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„Ta, co nie
zginęła…”

10 listopada klasy 6 i 7
wystawiły pod czujnym okiem pań: 
Małgorzaty Nowickiej, Doroty 
Matejuk-Bąk, Grażyny Kraciuk i 
Doroty Jakimiuk -Orzechowskiej oraz
pana Jarosława Kaliszuka 
przedstawienie z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 W części artystycznej uczniowie wcielali się w powstańców, harcerzy i innych 
ludzi, którzy walczyli o niepodległość Naszej ojczyzny. Oprawę muzyczną zapewniał 
chór szkolny.

Po przedstawieniu grupa taneczna pod kierownictwem pani Doroty Jakimiuk-
Orzechowskiej zaprezentowała bardzo oryginalny układ taneczny z szarfami w 
kolorach narodowych.

Azbel



Impreza andrzejkowa

Dnia 23 listopada 2017 roku odbyła się dyskoteka 
andrzejkowa, która miała miejsce na hali sportowej.  Biletem 

wstępu na ową 
imprezę były 
długoterminowe 
produkty spożywcze, 
które będą 
przekazane na
szczytny cel.

W programie
były przewidziane 
różne zabawy i czas 
wolny na tańce. A z 
tego powodu, że była 
to impreza
andrzejkowa, nie
mogło, więc 
zabraknąć stoiska z  

przeróżnymi wróżbami. Przewidzieć sobie przyszłość można było w świetlicy 
szkolnej.

    Każdy, kto wracał z uśmiechem do domu, przekonany był, że zapamięta 
dyskotekę na bardzo długo. Mieliśmy możliwość sprawdzenia, że spędzanie 
czasu z nauczycielami i przyjaciółmi ze szkoły jest wspaniałe.  

Artykuł przygotowała: Marta Maksymiuk  

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

Uczniowie piszący do gazetki: Aleksandra Sidoruk, Magda Sawczuk, Dagmara Czuchan,
Gabriela Doroszuk, Katarzyna Andrzejuk, Ewelina Klimkiewicz, Aleksandra Hurbańczuk,  
Jakub Horbowiec, Monika Korolczuk, Katarzyna Iwaniuk, Iga Ochnik, Bartłomiej Klimczuk, 
Marta Maksymiuk, Martyna Maksymiuk, Dominika Dacewicz, Kacper Caruk, Wiktor Banaś 
Opiekunowie gazetki: Iwona Andruszkiewicz, Monika Dwojak, Agnieszka Żuk, Paweł 
Charytoniuk
kontakt: galimatias 8@wp.pl
siedziba gazetki: Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim ul. 1 Maja 5 

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



BIERZMOWANIE
,,Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania 

wiary i do postępowania według jej zasad” 

Bierzmowanie jest to jeden z siedmiu sakramentów. Jego Istotą jest przekazanie 

Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. 

Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem.  

Młodzież z naszej parafii od października rozpoczęła przygotowania do przyjęcia  sakramentu 

bierzmowania. Księdzem przygotowującym w tym roku został ks. Łukasz Borowski. Pomaga 

mu w tym na lekcjach religii, z wielkim zaangażowaniem P. Małgorzata Nowicka. 

Jak wyglądają przygotowania? 

Przynajmniej raz w miesiącu odbywa się spotkanie księdza z młodzieżą. Aby stać się 

kandydatem, musieliśmy złożyć podania. Otrzymaliśmy już indeksy.  

Do zaliczenia mamy: Uczestnictwo w Mszach Świętych, Nabożeństwo 

Październikowe(zaliczone), Roraty, Rekolekcje Adwentowe, Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową, 

Rekolekcje Wielkopostne, Triduum Paschalne, Nabożeństwo Majowe, oraz Spowiedź 

Miesięczną. Teraz czekamy na katechizmy. 

Aleksandra Hurbańczuk  

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

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - felieton 

16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji w poprzednim 

tygodniu wszyscy obejrzeliśmy przygotowane przez uczniów klasy siódmej przedstawienie. 

Poruszyliśmy wtedy niezwykle ważne zagadnienie – czym właściwie jest tolerancja?

Tolerancja to poszanowanie dla zachowań, poglądów i cech innego człowieka. Inny kolor 

skóry, religia, czy sposób bycia nie czyni innego człowieka gorszym od ciebie. Należy zaakceptować 

unikalność jednostki, pozwolić każdemu być takim,  jakim chce być. 

