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POZNAJEMY PARKI K
RAJOBRAZOWE POLSKI 2017/2018
W dniach 4-8 czerwca 2018 roku w
Szczecinie odbył się finał ogólnopolskiego
konkursu nt. parków krajobrazowych Polski.
Udział w nim wzięło 16 drużyn w
czteroosobowym
składzie
reprezentujące
poszczególne województwa, które na finał dostały
się dzięki wygranej etapu wojewódzkiego.
Województwo lubelskie reprezentowała
drużyna z ZPO w Janowie Podlaskim w
składzie Bartłomiej Klimczuk, Aleksandra
Sidoruk, Anna Żuk i Patrycja Żuk.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli 4. miejsce w ogólnopolskim etapie XVII edycji konkursu
PPKP.
Na każdego uczestnika i opiekuna czekały atrakcyjne prezenty, nikt z auli na Uniwersytecie
Szczecińskim (bo właśnie tam odbył się test) nie wyszedł z pustymi rękoma . Po konkursie, który
odbył się we wtorek 5 czerwca naszych kolegów czekały już tylko przyjemności i odpoczynek. Wraz z
opiekunem panią Agnieszką Żuk mieli przez trzy dni przebywania na Pomorzu Zachodnim okazję
zwiedzić Szczecin, Międzyzdroje, Woliński Park Narodowy, wejść na latarnię morską na wyspie
Wolin, ale też nawiązać nowe znajomości z rówieśnikami z różnych części Polski.
Niestety, nic nie trwa wiecznie. Również nasi uczniowie się o tym przekonali. W piątek rano
nadszedł dzień rozłąki. Wymiana social mediami była w tym przypadku konieczna :D. Myślę, że ten
wyjazd, który był formą nagrody za zwycięstwo w etapie wojewódzkim był swojego rodzaju nagrodą
za poświęcony czas, uczciwą naukę i czas spędzony przy książkach, nawet gdy pogoda za oknem
zachęcała do zupełnie innego.
Chcemy najserdeczniej podziękować dla pani Wioli Doroszuk, która włożyła wiele trudu i
wysiłku
w
przygotowania
uczniów. Chcę też wszystkich
uczniów zachęcić do udziału w
konkursie za rok, ponieważ jako
osoba biorąca w nim udział przez
wszystkie trzy lata gimnazjum,
bez namysłu stwierdzam, że
warto, a udział w nim i nauka z
panią Doroszuk była jedną z
najlepszych
rzeczy,
która
przytrafiła mi się w gimnazjum.
Serdecznie
dziękujemy
i
zapraszamy już za rok!
Aleksandra Sidoruk

AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
We czwartek 3 maja
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Janowie Podlaskim odbyła
się akademia okazji 227
Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 maja.
Akademię rozpoczął pan wójt
gminy Jacek Hura, który na
wstępie powitał wszystkich
gości, jak również
uczestników występu.
Wspominając ludzi, którzy
walczyli o wolność i podstawy
solidnego państwa odczytał
Odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Uczniowie pod kierownictwem pani Renaty Kaczmarek i pana Piotra Kulickiego przygotowali część
artystyczną, wkładając w to dużo serca i zaangażowania :) Odbył się koncert, w którym zespoły i soliści
zaprezentowali pieśni patriotyczne.
W koncercie wzięli udział :
1) Aleksander Nieścioruk
2) Oliwia Nieścioruk
3) Natalia Miszczuk

4) Zespół Kapella
5) Natalia Bechta
6) Hania Ksieniewicz

7) Jacek Kulicki
8) Anna Tychmanowicz
9) Ewelina Sidoruk

Pod koniec wystąpił zespół taneczny "Kaszmir" , który w przepięknych strojach historycznych zatańczył
poloneza. Było to wspaniałe widowisko, które choć na chwilę przeniosło nas w minione wieki. Na
zakończenie pan wójt serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za wykazaną postawę patriotyczną
i wręczył pamiątkowe dyplomy.

Oliwia Nieścioruk
******************************************************************************

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA
Dnia 08.05.2018r. odbył się egzamin do bierzmowania. Warunkiem przystąpienia do niego
było zaliczenie egzaminu wstępnego, który zorganizował ks. Łukasz. Klasy trzecie z naszej
szkoły wraz z Panią Małgorzatą Nowicką oraz kilka innych osób na godzinę dokładnie 13:45
udały się pod kościół w oczekiwaniu na księdza egzaminatora. O 14:00 dołączył do nas Ks.
Łukasz Borowski oczywiście w towarzystwie księdza egzaminatora.
Podzielono nas na dwie grupy i udaliśmy się do salki katechetycznej. Większość osób
była dosyć zestresowana, ale nie taki diabeł straszny jak go malują.
Egzaminator był bardzo miły, nie zadawał trudnych pytań (DO PRZYSZŁEGO
ROCZNIKA UCZCIĘ SIĘ DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO), rozmawiał z nami, żartował trochę.
Cały czas była z nami Pani Małgorzatą oraz ks. Łukasz, więc mieliśmy wsparcie.
Z wielką radością mogę powiedzieć, że zdaliśmy wszyscy. Chcielibyśmy również
serdecznie podziękować Pani Małgorzacie za trud włożony w nasze przygotowanie. Jesteśmy
Pani wszyscy bardzo wdzięczni.

3 maja
3 maja obchodzimy
Święto Konstytucji.
Równo 227 lat temu,
3 maja 1791 roku
uchwalono pierwszą
w Europie i drugą na
świecie konstytucję.
Polaków wyprzedzili
tylko
Amerykanie.
Ustawę
uchwalił
Sejm Czteroletni Ojczyzna nasza już
jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnymi niepodległym.
Opadły pęta niewoli i nierządu - czytaliśmy w dokumencie. Niestety ustawa przetrwała zaledwie
rok - obaliła ją Konfederacja Targowicka oraz wkroczenie na tereny Polski wojsk rosyjskich. Od
1946 roku aż do roku 1990 świętowanie tego dnia było zakazane przez władze. Ale obecnie w całej
Polsce uroczyście obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. Majowe święto dla wszystkich Polaków
jest dniem szczególnym. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o
przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem.
30 kwietnia w naszej szkole na hali sportowej odbyła się akademia upamiętniająca 227
rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie
klas V i VII pod kierunkiem pani Moniki Dwojak i pana Pawła Charytoniuka.
W trakcie akademii wystąpiły również dziewczynki z klas VI, które zatańczyły poloneza.
Przygotowała je pani Dorota Jakimiuk-Orzechowska. Uczniowie w skupieniu i z powagą
wysłuchali wierszy i pieśni patriotycznych. Montaż słowno – muzyczny miał uświadomić młodemu
pokoleniu, że każdy prawdziwy Polak powinien znać historię swojego kraju.

