi czas, ale co poradzisz… Na przykład wolałabym pójść już do 
szkoły, chociażby po to, aby nie mieć później tak dużych zaległości. Z tego 
co wiem, dużo uczniów podziela moje zdanie, ale po mimo tego trzeba i 
tak i tak to przeboleć i przesiedzieć. 

Pozdrawiam Marysia Owerko 6c



Akcja misyjna "Opatrunek na ratunek"

 Włączyliśmy się po raz pierwszy w akcję. Co zbieraliśmy jako pomoc? Dosłownie wszystko. Każdy 
bandaż czy plaster był na wagę złota. Potrzebne były termometry, maść ichtiolowa, wata i środki do dezynfekcji ran 
(ale tylko w proszku), bandaże, gazy, kompresy. Rzeczy te można było nabyć w każdej aptece i przekazać uczniom 
z koła misyjnego. Akcja trwała do końca marca.
                                                                          Koordynatorem akcji na terenie szkoły był p. Stanisław Sosenko.

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

Jak prawidłowo korzystać z dziennika elektronicznego? 

 W związku z zaistniałą sytuacją zamknięcia szkół chciałybyśmy przedstawić 
jak prawidłowo korzystać z dziennika elektronicznego oraz jakie są tego plusy i 
minusy. Korzystanie z tego rodzaju dziennika nie jest takie trudne jak się może 
wydawać. Wystarczy się zalogować oraz wejść w zakładkę „Zadania Domowe”, 
gdzie czekają na nas prace wysyłane przez nauczycieli. Niektóre zadania są w postaci 
linków.

Korzystanie z elektronicznego dziennika ma swoje plusy i minusy. Plusem jest
między innymi to, że dzięki niemu w trakcie kwarantanny otrzymujemy zadania, 
przez co potem nie będziemy musieli tego nadrabiać. Nie mamy również 
narzuconego czasu nauki.

 Minusem jest to, że na lekcjach w szkole, gdy czegoś nie rozumiemy, możemy 
spytać się nauczyciela, a tu nie mamy takiej możliwości. Podsumowując, nauka 
szkolna oraz nauka poprzez dziennik elektroniczny mają swoje plusy i minusy. 

Ewelina Sidoruk, Malwina Hryciuk i Martyna Dacewicz



Wizyta Norwegów w naszej szkole

 Kiedy 17 lutego 2020 r. do naszej szkoły 
już po raz kolejny przyjechali Norwegowie, byłam 
bardzo podekscytowana. Lubię, gdy nas 
odwiedzają. Poznaję wtedy nowych ludzi, szkolę 
swój język angielski.  Staram się przełamywać 
barierę językową. Z naszymi gośćmi z Norwegii 
mieliśmy język angielski. Zaśpiewali nam kilka 

swoich piosenek i opowiedzieli o kraju i
kulturze i innych rzeczach. Reszta lekcji była 
poświęcona rozmowom. Podzieliliśmy się na 
małe grupki i po prostu rozmawialiśmy. Potem 
graliśmy razem na w-f w siatkówkę. Musze 
przyznać, że jesteśmy troszkę lepsi w tę 
dyscyplinę. 

 Potem nastał czas pożegnania. Każdy 
kto chciał, mógł się jeszcze spotkać później z 

młodzieżą z Norwegii w GOK, lecz mnie tam nie było. Nasi goście z północy Europy byli bardzo 
mili i zabawni. Spędziłam z nimi wspaniały dzień. 

Kaja

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

"8 sławnych kobiet na 8 marca" 
 Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie 
"8 sławnych kobiet na 8 marca". 
Słodkości wygrali Ania Rypina, Wiktoria Niedzielska i Sebastian Kajka. 

                                   Gratuluję wygranym! Monika Dwojak



Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 21 lutego  obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To 
święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy 
w 1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi 
bengalskiemu statusu języka urzędowego. 

   DBAJMY O SWÓJ JĘZYK OJCZYSTY! 

Nasza szkolna rzeczywistość

 Jak wszyscy wiemy, szerząca się pandemia koronawirusa spowodowała 
wstrzymanie zajęć szkolnych do 14 kwietnia. Na początek nauczyciele zadali prace 
domowe na ten okres i przekazali uczniom informacje przez e-dziennik.