Jednak świat byłby zbyt piękny, gdyby wszyscy przestrzegali tych zasad. I z czasów 

odległych, i z tych nam znanych znamy wiele przykładów nietolerancji. Było to na przykład 

niewolnictwo czy Holokaust. Czasami słyszymy bezmyślne naśmiewanie się z czarnoskórych czy 

zwroty „ty Żydzie”. 

Wielu ludzi widzi tolerancję jako brak jakiejkolwiek krytyki. Takie poglądy są nieprawidłowe. 

Kiedy ktoś definitywnie źle się zachowuje lub ma złe poglądy, nie możemy po prostu tego 

akceptować. Niestety w dzisiejszych czasach ślepa tolerancja jest coraz częściej spotykana. Jest 

jeszcze bardziej niebezpieczna niż jej brak. Często wykorzystujemy tolerancję jako wytłumaczenie 

swoich słabości. 

Pamiętajmy, że szanować musimy także naszych kolegów i koleżanki ze szkoły, nie odrzucać 

nikogo z rówieśników, ale zwracać uwagę na ich czasami złe zachowanie.              

Bartek Klimczuk



W na
udzia
Panie

Dziec

Gratu
szej szkole odbył się konkurs pt."JESIENNE STWORKI", w którym brały 
ł dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej. Organizatorami tego konkursu były 
: Pani Bożena Popis, Pani Jolanta Dubisz, Pani Agnieszka Caruk.  

i wykonały piękne prace, które zostały nagrodzone.  

lujemy wszystkim dzieciom ciekawych pomysłów.   

Jesienne stworki- konkurs



I miejsce:

Kacper Daniluk IIa
Maja Daniluk IIa
Zuzia Szymula Ia
Olga Panasiuk Ib
Maciej Kajka IIIc

II miejsce:

Kornelia Jakimiak IIa
Miłosz Dwojak IIIa
Olek Zając Ic
Alex Gasparyan Ic
Gabrysia Butkiewicz IIIc

III miejsce:

Jakub Matusiewicz Ic
Natalka Bechta IIIa
Marta Wawryniuk Ib
Marek Koroluk Ia
Zuzia Naumiuk Ic

Wyróżnienia:

Lenka Wawryniuk IIIa
Konrad Iwańczuk IIa
Kacper Mirytiuk IIa
Antoni Omelaniuk Ic
Igor Bilicz Ia
Michalina Żuk Ia
Julia Wiszniewska Ic
Tomek Fedoru
Tekst: Monika Korolczuk



Konkurs plastyczny

,,Jesienne Dary''

Konkurs plastyczny ,,Jesienne Dary''

został ogłoszony 15 października 2017 

roku.

Celem konkursu było: 

 kształtowanie umiejętności 

malowania

 kształtowanie wrażliwości 

plastycznej

 rozwijanie wyobraźni, 

pomysłowości i inwencji twórczej 

 rozróżnianie warzyw i owoców 

zbieranych jesienią w naszym kraju 

 promocja zdrowego żywienia 

     Do konkursu przystąpiło 40 uczniów 

z klas IV-VII szkoły podstawowej. 

Organizatorem konkursu była Dorota 

Matejuk-Bąk. Konkurs został 

rozstrzygnięty 08 listopada 2017 roku. 

Komisja w składzie: p. Dorota 

Matejuk- Bąk ,p. Iwona  

Andruszkiewicz, p. Izabela

Witecka przyznała nagrody 

następującym osobom:



I miejsce- Dominika Dacewicz kl.

VII

II miejsce- Aleksandra

Wawryniuk kl. VI, Oliwia Lesiuk

kl. V

III miejsce- Małgorzata 

Kowalczuk kl. V, Robert Maliński 

kl. V

Wyróżnienia: 

Emilia Lapecka kl. IV,

Sebaastian Makarewicz kl.IV,

Patrycja Sadowska kl. IV,

Dominik Kozaczuk kl. V

Gratulujemy nagrodzonym

osobom.



KONKURS RELIGIJNY „MÓJ RÓŻANIEC” 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA BYŁA TO ULUBIONA MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II.
„ RÓŻANIEC – TO SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ’’ WOŁAŁ ZA ŻYCIA PAPIEŻ. WARTO
TEŻ WSPOMNIEĆ, ŻE MARYJA PODCZAS OBJAWIEŃ PROSIŁA O ODMAWIANIE
RÓŻAŃCA, ABY NIE ODSZEDŁ ON W ZAPOMNIENIE.

W NASZEJ SZKOLE ZOSTAŁ ZORGANIZOWANYDLA KLAS I-VII KONKURS NA
WYKONANIE JAK NAJPIĘKNIEJSZEGO RÓŻAŃCA. ORAGNIZATOREM KONKURSU BYŁ
PAN STANISŁAW SOSENKO.

