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Dzień Kobiet w naszej szkole. 

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim Paniom!

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

Subnautica

W tej grze chodzi o to, żeby przetrwać na oceanie, bo rozbiłeś się
statkiem o nazwie Aurora na nieznanej planecie i startujesz w kapsule
ratunkowej.  Możesz ulepszać swój kombinezon,  maskę do
nurkowania. Możesz zwiedzać Aurorę, którą się rozbiłeś i starać się ją
naprawić.  Jeżeli chcesz, to możesz walczyć np. z Liper Lewiatanem
lub innymi stworzeniami.

Możesz mieć pojazdy o nazwach Sheamot  (czyli taka mała łódź
podwodna) ,jest także duży okręt podwodny o nazwie Cyklop, możesz
chować w nim np.Shemota, jest też kombinezon Prawn . Można wszystko ulepszać i zbierać materiały potrzebne do budowy 
twojej bazy podwodnej. Możesz się zarazić chorobami ryb. Na tej planecie są trzy bazy obcych i ich elektrownia i 
technologia, która może uleczyć gracza.

Jest tam dużo surowców i innych materiałów np. tytan, diamenty, ruda złota- można znaleźć wraki statków i je zbadać czy 
niema tam jakichś rzeczy do budowy. Można stworzyć nóż surwiwalowy, działko unieruchamiające, broń anty grawitacyjną, 
działko naprawcze,  latarkę itd.

Na jednej z wysp jest portal, którym da się przeteleportować  pod wodę. Także w lewym dolny rogu ekranu jest wskaźnik 
jedzenia, wody, powietrza, i życie gracza. Można zjadać ryby i niektóre grzyby, a żeby zjeść  rybę, trzeba ją upolować ,żeby 
to zrobić potrzebny jest nóż surwiwalowy . Jest też do zbudowania radio , dzięki któremu da się odsłuchać sygnały z innych 
kapsuł ratunkowych.

Też są opuszczone bazy np. Degazji czyli taki statek, który się rozbił przed rozbiciem twojego. Są stare w bazach Degazji, w 
których można znaleźć porzucone dzienniki głosowe, w których mogą być ważne rzeczy związane z drugą załogą, o której 
nic praktycznie nie wiemy. Bez dzienników głosowych, które można znaleźć w tych bazach, można też znaleźć schematy do 
budowy twojej bazy i umeblowania jej. Są tam tabliczki o kolorach pomarańczowym, fioletowym, zielonym, które można 
znaleźć w różnych miejscach. W  bazach obcych są zielone kwadraty, które są potrzebne do stworzenia np. ulepszeń łodzi. 
Ta gra jest fajna dla graczy, którzy lubią gry przygodowe.

Grę można pobrać z steam-a [czytaj: stima] i stron internetowych.                                                                   Marcin Hryciuk



Wizyta młodzieży z Norwegii 

20 lutego nasi uczniowie otrzymali niemałą niespodziankę, gdy rano okazało 

się, że szkołę odwiedzą uczniowie prosto z Norwegii! 

  Już około 10 uczniowie klas trzecich gimnazjum zostali zaproszeni do sali, 

gdzie mieli okazję porozmawiać z obcokrajowcami. Najpierw jednak odbyła się 

prezentacja.  

Norwegowie opowiedzieli nam o swoim kraju, o zwyczajach, potrawach 

(oczywiście wszystko w języku angielskim!). Później zaprezentowali nam 

przejmujący występ o wierze (nie możemy zapomnieć, że całe to spotkanie nie 

odbyłoby się gdyby nie Chrześcijańska Misja „EUROMISSION”, której serdecznie 

dziękujemy).  

Następnie podzieliliśmy się na mniejsze grupy, mogliśmy porozmawiać na 

bardziej „nasze” tematy i tak właśnie mogliśmy powymieniać się naszymi Snapami 

:D.  

Dalsza część spotkania odbyła się na naszej hali sportowej, gdzie miejsce miały 

rozgrywki sportowe. 

 Po wszystkim pożegnaliśmy się z naszymi nowymi przyjaciółmi, jednak nie na 

długo, bo już wieczorem odbył się koncert Norwegów, na którym mogliśmy posłuchać 

świetnych wykonań utworów. 