 Przymusowe wolne wywołało na pewno różne nastroje wśród uczniów. 
Jednym z ważniejszych zaleceń jest to, żeby nie 
wychodzić z domu (można spotykać się maksymalnie 
w 2 osoby i w specjalnej potrzebie). Miejmy nadzieję, 
że wszyscy się stosują. Ale stosowanie się do tego 
wymaga braku spotkań ze znajomymi. Ale jeszcze na 
szczęście pozostały inne metody komunikowania się. 
 Od 25 marca ruszyły zdalne lekcje, dzięki temu 
nauczyciele mogą realizować program, nauka nie stoi 
w miejscu. Z nauczycielami można kontaktować się 
przez e-dziennik, e-maila i.t.d, również wysyłać prace 
domowe.
Ale pamiętajcie, bo to ważne. Zostańcie w domu.

Cezary Hołub VIc



Harcerska przygoda!

Podczas zbiórki 4 marca 2020
poszliśmy w teren w poszukiwaniu 
oznak Wiosny - i znaleźliśmy ją!

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

UWAGA RODZICE

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Janowie Podlaskim informuje, że 
wszystkie wnioski dzieci urodzonych w
latach 2014, 2015, 2016, 2017 o przyjęcie 
dziecka do Przedszkola Samorządowego 
w Janowie Podlaskim zostały rozpatrzone 
pozytywnie.

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do 
przedszkola będzie można wypełnić, kiedy przedszkole będzie czynne. 

Dzieci urodzone w roku 2018 nie zostały przyjęte od 01.09.2020 r. (są na liście rezerwowej, po 
ukończeniu 2,5 roku zostaną przyjęte do przedszkola, jeśli będą wolne miejsca). 

Informuję również, że wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej będą przyjmowane po 
powrocie dzieci do przedszkola.

Jednocześnie informuję, że wszystkie dzieci z ,,zerówki” będą przyjęte do klasy pierwszej. 



Drodzy Uczniowie i Rodzice

 Jutro niedziela, żaden katolik nie jest zwolniony z uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, 
jedynie z fizycznego uczestnictwa w kościele. 
 Proszę wybierzcie dogodną dla rodziny godzinę i weźcie czynny udział we Mszy św. przed 
telewizorem lub radiem.
 Takie uczestnictwo wymaga od nas takiego samego zaangażowania jakbyśmy byli w 
świątyni, to znaczy 
- klękamy 
-siadamy
- stoimy
w poszczególnych częściach Mszy św. 
 W momencie Komunii św. wzbudzamy w sercu , pragnienie przyjęcia Pana Jezusa. To jest 
tzw. DUCHOWA KOMUNIA ŚW. 
 W czasie Mszy Św. niech nikt z domowników nie przeszkadza modlącym się. Najlepiej 
niech cała rodzina uczestniczy w tym samym czasie. 
Potraktujcie tę Mszę Św. poważnie. 
Na ten trudny dla nas wszystkich czas ,niech Pan Bóg błogosławi! 
Pamiętam o Was wszystkich w swojej modlitwie. 

Wasza katechetka

GODZINY TRANSMISJI MSZY ŚWIĘTEJ 
7:00- TVP1 i TVP INFO
9:00 - Polsat News
9:30 - TV TRWAM
10:30 - Polsat Rodzina (Msza św. dla dzieci) 
11:00 - TVP1
13:00 - TVP POLONIA
9:00- POLSKIE RADIO PR.1
19:00 – POLSKIE RADIO PR. 1



Nagrody za InstaLing

W ferie zimowe zakończyła się XIII edycja 
programu InstaLing – nauki słówek z języka 
angielskiego online.
W poszczególnych klasach biorących udział, 
najlepszymi okazali się:
Kl. 6c – Amelka Dzięcioł – 308 zakończonych sesji
Kl. 6b – Oliwia Hładoniuk – 254 
Kl. 4a – Maja Daniluk – 117
Kl. 8b – Kajetan Osuch – 67
Kl. 8a – Kaja Owerko – 49

 Najaktywniej pracowali ze słówkami 
uczniowie klas szóstych, dużo sesji zakończyli 
także: 
kl. 6c Jakub Jureczek – 286, kl.
6 b Augustyna Butkiewicz – 213,
kl 6c Cezary Hołub – 129 i 
kl. 6b Emilia Łepecka – 115.

 Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe (np. opowiadania Sir 
Conana Doyle „Sherlock Holmes”) oraz czekolady, które zasponsorowała 
prowadząca projekt InstaLing pani Agnieszka Żuk, nauczycielka języka angielskiego.



Witam Serdecznie

 W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju i brakiem bezpośredniego kontaktu z 
Państwem i dziećmi przesyłam wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Internet 
i social media to obecnie najbardziej wykorzystywane medium, a funkcjonowanie dorastającego 
pokolenia w wirtualnym świecie jest równoległe ze światem rzeczywistym. Używane do pracy i 
nauki, jest również narzędziem komunikacji i źródłem rozrywki. Mam nadzieję, że poniższe 
wskazówki przydadzą się Państwu aby dzieci były bezpieczne w sieci. 

1. Rozmawiaj – to najprostsza, ale i najskuteczniejsza rada. Stale pytaj i dyskutuj z dzieckiem.
Dzięki wartościowej rozmowie masz szansę poznawać cyfrowy świat razem z dzieckiem. 
2. Ustal jasne zasady – jasno komunikuj czego dziecko nie może robić w Internecie. Wskaż rzeczy 
zakazane, takie jak: podawanie numeru telefonu czy publikowanie rodzinnych zdjęć. Ważne by 
każdy z członków rodziny został poinformowany o wprowadzonych ustaleniach. 
3. Nie odcinaj dziecka od Internetu, ucz mądrego korzystania – dziś Internet jest powszechnym 
zjawiskiem od którego nie da się uciec. Całkowity zakaz korzystania z sieci nie jest rozwiązaniem. 
Taka izolacja może mieć negatywnie skutki i utrudnić dziecku funkcjonowanie w społeczeństwie. 
4. Naucz zasady ograniczonego zaufania – młody internauta powinien mieć świadomość specyfiki 
konsumowanych treści. Warto uczulić dziecko, że ktoś po drugiej stronie monitora może 
zwyczajnie kłamać, informacja przeczytana na portalu wcale nie musi być prawdziwa, a oglądane 
zdjęcia zmanipulowane graficzne. 
5. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści – stały monitoring pozwala na kontrolowanie treści 
udostępnianych dla naszych dzieci. Zgłaszanie niepożądanych treści do odpowiednich organów 
pozwoli wyeliminować potencjalne zagrożenie. 
6. Bądź wyrozumiały – nie chcesz dopuścić do 
sytuacji, w której działania w Internecie będą tematem 
tabu. Rozmawiaj bez oceniania i złości. W obawie 
przed karą dziecko może się nie przyznać do pewnych 
zachowań, lepiej, że poinformuje Cię o czymś i 
wspólnie ustalicie dalsze działania. 
7. Ustal zasady komunikacji – naucz dziecko
wszystkich funkcjonalności mediów 
społecznościowych i tego jak zarządzać informacjami 
na własny temat. 
8. Obserwuj – monitoruj przestrzeganie ustalonych
zasad i reaguj na dynamiczne zmiany w przestrzeni
internetowej. Towarzysząc dziecku w codziennych 
aktywnościach, masz szansę na bieżąco śledzić trendy 
pojawiające się w Internecie.. 
9. Kontroluj także urządzenia mobilne – pamiętaj, że dziś dostęp do Internetu z poziomu telefonu 
komórkowego staje się normą. Ponad 83% dzieci w Polsce posiada własny telefon. 
10. Nie zapominaj o plusach korzystania z Internetu.

Najważniejsze aby mówić dzieciom prawdę o Internecie. Nie chodzi o budowanie siatki zakazów, 
ale o obustronne zrozumienie tematu. Pamiętajmy, by nauczyć dziecko właściwej reakcji na 
szkodliwe treści. A także uzmysłowić konsekwencje ryzykownych zachowań. 