KONKURS POLEGAŁ NA PRZYGOTOWANIU RÓŻAŃCA Z DOWOLNEGO
MATERIAŁU.

DO 23 PAŹDZIERNIKA UCZNIOWIE MOGLI PRZYNOSIĆ WKONANE PRZEZ SIEBIE
LUB Z POMOCĄ RODZINY PRACE.

KOMISJA W CZASIE OCENY BRAŁA POD UWAGĘ: ORYGINALNOŚĆ POMYSŁU,
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA, ESTETYKĘ ORAZ ZAWARTĄ TREŚĆ W WYKONANYM
DZIELE.

W SUMIE Z KALAS I-III WPŁYNĘŁO 78 RÓŻAŃCÓW, A Z KLAS IV-VII 24. PRZY ICH
TWORZENIU NASI UCZNIOWIE WYKAZALI SIĘ OGROMNĄ POMYSŁOWOŚCIĄ. DO ICH
WYKONIANIA WKORZYSTALI PRZERÓŻNE MATERIAŁY. BYŁY RÓŻAŃCE Z DZIKIEJ
RÓŻY, JARZĘBINY, ŻOŁĘDZI, FASOLI, CUKIERKÓW, ŚRUBEK, PRZERÓŻNYCH
KORALIKÓW ITP.

KOMISJA MIAŁA NIE LADA ZADANIE, PONIEWAŻ WSZYSTKIE RÓŻAŃCE BYŁY
PIĘKNE I POMYSŁOWE. OSTATECZNIE ZOSTAŁO WYBRANYCH KILKANAŚCIE PRAC, A
POZOSTALI OTRZYMALI RELIGIJNE OBRAZKI I PODZIĘKOWANIA. PRACE MOŻNA
PODZIWIAĆ NA KORYTARZU DOLNYM PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU NASZEJ SZKOŁY.

WYNIKI KONKURSU:

KLASY I-III

I MIEJSCE
 RADOSŁAW TOCZYŃSKI I B
 GRZEGORZ RUDKO III C

II MIEJSCE
 SZYMON WRÓBEL I C

III MIEJSCE
 JAKUB MATUSIEWICZ I C
 KAMIL GAJDA III C



IV MIEJSCE
 PATRYCJA OSTAPIUK III C
 KEWIN KLIMIUK III C
 BARTŁOMIEJ WRÓBEL III

WYRÓŻNIENIA 
 NICOLA STASIUK I A
 OLGA PANASIUK I B
 SZYMON ADAMIUK II A
 KORNELIA JAKIMIUK II A
 OLIWIER NAJDYHOR I IA
 FILIP BENEDYCZUK III A
 LENA HRYCIUK III B
 DAMIAN FUSIARZ III B

KLASY VI-VII

I MIEJSCE
 ANDŻELIKA WĘGLICKA V B
 AMELIA LESIUK IV C
 ANNA KALISZUK IV C

II MIEJSCE
 JULIA BARANIUK VI B
 MAŁGORZATA KOWALCZUK V B

III MIEJSCE
 MIŁOSZ JARZĄBKOWSKI V B
 MARTA PYKACZ VI A

WYRÓŻNIENIA
 DOMINIK KOZACZUK V B
 LILIANNA GDULA VI A
 BRAJAN JARZĄBKOWSKI IV B
 KONRAD SZYCHULSKI IV C
 SZYMON KLIMKIEWICZ V B



Spektakl pt. „Zemsta”

    28 listopada klasy VII wybrały się do Białej Podlaskiej 

na sztukę Zemsta.

Jak wiedzą starsi uczniowie, Zemsta to komedia

opowiadająca o sporze między Rejentem a Cześnikiem. 

Bohaterowie byli sąsiadami, których niezgodę 

pieczętował mur między ich domostwami.  

Autorem książki jest Aleksander Fredro, a sama książka 

była inspirowana podobną opowieścią, którą autor znalazł 

w dokumentach w Zamku Kamieniec.

    Spektakl odbył się Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej. Za przygotowanie przedstawienia odpowiadali aktorzy z grupy teatralnej Teatru

Kameralnego w Lublinie.  Sztuka zachwycała pięknymi strojami aktorów i scenografią. 

Aktorzy byli niezwykle profesjonalni, a grane przez nich rolę bardzo pasowały do 

charakterów postaci książkowych.  

    Sztuka była naprawdę interesująca i pouczająca.  