 Spotkanie z obcokrajowcami było równie przyjemne jak rok temu i mamy 

nadzieję, że za rok również będziemy mieli okazję się z nimi spotkać! 

Aleksandra Sidoruk 



EDUKACJA EKOLOGICZNA W 

JANOWIE PODLASKIM 

 

Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego jest 

szkołą p-Tak.  

Uczniowie szkoły uczestniczą w licznych akcjach  i projektach ornitologicznych 

(ornitologia to nauka o ptakach ). 

Wczesną jesienią, kiedy nad polską na zimowiskach przelatują ptaki, 

uczniowie szkoły biorą  udział w między narodowej akcji Europejskie Dni 

Ptaków. Akcja ta obejmuje zajęcia terenowe ,w czasie których uczniowie 

rozpoznają gatunki ptaków w naturze i prowadzą ich spis. Wyniki z obserwacji 

przysyłane są drogą elektroniczną do europejskich baz 

danych  

Kolejne ptasie zajęcia to zimowe ptakoliczenia. 

Odbywają się one zawsze w ostatnią sobotę stycznia.  

W czasie takich zajęć organizowana jest wycieczka 

piesza wzdłuż rzeki Bug i prowadzone są obserwacje 

gatunków zimowych. Pozwala to na porównanie składu gatunkowego z 

poprzednich lat i ocena naszej ptasiej fauny. 

W pierwszy weekend kwietnia organizowana jest jedna z ciekawszych 

imprez ornitologicznych -,,Sowia Noc’’. Te zajęcia składają się z 

dwóch części teoretycznej – przedstawień, konkursów, filmów i 

praktycznej, którą stanowią nocne  nasłuchiwanie i wabienie  

sów. 

Kolejną imprezą z ptakami jest ,,Parada Bocianów’’. Jest to 

najbardziej barwna akcja, ponieważ rozpoczyna się kolorowym  i 

głośnym pochodem ulicami Janowa Podlaskiego. 

Charakterystycznym konkursem dla „Parady” jest konkurs na 

najpiękniejszą platformę z motywem bocianim  

Wszystkie te imprezy ptasie oraz zaangażowanie w nich uczniów świadczy o 

tym,  że kochamy i szanujemy ptaki. 

 Ania Kaliszuk 



Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” 

Kancelaria Senatu zaprosiła uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym 

„Orzeł Biały – nasza duma”. 

Tematem prac konkursowych jest polskie godło, 

począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych. 

Uczestnicy konkursu mogli przedstawić w dowolnej 

technice plastycznej swoją wizję polskiego orła. 

Najważniejszym celem konkursu jest 

zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli 

narodowych, a także 

popularyzacja wiedzy o 

godle, jako jednym z najistotniejszych znaków 

polskiego państwa. 

Konkurs organizowany jest w związku z 

obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

Prezentujemy 

trzy prace, które 

powstały pod opieką 

artystyczną Pani Doroty 

Matejuk –Bąk i zostały wysłane na konkurs. 

Autorkami prac są: Dominika Dacewicz z kl. 

VII, Patrycja Iwaniuk kl. VII i Oliwia Lesiuk kl. V.  

Trzymamy kciuki za powodzenie i gratulujemy 

pomysłów. 



W tym semestrze roku szkolnego 2107/2018 klasy IV i VI ( w sumie około 60 osób) oraz osoby chętne 

z klas VII b i VII c biorą udział w X edycji ogólnopolskiego programu Insta.ling dla szkół. Nauczycielami 

prowadzącymi ten program są: pani Agnieszka Żuk i pani Monika Salach Demidziuk. 

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół? Insta.Ling to strona www do skutecznej nauki słówek 

(http://instaling.pl/) języków obcych. Nauczyciel przydziela słówka z przerabiającego w szkole materiału, a 

uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o 

systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były 

dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.  

Uczeń za każdy tydzień i miesiąc pracy otrzymuje sugerowaną ocenę w programie ( nie są to oceny do 

dziennika) 

ocena 1-1 dzień lub brak pracy w ciągu tygodnia, 

ocena 2-2 dni pracy w ciągu tygodnia  

ocena 3-3 dni pracy w ciągu tygodnia  

ocena 4-4 dni pracy w ciągu tygodnia  

ocena 5-5 lub więcej dni pracy w ciągu tygodnia  

 

Jak wygląda codzienna praca Insta.Ling?  