Zachęcam również państwa do zapoznania się z bezpłatnymi programami oferujących kontrole 
rodzicielską, które pozwolą w zabezpieczeniu komputera przed niebezpiecznymi witrynami 
internetowymi: Kaspersky Safe Kids Free , K9 Web Protection.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu pedagog szkolny Iwona Sowa



Nauka w domu

 Chciałabym przedstawić Wam w skrócie 
(ponieważ wiem, że jesteście teraz bardzo zapracowani), 
jak organizować sobie naukę z dzieckiem w domu, jak 
motywować dzieci do pracy, gdyż domyślam się, że nie 
jest to łatwe. Moim zamiarem jest choć odrobinę wesprzeć 
Was w tym trudnym zadaniu. Poniżej przedstawię Wam 
kilka myśli, które nasuwają mi się w związku z 
powyższym tematem. 
 Bardzo Was proszę abyście w pierwszej kolejności 
zadbali o siebie, bo jeżeli Wy będziecie przemęczeni i 
sfrustrowani, nie będziecie mieli zasobów, aby zadbać o 
Wasze dzieci, nie tylko o naukę, ale też o inne, ważniejsze 
nawet potrzeby. Zróbcie coś dla siebie, nawet coś bardzo małego, coś co lubicie i co jest dla Was ważne i nie 
zapominajcie o tym każdego dnia. Jak wydzielicie w ciągu dnia czas na własną przyjemność, zadbacie o 
własne potrzeby, na pewno świat się nie zawali. 
 Zadbajcie o pozytywną, wspierającą atmosferę w Waszych domach. Nauka jest ważna, ale nie 
najważniejsza. Aby dzieci mogły się efektywnie uczyć, muszą czuć się bezpiecznie. Za jakiś czas nasze 
dzieci nie będą pamiętały koronawirusa, ale zapamiętają emocje, jakich doświadczały w tym czasie. 
 Dajmy sobie prawo, czas do odnalezienia się w tej nowej dla nas sytuacji, do popełniania mnóstwa 
błędów, bo przecież skąd mamy wiedzieć, jak to organizować, przecież pierwszy raz jesteśmy w takiej 
sytuacji. Ale też spróbujmy znaleźć jakieś plusy, przecież każdy medal ma dwie strony. Potraktujmy to jako 
wyzwanie, jako lekcję, z której można się wiele nauczyć o nas samych, o naszych relacjach, o szkole, o 
naszych dzieciach.
 Chciałabym jeszcze podać kilka praktycznych wskazówek do organizacji nauczania w domu: 

-naukę zawsze lepiej zaczynać z rana, gdyż nasz mózg znacznie lepiej wtedy pracuje (ja tę wiadomość do 
Państwa opracowuję, gdy moje dzieci jeszcze śpią); 
-nie uczymy się głodni, najpierw należy zjeść dobre śniadanie; 
-przygotujmy wygodne miejsce do nauki i ograniczmy wszystko, co może nas w danym czasie rozpraszać; 
-gdy podczas nauki napotykamy na jakieś trudności, gdy nie wiemy, co zrobić dalej koniecznie!!! zróbmy 
przerwę, wróćmy do zadania, gdy emocje opadną, gdy się wyciszymy; 
-starajmy się nie doprowadzać do sytuacji konfliktowych, gdy nasze dziecko nie chce się uczyć, spytajmy 
dlaczego, jaką ma trudność, co lubi, a czego nie lubi, jaką ono ma propozycję, co by mu pomogło. Dzieci też 
mają swoje pomysły, są skarbnicą wiedzy i warto korzystać z ich pomysłów. Ale nigdy nie rozmawiajcie w 
silnych, negatywnych emocjach, wtedy zawsze róbcie przerwę; 
-ogromnie ważna jest higiena snu. Dbajcie o to, aby Wasze dzieci nie chodziły późno spać i aby dwie 
godziny przed snem nie korzystały już z urządzeń elektronicznych; 
-niesamowicie ważny jest również ruch na świeżym powietrzu i w ogóle ruch, im mniejsze dzieci, tym 
więcej tego ruchu potrzebują; 
-koniecznie róbcie przerwy dostosowane do indywidualnych potrzeb Waszych dzieci, chyba że dziecko nie 
zgłasza takiej potrzeby; 
-dajmy wsparcie sobie w takiej sytuacji, nawiążmy kontakt z nauczycielami, jeżeli mamy trudności, jeżeli 
nie wiemy, albo nie dajemy rady, oni chętnie pomogą, sami też są w nowej sytuacji i też się uczą, 
-to jest też dobry czas, aby przyjrzeć się swoim dzieciom z uwagą, zobaczyć, jakie przedmioty lubi, a jakich 
nie lubi, czego w ogóle uczy się w szkole, co go interesuje i może warto bardziej skupiać się na tych 
treściach, które dziecko interesują; 
-ustalmy jakiś limit, ograniczony czas nauki domowej i pilnujmy tego, jeżeli nie zdążymy zrobić 
wszystkiego, trudno, mamy jeszcze mnóstwo innych, ważnych spraw do zrobienia; 

 Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że nie jesteście sami. Możecie korzystać z pomocy mojej, pani 
pedagog, innych nauczycieli. Może to jest też dobry czas na to, aby zastanowić się, po co nam szkoła, czego 
od niej oczekujemy, czego chcemy nauczyć nasze dzieci, czego oczekujemy od naszych nauczycieli. 