Parada Bocianów
Dnia 04 czerwca odbyła się
w naszej szkole Parada Bocianów.
Uczniowie
przygotowali
pomysłowe platformy, których
tematem był bocian. Na imprezę
przybyli również goście związani z
środowiskiem naturalnym: Pan

Jarosław Mydlak, Pani
Agnieszka Chwała, Pani
Magdalena
Żychowska,
Pani Zyta Chajkaluk, Pani
Danuta Chalimoniuk, Pan
Łukasz Szubiczuk, Pan
Artur Dubisz.
Z
przygotowanych
platform jury wybrało 4
najpiękniejsze z klas :
I miejsce – klasa VII c w
składzie:
Kinga
Łyczewska,
Patrycja
Iwaniuk,
Julia
Orluk, Karolina
Koroluk
II miejsce –
klasa IIII a w
składzie:
Julia
Hładuniuk,
Barbara Bilicz,
Piotr Nestioruk,
Szczepan
Fedoruk,
Wojciech
Łukijaniuk
III
miejsceklasa III b w

składzie:
Izabela Czapska, Wiktoria
Marcyniuk, Dagmara Czuchan, Karolina

Perzyńska,
III miejsce – klasa IV c w składzie: Cezary
Hołub, Kondrad Szychulski, Szymon Stefański,
Aleksander Stefański .
Po konkursie odbyła się Parada Bocianów
ulicami Janowa Podlaskiego, w której
uczestniczyli wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie
Podlaskim.

Zawodowy Strzał w 10!
29 maja 2018 uczniowie klas II gimnazjum i 2
uczniów z klas VII uczestniczyli w spotkaniu z lubelskim
Kuratorem Oświaty w Międzyrzecu Podlaskim. spotkanie
dotyczyło promocji szkolnictwa zawodowego pt.
"Zawodowy Strzał w 10!".
Podczas spotkania uczniowie zwiedzili wystawę
prezentującą zawody, w których kształcą szkoły branżowe I
stopnia i technika na terenie powiatu bialskiego.
Prezentacja zawodów odbyła się w obszarach:





administracyjno-usługowym
budowlanym
elektryczno-elektronicznym
fryzjerstwa

Prezentacje dla uczestników prowadzili uczniowie szkół pod
kierunkiem nauczycieli zawodów, pracodawcy promujący
określone zawody i firmy.
Spotkanie odbyło się w miłej i przyjemnej atmosferze.
Na zakończenie uczestnicy odwiedzili McDonald"s.

Obóz sportowy nad morzem

Uczniowie naszej szkoły, którzy uczęszczali przez cały rok na zajęcia TAEKWONDO, mieli niepowtarzalną okazję, aby spędzić czas nad naszym morzem.Trener pan Dawid
Smolbik zorganizował swoim podopiecznym już drugi raz obóz sportowy we Władysławowie
na kempingu Małe Morze w dniach 30.05-03.06.2018r.
Uczestnicy obozu mieli zapełniony czas nauką windsurfingu, zwiedzaniem
Władysławowa, zabawą, zajęciami integracyjnymi i treningami przed zbliżającym się
egzaminem.

Oto uczniowie, którzy wylosowali piłki za
rozwiązanie krzyżówki w naszej gazetce.
Serdecznie gratulujemy!

Wycieczka do Trójmiasta
W dniach 8-11.05.2018 odbyła się wycieczka do
Trójmiasta. Uczestniczyła w niej głównie młodzież klas
2 gimnazjum. Opiekunami byli: pani Wioletta
Doroszuk, pani Katarzyna Panasiuk i pan Piotr
Panasiuk.
Pierwszego dnia w drodze nad morze zatrzymaliśmy
się w Toruniu. Odbyła się tam gra miejska polegająca na
wykonywaniu różnych zadań. Zostaliśmy podzieleni na
trzy grupy i w ten sposób poruszaliśmy się po mieście,
poznając zabytki. Wygrała grupa pani Kasi. Następnie
pojechaliśmy do Stegny – miejsca naszego
zakwaterowania. W pensjonacie czekał na nas pyszny
obiad. Po obiedzie każdy z nas mógł spędzić czas w
dowolny sposób.
Drugi dzień rozpoczął się zwiedzaniem Gdańska:
zobaczyliśmy m. in. Trakt Królewski, Fontannę
Neptuna, Ratusz, Dwór Artusa, Kościół Mariacki.
Następnie popłynęliśmy statkiem na Westerplatte, gdzie
podziwialiśmy
Pomnik
Obrońców
Wybrzeża.
Wieczorem udaliśmy się nad morze – niektórzy
zobaczyli je po raz pierwszy w życiu 
Kolejnego dnia pojechaliśmy do Gdyni, gdzie spotkaliśmy się z przewodnikiem. Po
spacerze Skwerem Kościuszki wjechaliśmy na szczyt Kamiennej Góry, z której roztaczała się
piękna panorama miasta. Później przez dwie godziny przebywaliśmy w Centrum Nauki
Experyment. Znajdują się tam stanowiska, które dostarczają odwiedzającym mnóstwo
zabawy, a przy tym dają możliwość zdobycia wiedzy. Mogliśmy m. in. wcielić się w rolę
inżynierów, konstruując i wprawiając w ruch skomplikowane mechanizmy, poznać działanie
śluzy, śruby Archimedesa, a nawet mieliśmy szansę stworzyć ogromny wir wodny!
Po południu udaliśmy się do Sopotu, gdzie spacerowaliśmy po najdłuższym drewnianym
molo. Po intensywnym dniu mogliśmy się zrelaksować w sopockim Aquaparku.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Zamek Krzyżacki w Malborku. Pod koniec
wycieczki mieliśmy czas wolny, aby kupić pamiątki dla siebie i naszych bliskich. Po
wykorzystaniu wolnego czasu zebraliśmy się w ustalonym miejscu i wróciliśmy do Janowa.
Autokar dowiózł nas pod szkołę, gdzie z utęsknieniem czekali na nas rodzice.