Uczeń codzinnie loguje się do Insta.Lingza pomocą loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela i wykonuje 

powtórkę około 20 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. 

 Po każdej wykonanej sesji uczeń odstaje raport z systematyczności postępów pracy. Praca w programie 

traktowana jest jako praca domowa.  

Program internetowy Insta.Ling pomaga w nauczaniu słówek, co potwierdzają sami uczniowie, a co po 

sprawdzianach może też stwierdzić          p. Agnieszka Żuk.  

W tym programie biorą udział osoby chętne, które chcą się zaprzyjaźnić z angielską leksyką. Za 

przystąpienie do programu oraz regularne rozwiązywanie przydzielonych słówek, uczniowie z klas VII dostają 

co miesiąc dodatkowe oceny z przedmiotu. 

Amelia Andruszkiewicz 

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

Wycieczka klas V do Białej Podlaskiej 

Dnia 09.03.2018 uczniowie klas V pod opieką pani Moniki Dwojak, pani Izabeli Witeckiej i 

pana Pawła Charytoniuka jeździli na wycieczkę do Białej Podlaskiej. Wyjechaliśmy autokarem po 

pierwszej godzinie lekcyjnej. Najpierw pojechaliśmy na łyżwy. Było dużo śmiechu i zabawy. Świetnie 

się jeździło.  

Później pojechaliśmy do kina Merkury na film "Cudowny chłopak". To historia o chłopcu, 

który ma zdeformowaną twarz i z tego powodu jest źle traktowany przez uczniów z nowej szkoły. Jest 

to piękna opowieść, która bawi, wzrusza i ukazuje właściwe drogi postępowania dla nas wszystkich. 

Gorąco polecam. Następnie pojechaliśmy do McDonalda. I tak z pełnymi brzuchami i pełni wrażeń 

wróciliśmy do Janowa. 

Wiktoria Niedzielska Vb 



KONKURS BIBLIJNY 

   

„Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Marka” 
 

                    W naszej szkole został przeprowadzony pierwszy etap Diecezjalnego Konkursu Biblijnego pod hasłem  

                         ,,Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Marka” 

Zgodnie z regulaminem, odbył się on w całej Diecezji Siedleckiej dnia 15 lutego 2018 roku. 

Uczestnikami Konkursu byli chętni uczniowie z klas VII szkoły Podstawowej i klas II gimnazjum. Z 

naszej szkoły uczestniczyło 15 uczniów z klas VII i 8 uczniów z klas II gimnazjum. 

Na trzeciej godzinie lekcyjnej uczestnicy konkursu pisali test zawierający 33 pytania z treści 

Ewangelii wg św. Marka. Test był trudny, ponieważ pełną liczbę punktów można było otrzymać, jeśli 

w odpowiedzi była dokładna treść Ewangelii. Uczeń z klasy VII i z klasy II gimnazjum, który zdobył 

największą liczbę punktów przechodził do etapu rejonowego. Liczba punktów musiała jednak 

przekroczyć 70/100.  

Spośród 23 uczniów czworo uczniów przekroczyło tę granicę. Byli to: 

Z klasy VII: 

1.Kinga Łyczewska kl. VII c - 84/100p. 

2.Joanna Iwaniuk kl. VII a – 75,5/100p. 

 

Z klasy II Gimnazjum: 

1.Bartłomiej Klimczuk kl. II b Gim.- 87/100p. 

2.Listos Wiktoria kl. II a Gim. – 75/100p. 

 

Na miejscu trzecim były: 

Dominika Dacewicz kl. VII b – 67,5/100p. 

Katarzyna Iwaniuk z kl. II Gim. 65,5/100p. 

Do etapu rejonowego, który odbędzie się w Białej Podlaskiej w dniu 13 marca 2018 roku 

zakwalifikowali się Kinga Łyczewska z klasy VII c oraz Bartłomiej Klimczuk z klasy II b 

Gimnazjum. 