Pozdrawiam Was serdecznie Ewelina Kruk



Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie
oraz Rodzice naszej szkoły. 

Ponieważ wyjątkowa sytuacja 
spowodowała, że nie możemy spotkać się z 
Wami osobiście w szkole, jesteśmy dla Was 

dostępne on-line. 
Jeżeli macie do nas jakąkolwiek sprawę, 

mniej lub bardziej ważną, serdecznie 
zapraszamy Was na Messengera.

Psycholog szkolny Ewelina Kruk
Pedagog szkolny Iwona Sowa

Czekamy na Was?

Pomagamy schronisku AZYL

Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, 
którzy przynieśli dary dla Schroniska AZYL w Białej Podlaskiej. Dziękujemy 

za bezinteresowną pomoc okazaną podopiecznym schroniska.
DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE!



Prezentujemy zdjęcie 
uczniów, którzy
zostali nagrodzeni w
konkursie "Nasi
zimowi przyjaciele"
I miejsce Kajetan
Osuch kl. VIIIb
II miejsce Oliwia
Nieścioruk kl. VIIIb
III Aleksander
Nieścioruk kl. VIIIb

********************************************************************
Oto uczniowie nagrodzeni w konkursie "Ekochoinka"

I miejsce Aleksander Stańko Vb 
II miejsce Maja Daniluk IVa

III miejsce Augustyna Butkiewicz VIb
Oliwia Hładuniuk VIb 

wyróżnienie Gabriela Butkiewicz Vc



TŁUSTY 
CZWARTEK

Dziękujemy serdecznie Trójce 
Rodzicielskiej klasy 6c za

ufundowane pyszne pączki - 
tradycji stało się zadość i 
wszyscy obecni tego dnia
uczniowie spałaszowali 

słodkości.



Wręczenie piłek za 
rozwiązanie rebusów w 

naszej gazetce

  10 marca została także 
wręczona piłka uczniowi klasy Ib 
Maksymilianowi, który rozwiązał 
rebus w naszej gazetce, a niestety
z powodu choroby był nieobecny 
na apelu.

Gratulujemy uczniom,
do których się uśmiechnęło 
szczęście  po apelu z okazji Dnia 
Kobiet i otrzymali piłki za 
prawidłowe rozwiązanie zagadek 
w ostatnim numerze szkolnej
gazetki.

Serdecznie gratulujemy wygranej!



 Udany występ 
uczniów i
absolwentów Zespołu 
Placówek
Oświatowych w 
Janowie Podlaskim na
I Turnieju
Eliminacyjnym do
Mistrzostw Polski
Juniorów i Juniorów
Młodszych w 
Dąbrowie 
Białostockiej!
W zawodach wzięło 
udział 135 
zawodników z 14
klubów z 3
województw.
7 z 12 medali zdobyli
uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej i Klub zdobył puchar za III miejsce w klasyfikacji 
Juniorów Młodszych!!!
Warto dodać,że nasi zawodnicy są posiadaczami tylko zielonych i niebieskich pasów!
Kilka obiecujących występów w debiucie tuż za podium.

JUNIORZY MŁODSI:

Patrycja Czuchan I miejsce w walkach -60kg, V miejsce w układach 
formalnych
Amelka Andruszkiewicz III miejsce w walkach -60kg
Marta Pykacz III miejsce w walkach -60kg
Sebastian Kajka V miejsce w walkach -64kg

Wśród sędziów zadebiutował utytułowany zawodnik Hwa-Rang Szymon Rusinek 
Ogromne
gratulacje dla
wszystkich
podopiecznych
trenera
Smolbika i
podziękowanie 
za wsparcie
finansowe:
Gmina Janów
Podlaski,
Lubelska Unia
Sportu i
Lubelski
Związek 
Taekwon-do.