Wycieczka kl. IV
23 maja klasy IV wybrały się na
wycieczkę do Warszawy.
Na
początku
uczniowie
uczestniczyli
w
pokazie
w
Planetarium w Centrum Kopernika,
a po smacznym obiedzie wszyscy
udali się na niesamowitą przygodę
sportową do Hangaru trampolin.

EGZAMINY GIMNAZJALNE
W życiu każdego ucznia gimnazjum nadchodzi ten długo oczekiwany dzień (a raczej trzy
dni ), w czasie których musi zmierzyć się z testami sprawdzającymi zdobytą wiedzę w czasie
trzyletniej nauki. Tak było i w tym roku, gdy nasi najstarsi koledzy ze szkolnego korytarza zjawili
się w szkole 18 kwietnia. Stres był niemały, jednakże doping naszych pedagogów zdziałał cuda .
Punkt 9:00 rozpoczęliśmy dzień 1 egzaminu z części humanistycznej. Pierwszy strach
związany z historią i WOSem, bo to właśnie te przedmioty pisaliśmy jako pierwsze, szybko minął
gdy otworzyliśmy arkusze. Po przerwie o 11 zaczęliśmy egzamin z języka ojczystego. W tym roku
w ramach pracy pisemnej musieliśmy opisać wybranego bohatera literackiego, który kierując
się najważniejszymi wartościami, podjął życiową decyzję.
Kolejny dzień egzaminów był stresujący dla tej bardziej „humanistycznej” części uczniów
:D. Śmieszne obrazki zrobione na podstawie pytań z biologii krążą już od dawna po Internecie.
Ostatni dzień egzaminów wszyscy bezpretensjonalnie uznali za najłatwiejszy. Mamy nadzieję, że
wyniki, które otrzymamy za miesiąc, zadowolą każdego. Już teraz życzymy powodzenia klasom
drugim gimnazjum oraz siódmym podstawówki, które już za rok zmierzą się z takim też
egzaminem.
***********************************************************************

Wycieczka klas
V do Warszawy
Dnia
21.05.2018r.
uczniowie klasy
Va i Vb oraz
kilkoro uczniów
z
klas
VII
wyjechali
na
wycieczkę
do
Warszawy.
Droga była dość
długa i męcząca.
Gdy
dotarliśmy do stolicy kierowca zawiózł nas na pierwszą naszą atrakcję, jaką był
Hangar 646. Tam otrzymaliśmy kluczyki do naszych szafek i antypoślizgowe
skarpetki z napisem Hangar 646. Po obejrzeniu krótkiego filmu instruktażowego
wspólnie z panią trenerką udaliśmy się na trampoliny. Ćwiczyliśmy, skakaliśmy,
graliśmy w gry zespołowe przez 45 minut. Potem dostaliśmy 15 minut czasu
wolnego. Po parku trampolin udaliśmy się do kina 6D. Seanse filmowe dostarczyły
nam wielu wrażeń. Później był smaczny obiad a na zakończenie pojechaliśmy do
"RollerDisco", gdzie przez 2 godziny jeździliśmy na wrotkach. W drodze powrotnej
wstąpiliśmy do McDonalda. Pomimo długiej drogi powrotnej (trafiliśmy na olbrzymi
korek w Warszawie) wycieczka była bardzo udana.
Ania Iwaniuk, kl.Va

Wycieczka klas IV
Wycieczka klas IV
do Cieleśnicy, Pratulina,
Nepli i Kodnia
zorganizowana przez
panią Iwonę Kaliszuk.
Chyba wszystkim
dzieciakom zapadnie w
pamięci czołg, film o
Męczennikach
pratulińskich, wspaniałe
kodeńskie ogrody z

fontanną oraz słodkości
czyli przepyszne gofry
i lody. A uczniowie
znajdowali się pod
opieką
wychowawczyń:
p. Iwony Piwowarskiej,
p. Wioletty Doroszuk i
p. Iwony
Andruszkiewicz.

Biwak w Serpelicach
W dniach 23-25 maja uczniowie klas 3
przebywali w Serpelicach, gdzie sprawdzali
swoją wytrzymałość fizyczna i psychiczną w
parku liniowym, umiejętność logicznego
myślenia w pokojach typu "Escape Room".
Doskonalili umiejętności na boisku do
piłki siatkowej i korcie tenisowym.

Wieczorem
miło
spędzano
czas
na
dyskotekach. Zawarto
również nowe, ciekawe
znajomości.

MISYJNA ADOPCJA SERCA
Dostrzegając rosnące potrzeby pomocy w
kształceniu i wyżywieniu najbiedniejszych dzieci
i młodzieży świata, uczniowie z naszej szkoły
włączyli się misyjną adopcję serca. Przez rok
uczniowie z Koła Misyjnego co miesiąc zbierali
ofiary i wysyłali na adoptowane dziecko. Była to

10- letnia
dziewczynka z Wysp
Zielonego Przylądka.
Wszystkim
ofiarodawcom bardzo
dziękujemy !
Uczniowie z Koła
Misyjnego.

Kartki z kraju
kwitnących wiśni
Na lekcji języka
angielskiego
prowadzonej
przez
Agnieszkę
Żuk
napisaliśmy kolejny raz
kartki świąteczne do
uczniów
z
Japonii.
Chętne osoby miały
kupić kartki świąteczne i
razem z Panią Agnieszką napisaliśmy życzenia w języku angielskim i jak
chcieliśmy, to jeszcze mogliśmy
odpowiedzieć na pytania i
samemu zadać następne. Do tej
akcji włączyli się uczniowie
klasy VI b i VI a.
Warto było potem trochę
poczekać, bo dostaliśmy piękne
kartki z motywem kwitnących
wiśni. Amelka Andruszkiewicz

Czworobój lekkoatletyczny
16 maja uczniowie klas VI dziewczęta i chłopcy wzięli udział w
zawodach sportowych w czworoboju lekkoatletycznym w Konstantynowie.
Podczas zawodów uczniowie rywalizowali w czterech dyscyplinach, a
były nimi: skok dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 60 m i bieg
wytrzymałościowy na 600 m.
Dziewczęta w składzie: Amelia Szewczuk, Kaja Owerko, Amelia
Andruszkiewicz, Wiktoria Ziółkowska, Daria Kamińska, Ilona Kulik i Patrycja
Czuchan - zajęły II miejsce i zdobyły 900 punktów.
Chłopcy w składzie: Karol Ochnik, Robert Maliński, Kacper
Chalimoniuk, Jakub Szewczuk, Krzysztof Czapski, Rafał Guzarow i Adrian
Bazylczuk - zajęli I miejsce z 774 punktami i to oni będą reprezentować szkołę
w zawodach na szczeblu powiatu.
Opiekunowie: p. Dorota Jakimiuk- Orzechowska i p. Jarosław Hryciuk.
Gratulujemy!