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Dziękujemy za odwagę i zaangażowanie. 

Aleksandra Hurbańczuk 



Konkurs "Młodzież Zapobiega Pożarom" 

Dnia 19 lutego 2018 w naszej szkole miały miejsce eliminacje szkolne i 

gminne do konkursu Młodzież Zapobiega Pożarom. Konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.  

Komisja w składzie: p. Zbigniew Krzewski -Komendant Gminy Związku 

Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, p. Jan Kusznerczuk, p. 

Damian Awerczuk, i p. Jacek Olichwiruk, po sprawdzeniu testów, nagrodziła 

uczniów w dwóch kategoriach: 

szkoła 

podstawowa: 

I miejsce Jakub 

Rypina 

II miejsce Maciej 

Chromiec 

III miejsce Kacper 

Ziółkowski 

  

gimnazjum 

I miejsce Hubert 

Śledź 

II miejsce Izabela 

Czapska 

III miejsce Maciej 

Kulik 

Uroczystego 

podsumowania 

konkursu, 

wręczenia nagród i 

dyplomów dokonał dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim pan 

Arkadiusz Podskok. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. 



Światowy Dzień Liczby 
 

W środę 14.03  w 

naszej szkole 

świętowaliśmy 

Światowy Dzień 

Liczby „pi”. Po 1, 2 

i 3 godz. lekcyjnej 

w sali nr 15 można 

było kupić 

ciasteczko za 50gr, 

a potem 

odpowiedzieć na 

pytanie. Wszyscy, 

którzy poprawnie 

odpowiedzieli na pytania, będą mieli szansę na nagrodę 

(kubek, ekologiczną torbę lub kalkulator) - losowanie na 

apelu szkolnym. 

 Światowy Dzień Liczby "pi" w naszej szkole 

zorganizowany jest przez p. Magdalenę Osuch i 

gimnazjalistów z kl. III. 

Ciasteczka rozeszły się błyskawicznie, a pytania z 

liczbą "pi" niektórym sprawiły trochę kłopotu :) :) :) 

Teraz czekamy na apel i losowanie nagród ;) 
 



Zapraszamy na Sowią Noc 

Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy na Sowią Noc, która będzie miała miejsce w 

naszej szkole 6 kwietnia 2018 roku. Rozpoczęcie o godz. 19:00. 

Z tej okazji zorganizowane zostaną dwa konkursy:   

1. ekotorba z motywem sowim 

2. koszulka z motywem sowim 

(prace mogą być wykonane w dowolnej technice) 

Komisja oceni zgłoszone prace w trzech kategoriach: 

1. klasy I-III 

2. klasy IV-VI  

3. klasa VII i klasy gimnazjum 

Zapraszamy również na część artystyczną, a 

następnie na nocne nasłuchy. 

Sowią Noc zakończy ognisko  w Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Janowie Podlaskim. 

Organizatorkami Sowiej Nocy są panie: Iwona Kaliszuk i Wioletta Doroszuk.  

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

Co się zmieniło w IV klasie ? 

Między klasą 3 – 4 zmieniło się wiele. W klasie 3 było zdecydowanie 

mniej nauki I MNIEJ PRAC DOMOWYCH. Nie trzymaliśmy się czasami 

nawet planu lekcji. A jeżeli chodzi o zachowanie, ech… to nie było za dobrze, 

bardzo rozmawialiśmy. Nasza wychowawczyni ledwo z nami wytrzymywała.  

Po dzwonku wszyscy jak z procy wybiegaliśmy z klasy a zwłaszcza, 

kiedy następną lekcją była informatyka. Na korytarzu biegaliśmy, ganialiśmy 

się, a nawet bawiliśmy się w chowanego. Prawie wszystkie lekcje mieliśmy z 

naszym wychowawcą. Tylko j. angielski, religię i informatykę mieliśmy z 

innym nauczycielem.  

Teraz każdy przedmiot mamy z innym nauczycielem. Wcześniej mieliśmy 

po 4 – 5 lekcji, a teraz mamy po 6 – 7 lekcji. Obecnie jest zupełnie inaczej. Na 

przerwach normalnie siedzimy na ławce, nie biegamy ani nie wybiegamy z 

klasy. Są ciekawsze lekcje i fajniejszy w – f. No, trochę się zmieniło. 