Dominika Dacewicz

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

Wręczenie piłek za rozwiązanie krzyżówek w gazetce „Lotnia” 
W grupie klas I-VI nagrodę 
wylosowała Olga Panasiuk 
W grupie V-VII i gimnazjum szczęście 

uśmiechnęło się do Julii Michaluk i 
Amelii Szewczuk



Szkolny Konkurs „Wiedzy o Rosji”

20 listopada odbył się Szkolny konkurs „Wiedzy o Rosji”. 

Celem konkursu było przybliżenie historii, wiary i tradycji oraz kultury i cywilizacji Rosji, 
sprawdzenie znajomości rosyjskich realiów, poszanowanie tradycji oraz kształtowanie obywatela 
świata. 

Adresatami i uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkoły Podstawowej z klas V-VII. 

W konkursie wzięło udział 10 uczniów 

Laureatami konkursu zostali:

I MIEJSCE

JULIA MICHALUK

II MIEJSCE

KAJETAN OSUCH

III MIEJSCE

MARCIN SEMERYŁO  

WYRÓŻNIENIE OTRZYMALI: 

JULIA BARANIUK

JULIA NIKONIUK

AMELIA ROMANIUK

WSZYSTKIM SKŁADAM GRATULACJE I ŻYCZĘ DALSZYCH SUKCESÓW  

Organizator: Izabela Witecka
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K. A.

To czytamy - czyli recenzje…



Alkohol w szkole- felieton

„Wyskoczymy na piwo?” – tego typu wypowiedzi można coraz częściej usłyszeć na 
korytarzach. Wśród młodzieży nie jest to oczywiście nic zdrożnego –wielu nastolatków  przecież 
pije, a nawet, jeśli tego nie robi, trzyma to w tajemnicy. 

Osobie dojrzałej nasuwa się pytanie: „Po co te sekrety? Fakt, iż człowiek potrafi świetnie 
się bawić, bez napojów wyskokowych, jest jak najbardziej cechą pozytywną!” Jednakże nie 
bierze ona pod uwagę pewnych przyjętych wśród uczniów wyznaczników bycia pięknym, 
fajnym, lubianym. Nikt przecież nie pije po to, aby zapomnieć o smutkach, bo jakie to wielkie 
problemy może mieć 16-latek?! Pije się po to, żeby zaimponować rówieśnikom, być modnym, 
akceptowanym, aby czuć się dorosłym. 
Jednakowoż czy rozstając się z lalkami, ołowianymi żołnierzykami, pluszakami jedyną ciekawą 
perspektywą dla dorastającego człowieka pozostają napoje wyskokowe? Czy naprawdę nie 
potrafimy bez nich bawić się dobrze? Czy właśnie tego typu zachowania są wyznacznikiem 
naszej dojrzałości? 

Coraz większej liczbie młodych zdarza się to często. Młodzi ludzie spożywają napoje 
wyskokowe. Zdecydowanie częściej zdarza się to chłopcom . 

Intrygujące pozostaje pytanie: Gdzie są rodzice, podczas gdy dzieci szaleją w 
alkoholowym amoku? Czy naprawdę nie wiedzą, co jest głównym problemem? 
Panująca „zmowa milczenia”, którą otacza się „picie” młodzieży szkolnej, nie sprzyja dobremu 
wychowaniu nastolatków. Jeśli opiekunowie zawodzą, organem, który powinien zająć się 
problemem jest SZKOŁA.  

To właśnie ona winna nagłaśniać problem, organizować spotkania z uczniami, naświetlać 
tragiczne skutki picia alkoholu. Wszelkie sygnały dotyczące spożywania zakazanych trunków 
przez młodzież, należy szybko lokalizować i wyciągać konsekwencje.  

Pobłażając uczniom, przymykając oczy na ich poczynania, przyzwalamy na działalność 
zła, które w dzisiejszych czasach niewątpliwie im zagraża. 
Nie bądźmy więc obojętni! Pokażmy dzieciom jak można się bawić bez alkoholu!

Wiktor Banaś 
**************************************************

Planetarium
19 grudnia naszą szkołę odwiedzi 

Objazdowe Planetarium.
Wszystkich chętnych do przeżycia 
niezwykłej przygody serdecznie 

zapraszamy.
Seans w planetarium będzie trwał 

45 min. cena biletu to 10 zł.  