LEGENDY UCZNIÓW KLASY IV C
Legenda o Janowie według Ani Kaliszuk kl. IV c
Pod koniec XVI wieku zakolu rzeki Bug żył Janko z bagien. Wyglądał nieciekawie, miał długą brodę
i zajmował się wyplataniem koszy jego kosze stały się słynne w całej Polsce.
Król Mieczysław Niecierpliwy kupował od Janka cały towar. Na znak szacunku król nazwał miejsce,
gdzie mieszkał Janko, a koszyki trafiły do odbiorców na całym świecie.
W czasie 7 wieków ewolucji do koszyków dorobiono kółka. O koszykach powstało wiele opowieści
sensacyjnych Edwart Munoch namalował obraz ,,K[o]szyk’’ powstało wiele piosenek np. ,,Przez ten koszyk
zielony oszalałem’’ lub ,,Ruda tańczy z koszykiem jak szalona’’. I tak Janów zasłynął z przebojowych koszy.
Dziś możemy je spotkać w: Biedronce, Tesko i Lidlu.
Legenda o powstaniu Janowa Podlaskiego
Dawno temu nad rzeką Bug rządził groźny władca Bogumił. Dbał tylko o siebie a nie o innych.
Pewnego roku nastała wielka susza. Przez całą wiosnę i lato nie spadła ani jedna kropla deszczu. Na
polach nie rosły żadne rośliny. Zapanował głód. Zły władca zamiast pomagać poddanym rozkazał, aby ludzie
przynosili do jego zamku swoje zapasy żywności. Władca urządzał gościny dla swoich przyjaciół, aż
pewnego dnia i jemu zabrakło jedzenia. Bogumił potajemnie zaczął sprowadzać żywność z odległych krajów.
Wszystkie towary chował do tajemniczej spiżarni, która była daleko za wioską.
Pewnego dnia jeden z królewskich kucharzy zdradził tajemnicę Bogumiła swojej żonie. Kobieta
przekazała informację swojej sąsiadce. Wkrótce cała okolica dowiedziała się o tym, że Bogumił ukrywa
jedzenie. Poddani postanowili siłą odebrać żywność władcy. Śledzili kucharza i Bogumiła, którzy jechali po
zapasy do spiżarni. Na miejscu związali władcę i wyważyli drzwi. Gdy weszli do środka okazało się, że król
ukrył wielkie zapasy porów. Ludzie postanowili się tam osiedlić, a wioskę od nazwy schowanego warzywa
nazwali Porchów.
Po wielu latach władzę w wiosce przejął dzielny Jan i od tej pory miejscowość nazwano Janowem
Podlaskim.
Konrad Szychulski, klasa 4c
Biskupi Zamek
Dawno dawno temu stał Biskupi Zamek. W tym zamku była straż graniczna. Wiele lat temu przyleciał
niebieski smok. Był duży i długi. Jak wiał, to zalał cały zamek, a jak chcieli go zastrzelić, to się najpierw
woda wylatywała, a później się zagoiły dziurki. Kolejnego dnia to ludzie pouciekali do kościoła, a smok nie
mógł ich znaleźć, więc poszedł spać. Jak smok spał, to ludzie myśleli, jak zabić smoka. Jeden z ludzi
powiedział: Zatrujmy wodę!- a reszta- niee!- i znów myśleli. a tu drugi mówi :Zbudujemy wielkie wiadro i
schowamy smoka w tym- a reszta - niee!- i znów myśleli. I mówi trzeci -Zatrujmy wodę i on to wypije i się
zatruje- a reszta- tak!- jak był wieczór to wzięli się do roboty.
W następnym dniu jak spał smok, to oni wielkie zatrute wiadro z wodą położyli i uciekli. Jak smok się
obudził, to wypił wodę. Jak prawie doszedł do brzegu, to umarł. Ludzie zakopali jego szczątki i odbudowali
zamek i możemy oglądać szczątki smoka w zamku.
Krystian Czapski kl. IVc

Legenda o zamku
Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim mieszkali biskupi. Jeden z nich o imieniu Adam poszedł do
podziemi, żeby znaleźć księgi. Wtedy zobaczył coś pod beczkami z jedzeniem i powiedział: To chyba jakiś
właz? Ale, co tam może być? Następnie odsunął beczki i zobaczył, że we włazie jest zamek z kłódķą. Zaczął
szukać klucza, ponieważ był ciekawy, co tam się znajduje.