Marysia Owerko  



Uwaga – potrzebna pomoc! 

 

Samorząd uczniowski organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy 

rodzinie z Ostrowia, która we wtorek 20 lutego straciła wszystko w pożarze 

swojego domu. Dwóch uczniów uczy się w naszej szkole. 

 

Potrzebne są: 

 środki czystości; 

 żywność długoterminowa; 

 ubrania dla chłopców rozmiarze 140 i 116; 

 zabawki dla czteroletniego chłopca; 

 buty dla chłopców-rozmiar 33 i 28/29;  

 przybory szkolne. 

 

Ty też możesz pomóc!  

 

Wszystkie rzeczy można przynosić do Szkoły Podstawowej w Janowie 

Podlaskim do wychowawców klas. 

 Koordynatorem zbiórki jest p. Wioletta Doroszuk i p. Monika Dwojak. 



Dzisiejszy wywiad przeprowadzę z  

Aleksandrą Sacharczuk 

tegoroczną maturzystką Zespołu Szkół im. A. 

Naruszewicza w Janowie Podlaskim, 

reprezentantką Polski w konkurencji walk 

indywidualnych Juniorek do 50kg na 

mistrzostwa świata seniorów i juniorów w 

Taekwon-do ITF w Irlandii 

  

- Dzień dobry. 

- Dzień dobry.  

- Gdzie ukończyłaś gimnazjum? Czy miałaś swój ulubiony przedmiot? A może coś sprawiało Ci trudności? 

- Ukończyłam gimnazjum w Łomazach. Moim ulubionym przedmiotem był W-F. Trudności raczej nie sprawiał mi 

żaden przedmiot. 

- Czym się kierowałaś, wybierając jako kolejny etap kształcenia ZS w Janowie Podlaskim? Dlaczego nie była 

to jedna z bialskich szkół? 

- Do wyboru liceum w Janowie Podlaskim zachęcił mnie mój brat, Błażej, który rok wcześniej rozpoczął tu naukę. 

Wybór szkoły był również podyktowany możliwością kontynuacji trenowania taekwondo ITF.  

- Jaki profil i dlaczego właśnie taki wybrałaś? 

- Uczę się w klasie o profilu straż graniczna. Wybrałam taki profil ze względu na możliwości, jakie daje klasa 

mundurowa, czyli zdobycie w przyszłości ciekawego zawodu. 

- Czy coś sprawia Ci trudności w szkole średniej? 

- Nie mam trudności. Czasami tylko ciężko jest mi pogodzić obowiązki szkolne z treningami. 

- Jakie przedmioty/zajęcia miałaś w I klasie? A jakie masz obecnie? 

- W pierwszej klasie miałam dużo przedmiotów m.in. chemia, fizyka, historia, wos, EDB, przedsiębiorczość. Teraz 

uczę się tylko 10 przedmiotów, odeszły mi wyżej wymienione.  

- Co szczególnie było trudne na początku nauki w nowej miejscowości? 

- Przychodząc tu, byłam jedyną osobą z mojego gimnazjum, więc nie znałam nikogo oprócz starszych kolegów z 

Łomaz. Zawarcie nowych znajomości było jedną z trudności.  

- Czy zachęciłabyś młodzież naszego gimnazjum do wyboru ZS w Janowie jako kolejnego etapu nauki?  

- Zdecydowanie tak. Szkoła w Janowie ma różnorodną ofertę edukacyjną i daje duże możliwości rozwoju. 

- Zapewne większość osób zna Cię z powodu sukcesów odnoszonych w Taekwon-do. Powiedz, kiedy zaczęła się 

Twoja przygoda z tą sztuką walki? 

- Trenować zaczęłam w wieku 10 lat. Do Taekwon-do zachęcił mnie mój brat, który zaczął trenować wcześniej ode 

mnie. 

- Czy od razu połknęłaś bakcyla- czy może były momenty zwątpienia? 

- Na początku traktowałam to raczej jako zabawę. Dopiero wyjazd na pierwsze zawody i zdobycie podium zachęciło 

mnie do dalszej pracy. Oczywiście, że były momenty zwątpienia, ale dzięki wytrwałości szybko przemijały. 