Pieniądze można wpłacać tylko do 
8 grudnia do wychowawców.
Więcej informacji i zdjęć na 

stronie http://astropark.pl/  (zdjęcie 
pochodzi również z tej strony) 

http://astropark.pl/


Moja przygoda z Masterchefem

  Zawsze interesowało mnie gotowanie. Gdy 
zaczęłam oglądać Masterchefa Juniora, od 
początku chciałam tam być i zaprezentować moje 
dania.

Pewnego wieczora zrobiłam tort na urodziny 
mojej mamy. Bardzo się spodobał  wszystkim,  a 
w szczególności mojej cioci, która namówiła mnie 
do wzięcia udziału w Masterchefie. 

Ciocia tak mnie dopingowała, że zaczęłam się 
zastanawiać na poważnie nad wzięciem udziału w 
tym programie.

Wypełniłam więc formularz zgłoszeniowy do 
programu i wysłałam go e-mailem. Następnego 

dnia dostałam odpowiedź, że dostałam się na casting. 

Bardzo się ucieszyłam i byłam bardzo podekscytowana. 
Zaczęłam się zastanawiać, co zrobić jako danie 
popisowe. Wykonałam ciasto na zimno, które nazywa 
się Lion.  W niedzielę 12 listopada pojechałam na 
casting do Warszawy. Miałam nr 134. 

Kiedy weszłam na salę, złapał mnie lekki stres czy moje 
danie posmakuje komisji. Gdy poszłam na swoje 
stanowisko, pan kucharz miał do mnie dużo pytań 
względem gotowania. Przeprowadził ze mną wstępną 
rozmowę i trochę przepytywał. Na koniec poprosił mnie 
czy zrobię jajko po benedyktyńsku ( tzn. w koszulce). 
Całkiem mi dobrze wyszło. Kiedy poszłam do komisji,  też zadawano mi pytania o 
gotowaniu i o moich pasjach. Rozmowa przebiegła bardzo przyjemnie i w ogóle 
panowała tam bardzo przyjazna atmosfera. Wszyscy uczestnicy pomimo stresu, 
jaki nam towarzyszył, byli bardzo mili. Dzieci miały przeróżne dania ze sobą w 

bardzo dziwnych opakowaniach, np. w walizce podróżnej. 

Moje ciasto wszystkim smakowało. Dostałam certyfikat 
wzięcia udziału w castingu do 3 edycji Masterchef Junior. 

Kaja Owerko



A oto uczennice i uczniowie, do których uśmiechnęło się szczęście i 

otrzymali piłki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki w 
Od lewej strony

stoją: 

Małgorzata 

Kowalczuk,

Katarzyna Górska,

Olaf Jakoniuk ( w

jego imieniu

odebrał piłkę brat 

Adam), Andrzej

Kondraszuk

Gratulujemy !!!

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

Stop Narkomanii,
Alkoholizmowi, Przemocy:

snap.net.pl

Dnia 2 listopada na 2i 3 lekcji w

GOKu odbyło się spotkanie dotyczące 

nałogów i przemocy rodzinie. Przyjechała do 

nas trójka ludzi, która zechciała podzielić się z 

nami swoimi ciężkimi historiami rodzinnymi. 

Panowała tam przemoc, alkohol oraz widoczny 

był brak miłości.  

Została także przedstawiona 

prezentacja na temat; „Jak powinna wyglądać 

prawdziwa rodzina?” Wszyscy uważne słuchali i odpowiadali na pytania. Były piosenki wykonane 

przez jednego z gości. Młodzież chętnie włączała się do śpiewania. Informacje podczas spotkania były 

podawane w ciekawy sposób. Pojawił się również cytat, który na pewno zostanie w sercu każdego 

ucznia: „Zawalcz o to, co najważniejsze, czyli o rodzinę”. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. 

Uważam, że każdy wyniósł coś pozytywnego z tej lekcji. 

Katarzyna Iwaniuk

październikowym numerze „Lotnii” 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjigerJrOnXAhUS-6QKHSD6ADQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsnap.net.pl%2F&usg=AOvVaw3Ft9vp43Z2q302QTKTDCQq
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjigerJrOnXAhUS-6QKHSD6ADQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsnap.net.pl%2F&usg=AOvVaw3Ft9vp43Z2q302QTKTDCQq
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjigerJrOnXAhUS-6QKHSD6ADQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsnap.net.pl%2F&usg=AOvVaw3Ft9vp43Z2q302QTKTDCQq


Dzisiejszy wywiad

przeprowadzimy z panią 

Agnieszką Ochnik,

wieloletnią nauczycielką 

Szkoły Podstawowej 

- Dzień dobry. 

-Witam was serdecznie.