Po długich poszukiwaniach znalazł klucz. Nikomu o tym nie powiedział i schował, go tam, gdzie nikt
oprócz niego go nie znajdzie. Następnego dnia rano Adam poszedł po klucz i otworzył właz. Ujrzał ciemne
przejście. Postanowił iść wąskim tunelem i zobaczyć, co jest na końcu. Po 10 minutach Adam doszedł do
groty.
W tej grocie spędzał bardzo dużo czasu. Pisał tam swoje książki i wiersze. Było to jego tajemnicze
miejsce. Było też inspiracją do pisania jego dzieł. Adam był szczęśliwy, spacerował po parku i czerpał z niego
inspiracje.
Jakub Gryglas IV c
Legenda o Janowie Podlaskim
Dawno, dawno temu w miasteczku zwanym Porchów, które było bardzo piękne, żył sobie ubogi
gospodarz Jan. Jan miał malutkie gospodarstwo na obrzeżach osady. Miał on małe pole i kilka zwierząt.
Utrzymywał się on ze sprzedaży warzyw i mięsa na targu. Jego stoisko było oblężone przez mieszczan, którzy
lubili jego jedzenie. Ale pomimo tego mało pieniędzy zarabiał i na wszystko mu i jego żonie brakowało.
Jan dzielił się wszystkim, czym mógł, pomimo ubóstwa. Jan wiedział, że jeśli ktoś jest w potrzebie,
trzeba mu pomóc. Miał on piękną żonę, która potrzebowała grzebienia. Jan jak najszybciej starał się zarobić
pieniądze na grzebień dla swojej żony. Popędził on na targ i wrócił z nowym grzebieniem..
Mieszkali oni w ubogiej chacie, w której był piec. Była ona nieduża, ale przytulna i bardzo zadbana.
Jan jednak był szczęśliwy pogodny i wesoły pomimo coraz większego braku pieniędzy. Kiedy wybuchła
wojna Jan znalazł stary, ale ostry i siejący postrach miecz, z którym rzucił się do walki.
Cała armia a szczególnie Jan walczyli zaciekle. Pomimo waleczności armii już była ona wyczerpana i
w porównaniu do armii wroga, malutka. Wtedy nieoczekiwanie na wrogą armię spadł deszcz piorunów, który
wystraszył i rozproszył ją. Był to idealny moment! Armia Jana pokonała wrogów na polu, blisko miasteczka.
Coś było czuć, że jeszcze raz zaatakują.
Po walce Jan sam zbudował gospodę, dzięki której miał się utrzymać. Ale ze względu na zajęcie się
przez mieszkańców odbudową miasta, gospoda było rzadko odwiedzana. Jan zdecydował się pomóc w
odbudowie miasta. Jego żona porządkowała dom. W sumie prawie zawsze to robiła. Ale mniejsza z tym.
Jan stał się ważnym człowiekiem w Porchowie ze względu na jego bohaterskie czyny. Każdy o nim
wiedział. Kilka dni później przyszły deszcze. Trwało to siedem dni. Po deszczach u Jana stał się cud! Pole
Jana wydawało takie plony, że nie nadążał za tym.
Kiedy Jan znowu otworzył gospodę, to zgromadziło się tam tylu mieszczan, że nie zmieścili się w
gospodzie. Gospoda działała kilka miesięcy, i wtedy zaczęło brakować w niej jedzenia. Wtedy pole wydawało
jeszcze obfitsze plony, a kury zaczęły znosić tyle jajek, że również nie nadążał za tym. Jan zarabiał z gospody
nawet dużo pieniędzy.
Ale życie nie było już kolorowe. Wybuchła wojna. Tym razem ten sam przeciwnik zaatakował gród.
Jan znów walczył, ale zacieklej niż poprzednio. Pod koniec wojny Jan zginął. Uznano, że dzięki waleczności
Jana wojska wrogie wystraszyły się waleczności wojsk Jana i znów sie rozproszyły. Od Jana miasteczko
nazwano Janowem, potem Janowem Biskupim, a teraz Janowem Podlaskim.
Cezary Hołub IVc
Legenda
W Janowie Podlaskim jest piękny kościół , który skrywa w sobie ciekawe historie i tajemnice. Szłam sobie obok
i zobaczyłam dziwny znak " Nie naciskaj", a ja z reguły jestem odważna i ciekawska, więc nacisnęłam ten znak. A nagle
ściana zaczęła się zniżać i zniżać, aż w końcu zobaczyłam tajemną komnatę.
W tej komnacie było bardzo dużo książek o Panu Jezusie. Wzięłam jedną książkę i w tym momencie pomyślałam, jak
Pan Jezus musiał cierpieć.
Szybko poszłam innymi schodami i zobaczyłam, że tam są skróty, aby wyjść, a jak z stamtąd wyszłam,
zobaczyłam, że wszyscy moi koledzy byli w kościele i byli już starzy. W tej komnacie bardzo szybko upływał czas, i ja
spojrzałam w lustro i też byłam już stara.
Chciałam powiedzieć moim przyjaciołom, co się wydarzyło w tej komnacie. Opowiedziałam im o ty i razem wszyscy
tam poszliśmy. Poczytaliśmy książki o Panu Jezusie a potem wyszliśmy z tej komnaty i znów byliśmy młodzi.
AMELKA LESIUK KL.4 C