Taekwon-do jest dyscypliną, która uczy cierpliwości i przezwyciężania swoich słabości. 

- A zdobycie czarnego pasa było dużym wydarzeniem w Twoim życiu?  



- Zdobycie czarnego pasa jest dużym wydarzeniem w życiu każdego adepta  

Taekwon-do. Jest to cel, do którego każdy z nas dąży. Można to porównać do matury, 

jako egzaminu dojrzałości, czyli osiągnięcie potwierdzenia swoich umiejętności. 

- Kiedy pojawiły się pierwsze sukcesy?  

- Sukcesy pojawiły się szybko, bo wraz z pierwszymi zawodami. Pamiętam, że były to 

Otwarte Mistrzostwa Białej Podlaskiej w Taekwon-do w 2010 roku. 

- Czy trener jest ważny w osiągnięciu sukcesu? Czy trafiałaś na dobrych 

trenerów? 

- Trener jest bardzo ważny w osiągnięciu sukcesu. Ja miałam szczęście, bo trafiłam na 

dobrych trenerów. Moim pierwszym trenerem był Pan Artur Romaniuk z Virtus w 

Łomazach, który zachęcił mnie do trenowania. Obecnie moim trenerem jest Pan 

Dawid Smolbik z UKS Hwa-Rang w Janowie Podlaskim. Pod Jego czujnym okiem 

mogę kontynuować swoją pasję. 

- Jesteś mistrzynią Polski juniorek i złotą medalistką Pucharu Europy w 

konkurencji walk indywidualnych juniorek do 50 kg. Jak długo musiałaś 

pracować na ten sukces? 

- Mogę powiedzieć, że na ten sukces pracowałam od początku, ponieważ trenowanie jest to ciągła systematyczna 

praca. Bez regularnego wysiłku nie jest możliwe zdobycie medalu. Natomiast przed zawodami zawsze treningi 

ulegają natężeniu: mam ciężkie treningi 4x w tygodniu, dodatkowo zgrupowania i treningi kondycyjne. Jestem 

zadowolona, że udało mi się po raz drugi zdobyć tytuł mistrzyni Polski i złoty medal na Pucharze Europy. 

- W ubiegłym roku zajęłaś piąte miejsce w Pucharze Świata w Budapeszcie- czy kosztowało Cię to wiele 

wyrzeczeń? 

- Tak, przygotowanie do zawodów tej rangi są związane z dużą ilością treningów oraz z utrzymaniem odpowiedniej 

wagi. O ile do wzmożonych treningów jestem przyzwyczajona, to utrzymanie wagi zawsze jest dla mnie dużym 

wyrzeczeniem, ponieważ lubię słodycze :) 

- W stolicy Irlandii, Dublinie, miały miejsce 9 do 16 października 2017 mistrzostwa świata seniorów i 

juniorów w taekwondo ITF. Znalazłaś się wśród  reprezentantów Polski jako zawodniczka UKS Hwa-Rang w 

Janowie Podlaskim- czy było to ukoronowanie Twoich wysiłków, marzeń, dążeń? 

- Tak, każdy zawodnik marzy o zdobyciu medalu na takich zawodach. Dla mnie to był ogromny sukces i świetne 

zakończenie sezonu startowego w 2017 roku. 

- Do Dublina zjechało 1144 najlepszych zawodników i zawodniczek z 58 państw. Byłaś reprezentantką Polski 

w konkurencji walk indywidualnych Juniorek do 50kg. Czy występ z orzełkiem na piersi był wielkim 

wyróżnieniem? 

- Tak, oczywiście. Dla mnie dużym wyróżnieniem było otrzymanie powołania do kadry narodowej Juniorów na 

Mistrzostwa Świata w Irlandii. Możliwość reprezentowania Polski to wielki powód do dumy. 

- Zostałaś II wicemistrzynią świata, czy mimo tego jesteś nadal „głodna sukcesu”? Czy było bardzo ciężko, bo 

przecież miałaś 40 przeciwniczek? 