-Wiemy, że przez wiele lat była 

pani nauczycielką w szkole 

Podstawowej w Janowie

Podlaskim. Ile lat pani uczyła i 

jaki to był przedmiot? 

-Byłam nauczycielką w szkole Podstawowej przez 35 lat od roku 1965 do 2000. 

Moim wyuczonym przedmiotem jest fizyka i chemia.

- Czy jako dziecko lubiła pani akurat ten przedmiot i czy miała Pani z tego 

przedmiotu dobre oceny?

-Nauka w szkole Podstawowej była rozłożona od kl. I do VII. W klasie VI i VII 

uczono fizyki a w kl. VII chemii. Tych przedmiotów uczył mnie p. Wolszczak 

bardzo dobry nauczyciel. Byłam pomocą w przygotowaniu doświadczeń. Byłam 

ciekawa tych lekcji, ponieważ zawsze się coś działo. W tym czasie zaiskrzyło we  

mnie, by zostać nauczycielką i uczyć tych przedmiotów. 

- Jakie jest pani najmilsze wspomnienie z pracy zawodowej? Może pamięta też 

pani jakieś śmieszne zdarzenia? 

-Najwspanialszym wspomnieniem jest fakt, kiedy dzieci już na przerwie pytały czy 

dziś będą doświadczenia na lekcji, czy będziemy sami robić doświadczenie. 

Ciekawymi a zarazem śmiesznymi sytuacjami były zabawy organizowane z racji 1 

kwietnia, Andrzejki, kuligi.

- Czy pamięta pani każdą klasę, którą pani uczyła, uczniów? Czy można to 

spamiętać? 

- Każdej klasy nie pamiętam, ale uczniów, których uczyłam, to pamiętam sporo, 

nawet niektórych pamiętam, w której siedzieli ławce. Mam pamięć wzrokową i 

przychodzi mi bez wielkich problemów. Powiem, że uczyłam 2/3 kadry 



nauczycieli, którzy Was uczą. np. p. Dyrektora Arkadiusza Podskoka i jego mamę, 

p. B. Popis, p. A. Caruk, p. M. Rogulską, p. T. Hryciuk, p. J. Hryciuka, p. J. 

Dubisz, p. M. Nowicką, p. B. Iwaniuk, p. D. Orzechowską, p. J. Olichwiruka, p. K. 

Kopczyńską, p. K. Panasiuk, p. G. Demianiuka, p. J. Siemieniuk, p. W. Doroszuk,  

p. I. Andruszkiewicz.

- Czy dobrze pani wspomina mundurki szkolne?

-Mundurki wspominam bardzo dobrze, są one wizytówką szkoły, równają uczniów 

pod względem zamożności rodziców, odróżniają ucznia od nauczyciela. 

- Czy nauka na dwie zmiany była mecząca, czy pamięta pani soboty, kiedy trzeba 

było iść do szkoły? 

-Praca w soboty była rzeczą oczywistą, wszystkie zakłady pracowały. Pracowały 

też w niedzielę. To były inne czasy. Szkoła Podstawowa  liczyła ponad 500 

uczniów, klas na tę liczbę było mało, a więc sytuacja zmuszała, by uczyć na dwie 

zmiany. Ten układ pracy wpływał na organizację kółek zainteresowań, ale one były 

i przynosiły efekty. 

- Czy prowadziła pani zajęcia pozaszkolne, kółka? Co uczniowie na nich robili? 

-Z każdego przedmiotu było kółko zainteresowania, na których przerabiało się 

więcej materiału, by uczeń więcej wiedział. Z wielu przedmiotów były olimpiady. 

Uczniowie mieli ambicję, aby osiągnąć najwyższy szczebel. Te kółka im 

pomagały. 

- Co pani najbardziej podobało się w pracy nauczyciela? 

-Największym zadowoleniem w pracy nauczyciela był fakt, jak były w miarę dobre 

oceny z prac klasowych, jak uczeń został laureatem, a miałam takich paru. 

Pochwalę się z jednym laureatem, utrzymuję nadal z nim kontakt, a jest on 

profesorem na Uniwersytecie im. Stefana Wyszyńskiego, mam kilku doktorów i też 

się z nimi spotykam. Dla mnie jest to wielka przyjemność i satysfakcja, kiedy 

mówią mi, że zaszczepiłam w nich nutkę chemiczną. 

- Czy szkoła i nauczanie bardzo zmieniły się od czasów, kiedy była pani czynnym 

nauczycielem?