Dzisiejszy wywiad przeprowadzę z Zuzanną
Pikacz, absolwentką naszego gimnazjum, a
obecnie studentką I roku Zarządzania na
wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii
Curie Skłodowskiej w Lublinie
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Bardzo mi miło, móc znów się z Panią zobaczyć.
- Na początku chciałabym zapytać Cię o szkołę. Jaką byłaś uczennicą?
Czy miałaś ulubione zajęcia, a może były i przedmioty, których nie
lubiłaś?
- Gdy myślę o janowskim gimnazjum, przed oczyma stają mi jedynie
dobre i barwne wspomnienia. Na zajęcia uczęszczałam z uśmiechem na
twarzy, bo jak tu się nie uśmiechać, gdy dookoła mnie są sami życzliwi i
otwarci ludzie. Wydaje mi się, że nie byłam zbyt problematycznym
uczniem… uwielbiałam lekcje języka polskiego; nie była to jedynie nauka
z podręczników i czytanie lektur. Bardzo podobała mi się recytacja oraz
projekty takie jak kręcenie filmów czy przedstawianie fragmentów lektur. Głęboko w pamięć zapadły mi lekcje
matematyki i geografii. Na zajęciach tych nigdy nie brakowało humoru oraz ciekawego sposobu przekazania wiedzy.
Dzięki Panu Jackowi nie miałam najmniejszych problemów, odpowiadając przy mapie w szkole średniej. Pan Piotr zaś
sprawił, że w pewnym stopniu zrozumiałam i polubiłam matematykę. W szkole tej rozwijałam swoje artystyczne
zainteresowania, uczęszczając na lekcje śpiewu, malując, występując w teatrze, a nawet rzeźbiąc w mydle! Nie jestem w
stanie wymienić przedmiotów, których nie lubiłam, ponieważ takowe najzwyczajniej w świecie nie istniały. Przyjemność
sprawiało mi również redagowanie gazetki. W momencie drukowania jej kolejnych egzemplarzy, zawsze mogliśmy
liczyć na słowa otuchy i chwilę pogawędki z ówczesnym dyrektorem Panem Leszkiem Chwedczukiem, którego
wspominam bardzo ciepło. O tej wspaniałej szkole mogłabym opowiadać godzinami... jest to niewątpliwie wspaniałe
miejsce, tworzone przez wspaniałych ludzi.
- Po ukończeniu gimnazjum zdecydowałaś, że dalej uczyć się będziesz w Staszicu w Białej Podlaskiej? Czym skusiła
Cię akurat ta szkoła?
- IV Liceum im. Stanisława Staszica to jedyna szkoła w
naszym rejonie oferująca kształcenie w kierunku
artystycznym. Wybór profilu muzycznego, w moim
przypadku był strzałem w dziesiątkę! W szkole tej zdobyłam
ogólną wiedzę jak i kształtowałam swoje muzyczne
zainteresowania. Z kierunkiem tym wiążą się przedmioty
takie jak chór, nauka gry na instrumencie- w moim przypadku
była to gitara, historia muzyki czy tez geografia (z którą jak
już wspomniałam, nie miałam problemów.) Wspaniałą
przygodą była nauka języka hiszpańskiego oraz nauka gry na
trąbce. Dzięki wysokiemu poziomowi edukacji, jaki zapewnia
ta szkoła, zdałam maturę bez uczęszczania na jakiekolwiek
korepetycje. Pociągająca w tej szkole jest atmosfera, jaką
tworzą tamtejsi pracownicy jak i uczniowie. Cykliczna
impreza „Stasionalia” wspaniale jednoczy klasę, a szeroka
oferta edukacyjna sprawia, że każdy znajdzie w tej szkole coś
dla siebie.
- Każdego roku można podziwiać w Internecie przepiękny walc w wykonaniu absolwentów Staszica. Czy również
brałaś udział w tym przedsięwzięciu?
-Jak najbardziej! Już w pierwszej klasie obiecaliśmy sobie z moim późniejszym partnerem tańca, że na balu
studniówkowym walca jak i poloneza wykonamy wspólnie. Próby trwały wiele tygodni, lecz bez wątpienia było warto!
Kroki układu pamiętam do dnia dzisiejszego. To było wspaniałe przeżycie.

- Śpiewałaś nawet przed prezydentem. Czy możesz nam o tym opowiedzieć?
- Miałam to szczęście, że nasze liceum robiło oprawę muzyczną koncertu związanego z obchodami rocznicy dnia 11
listopada. W tym właśnie dniu, do Białej Podlaskiej przyjechał Prezydent RP pan Andrzej Duda. Wraz z chórem
wykonaliśmy kilka patriotycznych utworów. Jako jedna z nielicznych osób, miałam przyjemność występu solowego, do
którego drogę otworzył mi wcześniejszy konkurs muzyki patriotycznej. Jako laureatka tego konkursu miałam swoje pięć
minut na solowy występ.
- A matura? Czy rzeczywiście wywołała i u Ciebie
wielki strach?
-Strach był, w końcu to „egzamin dojrzałości”.
Stres odpuszczał jednak z każdym majowym
dniem, z każdym kolejnym napisanym egzaminem.
Bardzo zależało mi, aby jak najlepiej zdać
egzaminy, i tym samym otworzyć sobie furtkę do
jak najlepszych uczelni wyższych.
- Czy poleciłabyś Staszica naszym tegorocznym
absolwentom?
-Zdecydowanie tak! Szkoła ta stawia na wysoki
poziom edukacji i dobry kontakt z uczniem.
Ciekawe profile, dobrze wyposażone sale oraz
nowoczesna hala sportowa tworzą idealne warunki
do nauki i zabawy.
- Czy od razu poszłaś na studia?
-Tu z pewnością wielu czytelników zaskoczę… otóż zrobiłam sobie rok przerwy pomiędzy liceum a studiami. Na
zachodzie, praktyka ta jest znana pod nazwą „Gap Year”. Po ukończeniu liceum nie byłam do końca przekonana co do
wyboru kierunku studiów… zawsze ciągnęło mnie do muzyki, teatru lecz odnajdywałam się również w kwestiach
organizacyjnych. Uwielbiam współpracę z ludźmi, występy na scenie… przyjemność sprawiała mi również nauka
języków. Ciężko mi było poskładać to wszystko w jedną całość i nadać swojej przyszłości kierunek. Bałam się, że
podejmę złą decyzję. Postanowiłam dać sobie troszkę więcej czasu do namysłu nad wyborem studiów. Rok przerwy w
nauce nie przeszkodził mi wdrożyć się w studiowanie. Był to wspaniały okres, w którym zwiedziłam wiele miejsc,
poznałam nowych ludzi. Podjęłam się również pracy, dzięki której bliżej poznałam miasto, w którym dziś studiuję.
- Dlaczego tak artystyczna dusza jaką jesteś- poszła na wydział ekonomiczny na Zarządzanie?
- Do dziś zadaję sobie to pytanie... z jednej strony bardzo ciągnie mnie w stronę sceny, występów i festiwali... z drugiej
zaś, moim marzeniem jest prowadzenie własnego pensjonatu, gdzieś wysoko w górach. Wierzę, że w trakcie studiów
zdobędę wykształcenie potrzebne do prowadzenia tego typu działalności. Władze wydziału ekonomicznego współpracują
z wieloma prestiżowymi firmami, dającymi studentom możliwość zdobywania umiejętności praktycznej. Kursy i
szkolenia, które odbywają się na terenie naszej uczelni są dla mnie dużą szansą, która przybliża mnie do celu. Z muzyki
oczywiście nie rezygnuję, kto wie… Być może mój plan na studiowanie, na życie całkowicie różni się od planu Bożego.
Jestem otwarta na zmiany.
- Jakie przedmioty masz na I roku? Czy któryś jest postrachem studentów?
- Przedmioty są dość zróżnicowane. Na zajęciach uczymy się przedmiotów związanych z matematyką takich jak finanse,
rachunkowość, mikro i makroekonomia... Mamy tu do czynienia z prowadzeniem działalności biznesowej, uczymy się
podstaw zarządzania. Wykładowcy starają się zaznajomić nas z zasadami gospodarowania zasobami ludzkimi oraz
zachowaniami, jakie mogą wstąpić w organizacji. Uczymy się, w jaki sposób zarządzać grupą, jak zrozumieć i rozwiązać
problemy pojawiające się w organizacji. Ważne są również języki obce, więc uczęszczam na biznesowy język angielski,
który jest jednym z moich ulubionych przedmiotów. Co do przedmiotów siejących postrach… mało kto przepada za
statystyką… trzeba po prostu zacisnąć zęby, przyłożyć się mimo braku chęci i zaliczyć.
- Co będziesz mogła robić po ukończeniu tego kierunku?
- Wachlarz możliwości jest ogromny. Zdobycie dyplomu otwiera mi furtkę do podjęcia pracy jako manager średniego i
wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub podjęcia pracy specjalisty organizacji i zarządzania.
Absolwenci tego kierunku często znajdują zatrudnienie jako doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze

gospodarczym lub publicznym lub jako dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa. Jak już wspominałam,
po ukończeniu studiów kierunku zarządzanie, można również podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
- Dlaczego zdecydowałaś, że właśnie w Lublinie będziesz studiować?
- Lublin jest bardzo przyjaznym i spokojnym miastem. Spędziłam w nim ostatni rok i przez ten właśnie czas zdążyłam
nieco lepiej poznać to miasto.
- Co studentom oferuje Lublin? Czy już pokochałaś to miasto?
- Lublin jest typowo studenckim miastem. Gdy przychodzi czas wakacji, miasto to dosłownie pustoszeje… W Lublinie
każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tu wiele uczelni oferujących bogaty wachlarz możliwości kształcenia. Studenci mogą
korzystać z szeregu zniżek dosłownie wszędzie: począwszy od komunikacji miejskiej, przez kina, restauracje,
klubokawiarnie, basen po bilety w teatrze czy filharmonii. W raz z początkiem maja nastaje boom imprez studenckich –
Juwenalia, Kozienalia itp. W tym czasie, jeszcze przed sesją, studenci mają czas na relaks przy dźwiękach dobrej
muzyki.
Lublin polubiłam za spokój, który tu panuje oraz wszechobecną zieleń. Mam słabość do otwartych i tętniących zielenią
przestrzeni. W okresie letnim, Lublin kusi soczystymi trawami oraz barwnymi od kwiatów obrzeżami. Pokochałam
Lubelską starówkę oraz wieczorne, letnie spotkania nad Zalewem Zemborzyckim, niedzielne wypady na rower ze
znajomymi, pikniki, oraz czwartkowe tańce pod fontanną.
Studenci w tym mieście mogą również kontynuować lub też rozpocząć swoją przygodę z duszpasterstwem. To bardzo
ważne dla nas, ludzi młodych. Często wyfruwając spod matczynych skrzydeł, udając się do większego miasta, młodzi
gubią się w życiu, gubią Boga. Duszpasterstwo, do którego należę, tworzą wspaniali i otwarci ludzie. Poza rozważaniem
Słowa Bożego spotykamy się na grillach, organizujemy imprezy, spływy kajakowe oraz co roku wyjeżdżamy w góry.
Gorąco zachęcam każdego, kto wybiera się na studia do Lublina na podjęcie kierownictwa duchowego na Poczekajce.
- Czy często wracasz do rodzinnej miejscowości, do najbliższych?
- Staram się wracać do domu przynajmniej raz w miesiącu. Oprócz studiowania, w Lublinie mam również pracę, która
pochłania mi niektóre weekendy, przez co nie wracam tak często jak większość moich znajomych. Tęsknię za domem,
ale wiem, że taka jest kolej rzeczy. Dorastamy, w pewnym stopniu też żegnamy się z domem.
- A teraz zapytam Cię o główny powód, dla którego się spotykamy. Od kiedy śpiewasz? Czy pamiętasz swój pierwszy
publiczny występ?
- Jeju.. było to tak dawno temu.. jeżeli do publicznych występów można zaliczyć śpiew a’capella przed członkami
rodziny.. to było to gdzieś w Pienińskim wąwozie. Miałam wtedy zaledwie pięć lat. Pierwszy wyjazd z przygotowanym
uprzednio repertuarem dotyczył konkursu w Łomazach, na który zabrała mnie moja ówczesna wychowawczyni, pani
Teresa Hryciuk. Na konkursie udało mi się wyśpiewać pierwszą nagrodę! To było wspaniałe przeżycie dla małej Zuzi .
Śpiew towarzyszy mi odkąd pamiętam i mam nadzieję, że ta muzyczna przygoda trwać będzie niczym „Niekończąca się
opowieść”.
- Kto jest Twoim opiekunem muzycznym? A może sama dokonujesz wyborów w sferze artystycznej?
- Od kilku lat, swoje dokonania muzyczne zawdzięczam kierownictwu Piotra Kulickiego. To właśnie on wziął mnie pod
swoje skrzydła, gdy uczęszczałam do janowskiego gimnazjum. Wtedy też, zawiązał się znany wielu zespół „Meritum”,
w którym do dnia dzisiejszego mam swoje miejsce. Pan Piotr doskonale zna możliwości mojego głosu, dzięki czemu jest
w stanie dobrze doradzić mi w wyborze repertuaru. Często jednak pozostawia mi w tej kwestii wolną rękę, aby śpiew
był przede wszystkim wyrazem moich zainteresowań odnośne gatunku.
- Słuchający Twojego głosu porównują Cię do Anny German- czy utwory tej artystki są szczególnie Ci bliskie?
- Zdecydowanie tak… odkąd usłyszałam winylowe jeszcze nagrania Anny, wprost zakochałam się w jej barwie głosu.
Subtelny głos oraz delikatność przekazu stała mi się mottem wystąpień scenicznych. Podziwiam tą artystkę nie tylko za
sposób wykonywania utworów, ale przede wszystkim za szczerość i ciepło, jakie od niej biło.
- Jakich artystów szczególnie cenisz, kto jest dla ciebie wzorem? Jakie utwory lubisz wykonywać?
- Spośród tak wielu gatunków muzycznych, którymi się interesuję, na uznanie zasługują Edyta Geppert, Michael
Kiwanuka oraz dwie piękne przedstawicielki muzyki alternatywnej Julia Pietrucha oraz Daria Zawiałow. Uwielbiam
śpiewać kawałki Meli Koteluk, odnajduję się w stylu, który tworzy oraz jej delikatnej barwie głosu. Uwielbiam poezję