- Na zawodach takiej rangi zawsze jest 

ciężko. Jest to bardzo duże obciążenie 

zarówno fizyczne, jak i psychiczne. 

Zdobycie tytułu II wicemistrzyni świata 

jest dla mnie wspaniałym 

ukoronowaniem moich 

dotychczasowych osiągnięć i w jakiś 

sposób zamyka pewien etap w moim 



życiu. Oczywiście nadal zamierzam trenować taekwondo. 

- W Zespole Szkół w Janowie działa Uczniowski Klub Sportowy Hwa- Rang. Czy zachęciłabyś dzieci i 

młodzież do rozpoczęcia przygody z Taekwon-do?  

- Tak, jak najbardziej. Taekwon-do to dobry sposób na spędzanie wolnego czasu. Rozwija sprawność fizyczną, uczy 

samodyscypliny, odpowiedzialności, radzenia sobie z porażkami, a nawet najmniejszy sukces wzmacnia nasze 

poczucie pewności siebie. Uważam, że tak zdobyte doświadczenie przyda się każdemu w dalszym życiu. 

- Taekwon-do to dosyć kontuzyjna dziedzina sportu. Czy odnosiłaś jakieś urazy? 

- Nie miałam żadnych urazów. 

- Jesteś uśmiechniętą, życzliwą i bardzo delikatną dziewczyną- czy jednak musiałaś kiedyś użyć swych 

umiejętności w mniej przyjemnych okolicznościach? 

- Na szczęście nie miałam takiej potrzeby. 

- A chłopcy nie obawiają się Twojej siły (mimo że jesteś szczuplutka)? Czy budzisz respekt wśród brzydszej 

płci? 

- To pytanie należałoby zadać moim kolegom. Ja tego nie zaobserwowałam, tym bardziej, że tak jak Pani 

zaznaczyła, moja budowa ciała nie zdradza, jaki sport trenuję :) 

- Może już wybrałaś przyszły kierunek studiów? 

-Tak, chciałabym studiować na Akademii Wojsk Lądowych kierunek rozpoznanie. 

- Czy możesz nam zdradzić nam swoje plany na ten Nowy Rok? Czy również będą związane z Takewon-do? 

-  Ze względu na to, że jestem w III klasie, to teraz zamierzam skupić się na nauce i dlatego moje plany na ten rok są 

takie, aby zdać maturę i dostać się na wybrany kierunek studiów. 

- Z dniem 30 stycznia tego roku zakończył się plebiscyt Słowa Podlasia na najlepszego sportowca i trenera 

2017 roku- czy możesz nam zdradzić, które miejsce zajęłaś i ile osób na Ciebie głosowało? 

- 16 lutego br. odbyła się uroczysta gala podsumowująca XXXI Plebiscyt Sportowy "Słowa Podlasia". Wraz z 

trenerem Panem Dawidem Smolbikiem zajęliśmy pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Głosowało na nas bardzo 

dużo osób, ja miałam ponad 35 tys. głosów. W tym miejscu chcę podziękować Wszystkim, którzy na mnie 

głosowali. 

- Gratuluję Ci serdecznie i życzę wielu sukcesów – nie tylko w sporcie. 

- Bardzo dziękuję. 

- Dziękuję Ci za udzielenie wywiadu do naszej gazetki. 

- Dziękuję. 

 

Naprawdę warto pomagać !!! 

Rozmawiała Iwona Andruszkiewicz 

 



SUKCES NASZYCH UCZNIÓW PODCZAS XIII TURNIEJU TENISA 

STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY I STAROSTY 

BIALSKIEGO W KONSTANTYNOWIE 

 

W sobotę 17 lutego 2018r. na hali sportowej w Konstantynowie odbył się 

Turniej Tenisa Stołowego, który zgromadził ponad 80 zawodników startujących  

w ośmiu kategoriach.  

 

Naszą szkołę reprezentowali : Ania Żuk, 

Patrycja Żuk, Szczepan Fedoruk i Kuba 

Sawczuk.  

 

Opiekunem uczniów była p. Wioletta 

Doroszuk. 

 

Miło nam poinformować, że w kategorii 

dziewczęta gimnazjum nasze uczennice zajęły 

czołowe miejsca: 

 

I miejsce  Anna Żuk 

II miejsce  Patrycja Żuk 

 

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy im 

dalszych sukcesów. 
 