- Praca nauczyciela oczywiście się zmieniła. Przez wiele lat warunki lokalowe 

uległy znacznej poprawie. W szkole kiedyś było zimno, ciasno. Nie można było 

utrzymać czystości, uczniowie chodzili w butach. Lekcje wf-u odbywały się w 

części korytarza. Pracownie, były dobrze wyposażone. Każdy wychowawca ze 



swoją klasą dbał o wystrój swojej pracowni. Wiele pomocy do lekcji robiliśmy 

sami. Uważam, że w pewnej dziedzinie nauczyciele mają lżej. Ale powiem, że 

dzisiaj pracuje się bardzo dużo i z oddaniem. To jest taki zawód, że trzeba myśleć o 

dziecku, jak o drugim człowieku. Ten zawód trzeba czuć. 

- A czy któryś z obecnie pracujących nauczycieli w szkole Podstawowej był pani 

nauczycielem?

- Niestety czynnych nauczycieli nie ma, ale jeszcze żyją i maja się dobrze to jest p. 

Michej, p. Rusinek i p. Trzeciak.

- Od wielu lat w naszej szkole organizowany jest memoriał imienia pani męża 

Ryszarda Ochnika, jak ocenia pani to cykliczne wydarzenie?

- Bardzo jestem wdzięczna organizatorom tej uroczystości. Wdzięczna jestem p. 

Maziejukowi, to on był inicjatorem zorganizowania memoriału, a jego córka 

napisała prace magisterską o pracy i osiągnięciach męża. Ten dzień w roku bardzo 

przeżywam i chcę przeżywać jak najdłużej. 

- A na koniec zapytamy jeszcze, czy gdyby pani miała jeszcze raz wybierać zawód, 

czy wybrałaby pani prace z dziećmi? 

- Szczerze powiem tak, kocham dzieci i kocham szkołę. Lubię zaczepić dzieci, 

porozmawiać, zapytać, chociaż popatrzeć, a z wiekiem bardziej potrzeba tej 

bliskości z drugim człowiekiem nawet małym, młodym. I gdybym wybierała 

zawód, wybrałabym, by być nauczycielem i to w naszej Szkole Podstawowej. Wy 

jesteście kochani. Dziękuję swoim dzieciom, uczniom, którzy są nauczycielami i 

uczą w mojej szkole. To jest wielkie szczęście, usiąść dziś przy wspólnym stole. 

- Dziękujemy za 

udzielenie wywiadu.

- Miło mi było z Wami 

się spotkać i 

przypomnieć 35 letnią 

pracę nauczycielską. 

Odejście na emeryturę 

to nie jest odcięcie od 

szkoły. Nauczycielem 

zostaje się do końca. 

prz  
Wywiad

eprowadziły:

Iga i Kasia



BIEGI!
Dnia 10 listopada w

Janowie Podlaskim odbyły 

się biegi z okazji Dnia 

Niepodległości. Mimo, że 

pogoda za bardzo nie

dopisała i na stadionie 

było mokro, to wszystkim 

dopisywał dobry humor. 

Tego roku przyjechali do

nas tylko uczniowie ze

Swór. Nagrody zostały wręczane do miejsca 6. 

Jako pierwsze pobiegły dziewczęta klas 1-2 szkoły podstawowej. 

1.Patrycja Ostapiuk – Janów Podl.

2.Lena Sergiej – Swory

3.Nikola Andrusiuk – Janów Podl.

4.Maja Mamruk – Janów Podl.

5.Wiktoria Guzarow – Janów Podl.

6.Julka Nurzyńska – Janów Podl. 

Bieg drugi – chłopcy 1-2 klasa szkoły 

podstawowej.

1.Bartosz Tychmanowicz – Janów Podl.

2.Wojtek Sawczuk – Swory

3.Dawid Jaszczuk – Swory

4.Klimiuk Kewin – Janów Podl.

5.Patryk Hura – Janów Podl.

6.Igor Romaniuk – Janów Podl.

Bieg trzeci – dziewczęta 3-4 klasa szkoły podstawowej.

1.Ula Melaniuk – Swory

2.Patrycja Protasiuk – Janów Podl.

3.Zuzia Semeniuk – Janów Podl.

4.Julka Ksiuiewicz – Janów Podl.

5.Amelka Czuchan – Janów Podl.

6.Zuzia Trochimiuk – Janów Podl.



Bieg  czwarty – chłopcy 3-4 klasa szkoły podstawowej

1.Guzarow Patryk – Janów Podl.

2.Urbańczuk Mikołaj – Janów Podl. 

3.Grochowski Michał – Swory  

4. Myć Aleksander – Janów Podl.  

5.Czuchan Kacper – Janów Podl.