ZAWODY DZIEWCZĄT W PIŁKĘ RĘCZNĄ

W dniu 13 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się zawody dziewcząt w piłkę ręczną.

Tego dnia przyjechały do nas dwie inne drużyny z Rokitna i Swór. 

Dziewczyny z naszego gimnazjum zajęły 1 miejsce. Zagrały dwa mecze, oba wygrane. Jeden 
na 12:2, a drugi 7:6.

Skład: Dagmara Czuchan, Gabriela Doroszuk, Hanna Ochnik, Wiktoria Salwerowicz,  
Barbara Bilicz, Magdalena Sawczuk, Natalia Podskok, Karolina Perzyńska, Monika 
Korolczuk, Ewelina Klimkiewicz, Hanna Oleksiuk.



13 marca 2018 roku nasza hala gościła zawodników szkolnego klubu UKS HWA-

RANG, którzy stanęli do walki o miejsca na podium. 

Przybyłych zawodników i gości powitał trener pan Dawid Smolbik oraz Wójt Gminy 

Janów Podlaski pan Jacek Hura. 

Dekoracji dokonał pan Jarosław Dubisz dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim. 

Na trybunach zgromadzili się rodzice, nauczyciele, uczniowie ZPO w Janowie 

Podlaskim i ZS w Janowie Podlaskim. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też pani 

Agnieszki Jakoniuk wicedyrektor ZPO w Janowie Podlaskim. 

Podczas zawodów można było podziwiać układy formalne, zmagania w technikach 

formalnych oraz techniki samoobrony. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 



Międzygminny Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców ,,4" 

 

22.02.2018 w Rokitnie 

odbył się Międzygminny 

Turniej w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt i Chłopców 

,,4". 

Obie drużyny 

zajęły pierwsze miejsca i 

będą reprezentować naszą 

szkołę w Turnieju 

Powiatowym w 

Międzyrzecu Podlaskim. 

Skład drużyny 

dziewcząt: 

kapitan Amelia Andruszkiewicz i Kaja Owerko 

Patrycja Czuchan, Klaudia Jakoniuk, Daria Kamińska, Martyna Korolczuk, Aleksandra 

Karwacka, Wiktoria Ziółkowska i Ilona Kulik 

Skład drużyny chłopców: 

kapitan Karol Ochnik 

Aleksander Nieścioruk, Jakub Szewczuk, Arek Kaliszuk, Kamil Chalimoniuk, Krzysiek 

Czapski, Rafał Guzarow, Czarek Pawluczuk i Adrian Bazylczuk  

trenerzy p. Dorota Jakimiuk Orzechowska i p. Jarosław Hryciuk 

 



 

 
 

 

1. Zwierzątko mieszkające w lesie, jedzące orzechy, przedstawiane w rudym kolorze. 

2. Szukać ... w stogu siana. 

3. Dzięki niemu czujemy zapachy. 

4. Pora roku po lecie. 

5. Topi się ją na znak zakończenia zimy. 

6. Urządzenie do robienia zdjęć. 

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

 

1. Gatunek muzyki tworzony specjalnie na potrzeby filmów lub gier. 

2. ,,Leon ..." jeden z filmów, w których głównego bohatera zagrał Jean Reno. 

3. Tytuł pierwszego filmu ze STAR WARS. (5 kratka pusta) 

4. Nazwisko reżysera filmowej trylogii ,,Władca Pierścieni". 

5. Nazwisko autora książek ,,Gra o Tron". 

6. Jest odpowiedzialny za fabułę filmów. 

7. Imię głównego bohatera ,,Matrixa". 

 

Krzyżówka 

dla klas VI-

VII i 

gimnazjum 

KRZYŻÓWKI 

Hasło …………………… 

Imię, nazwisko i klasa ....... 

………………………......... 

 

Krzyżówka  

dla klas I-V 

Hasło 

………………………………………. 

Imię, nazwisko, klasa …………….. 

……………………………………… 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Kupony prosimy dostarczać do p. Iwony 

Andruszkiewicz, a do wylosowania kolejne piłki !!! 