6.Szutko Bartek – Swory

  Bieg piąty – dziewczęta 5 klasa szkoły 

podstawowej

1.Szewczuk Amelka – Janów Podl.

2.Mróz Justyna – Janów Podl.

3.Krekora Andżelika – Swory 

4.Chalimoniuk Monika – Swory

5.Hura Zuzia – Janów Podl.

6.Naumiuk Roksana – Janów Podl.

  Bieg szósty – chłopcy 5 klasa szkoły 

podstawowej

1.Beczkura Wojtek – Swory

2.Kozaczuk Dominik – Janów Podl.

3.Wawrynik Kacper – Janów Podl.

4.Klimkiewicz Szymon – Janów Podl.

5.Kajka Sebastian

Bieg siódmy – dziewczęta 6 klasa szkoły 

podstawowej

1.Andruszkiewicz Amelka – Janów Podl.

2.Czuchan Patrycja –Janów Podl.

3.Andrusiuk Wiktoria –Janów Podl.

4.Kulik Ilona –Janów Podl.

 Bieg ósmy – chłopcy 6 klasa szkoły 

podstawowej

1.Szewczuk Kuba –Janów Podl.

2.Gawęda Igor –Swory 

3. Adamiuk Mateusz –Janów Podl.

4. Bazylczuk Adrian – Janów Podl.



5.Osuch Kajtek –Janów Podl.

  Bieg dziewiąty –dziewczęta 7 klasa 

szkoły podstawowej 

1.Gromadzka Justyna –Swory

2.Chalimoniuk Weronika- Swory

 Bieg dziesiąty – chłopcy 7 klasa szkoły 

podstawowej

1.Kondratiew Jarek –Janów Podl.

2.Łyczewski Dawid –Janów Podl. 

3.Kopczyński Igor –Janów Podl. 

4.Niedzielski Szymon – Janów Podl.

5.Weremiuk Kacper – Janów Podl.

6.Chromiec Maciek –Janów

Podl.

Bieg jedenasty –dziewczęta 

2-3 klasa gimnazjum

1.Sawczuk Lucyna – Swory

2.Doroszuk Gabrysia – Janów

Podl.

3.Nożyciska Klaudia –Swory  

4.Bechta Zosia –Janów Podl.

5.Maksyniuk Gosia –Janów

Podl.

6.Wasilewska Weronika –

Swory

Bieg dwunasty- chłopcy 2-3 klasa gimnazjum 

1.Czemierowski Maciek –Swory

2.Gryta Jacek –Swory

3.Bernaszuk Sebastian –Janów Podl.

4.Bogdaniuk Kuba –Janów Podl.

5.Wasiluk Radek –Janów Podl.

6.Charytonik Maciek- Janów Podl.

Gratulacje dla wszystkich uczestników i życzymy dalszych sukcesów 

Gabriela Doroszuk



1. Z tym Panem lekcje matematyki to sama
przyjemność. 
2. Pani Monika od historii.
3. Wysoki Pan od matematyki.
4. Dzięki żartom tego Pana, lekcje chemii 
są niezapomniane. 
5. Drobniutka Pani od w-f'u.
6. Kiedy ten Pan recytuje, wszyscy słuchają 
jak zaczarowani.
7. Pani Maryla ze świetlicy. 
8. Pani od przyrody.
9. Wesoły  Pan od w-f'u. 
10. Nauczycielka z sali numer 11 z
donośnym głosem.  
11. Wychowawczyni klasy VII C.

Krzyżówka dla klas I-VI szkoły podstawowej
Krzyżówka dla klasy VII szkoły po

1. Żołnierz starożytnej Grecji 

2. ... Wielki/Macedoński 

3. Bitwa stoczona w 331 r. p.n.e. Zakończona 

4. Dowódca wojsk Kartagińskich w drugiej w

5. Autor Odysei i Iliady

6. Mur oddzielający terytorium Rzymskie od B

kratka pusta)

p. Iwony Andruszkiewicz, a
Hasło ………………………………… …………………….

Imię i nazwisko …………………………………………….… 

Klasa………………………………………………………………..
dstawowej oraz klas gimnazjum 

zwycięstwem wojsk Macedońskich 

ojnie Punickiej 

rytów na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii (4 

Hasło …………………….…… 

Imię i nazwisko  …………… 

…………………………………...

Klasa……………………………

 )))))))))))))))))))

 
Wycięte kupony z rozwiązaniem należy dostarczyć do
 do wylosowania piłki 