śpiewaną, głosu Mietka Szcześniaka czy Grzegorza Turnaua mogłabym słuchać godzinami, są dla mnie wzorem życia
muzyką.
- Należysz do składu zespołu Meritum prowadzonego przez pana Piotra Kulickiego. Co daje Ci przynależność do tej
grupy?
- Przede wszystkim wiele radości. Gdy jeszcze mieszkałam w Janowie, miałam tę przyjemność spotykać się z członkami
zespołu co tydzień. Wyjazdy znakomicie nas integrowały, a próby wydobywały wszystko, to co najlepsze mamy w
głosach. Podczas tak licznych wyjazdów z Meritum, zacieśniłam niektóre znajomości, pojawiły się nowe przyjaźnie,
zwiedziłam wiele miast, poznałam mnóstwo ciekawych ludzi, mających podobne zainteresowania muzyczne do moich.
Uczestnictwo w zespole wciąż mnie ubogaca i karmi moją muzyczną duszę.
- Wiem, że zespół Meritum nie raz startował w konkursach- może coś szczególnie zapadło Ci w pamięci związanego z
konkursem.
- Praktycznie zawsze byliśmy najmniej licznym chórem spośród wszystkich uczestników jakiegokolwiek konkursu. Przy
ogłaszaniu werdyktu, często słyszeliśmy, iż jury jest pod wrażeniem tak dobrego zgrania wszystkich głosów w jedno..
wykonania utworu w niemalże perfekcyjny sposób, nienaganna dynamika w każdym utworze budowała ogromne
zainteresowanie i napięcie wśród publiczności. Taką właśnie opinię otrzymaliśmy podczas ogłoszenia werdyktu w
Niepokalanowie podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Otrzymaliśmy wtedy nagrodę najwyższą z
możliwych tj. Grand Prix. Jest w tym ogromna zasługa Piotra Kulickiego, naszego dyrygenta, kierownika i przyjaciela.
Sytuacja ze zdobyciem najwyższej narody powtórzyła się niedługo potem. Z ubiegłorocznego wyjazdu w Bieszczady
wróciliśmy ze statuetką miedzianego górala, symbolizującego nagrodę Grand Prix.
- Również jako solistka odnosisz sukcesy- z którego jesteś szczególnie dumna?
- Każdy konkurs, czy występ wiąże się z niepowtarzalnymi przeżyciami, emocjami.. (no może z wyjątkiem tremy.)
Ciężko jest pozbierać je wszystkie i wrzucić do jednego worka. Z każdego występu jestem zadowolona, w mniejszym
lub większym stopniu. Każdy występ jest inny tematycznie, jak i emocjonalnie. Bardzo miło wspominam konkurs w
Hrubieszowie. Po występach mogliśmy liczyć na konsultacje z członkami Jury, w skład którego wchodzili Wanda
Kwietniewska z zespołu „Wanda i Banda” czy Mieczysław Jurecki, gitarzysta Budki Suflera. Odśpiewanie
przygotowanych utworów sprawiło mi dużą przyjemność. Ogromne znaczenie ma wsparcie ze strony przyjaciół
obecnych na sali, tego wieczoru zespół „Meritum” nie szczędził dłoni na oklaski. Pozwolę sobie dodać, ze wraz z
zespołem również na tym konkursie wyśpiewaliśmy pierwszą nagrodę! Było to dla nas ogromne wyróżnienie! Ciepłe
wspomnienia wiążą się również z występem w Polańczyku nad Soliną oraz w Janowie Częstochowskim. Festiwale na
otwartym powietrzu, w ciepłe letnie dni to wspaniałe przeżycie.
- Także w Janowie mieliśmy możliwość posłuchać Twojego pięknego głosu np. podczas Mszy św. transmitowanej w
telewizji, Impresji muzycznych czy przedstawień w Gminnym Ośrodku Kultury. A kto
wpadł na pomysł Blues session Z&M? Jak wspominasz to przedsięwzięcie?
- Z inicjatywą koncertu w Gminnym Ośrodku Kultury wyszła ówczesna dyrektor
placówki Pani Wiesława Tur. Odkąd pamiętam dodawała mi skrzydeł, motywowała do
działania i zawsze, starała się piąć janowskich artystów ku górze. We współpracy z
Mateuszem Łopaciukiem oraz Piotrem Kulickim nadaliśmy temu wydarzeniu charakter
bluesowo-improwizacyjny. Bardzo miło wspominam tamten wieczór. W trakcie koncertu
mogliśmy usłyszeć m.in. utwory autorstwa samego Mateusza. Mam nadzieję, że
wydarzenie „Blues Session Z&M” to dopiero początek promocji lokalnych talentów.
- Zatem trema dawno odeszła w zapomnienie?
- To zdecydowanie zbyt śmiałe stwierdzenie. Trema jest nieodłączną częścią każdego
występu, choć muszę przyznać, że w niewielkim stopniu udało mi się ją okiełznać.
- Czy na studiach także śpiewasz? Czy są ku temu okazje?
- Z przykrością muszę stwierdzić, że podczas studiów opuściłam się nieco ze śpiewem.
Ciężko jest mi czasem znaleźć chwilę pomiędzy studiami, pracą a nauką na lekcje
śpiewu. Mam jednak nadzieję, że w przyszłym roku akademickim, znajdę więcej czasu
na pogłębianie swojej muzycznej pasji i będzie mnie można usłyszeć w wielu miejscach,
niekoniecznie od prysznicem ;)

- Również konferansjerka nie jest Ci obca. Gdzie można było Cię spotkać jako
prowadzącą imprezę?
- Moja przygoda z konferansjerką rozpoczęła się dwa lata temu podczas obchodów
25-lecia liceum, którego jestem absolwentką. To właśnie wtedy, miałam swój debiut
w roli prowadzącej wydarzenie wpisujące się w karty historii Staszica. Na szczęście
miałam u swojego boku wykwalifikowanego konferansjera- Michała Trantau, z
którym jak słyszałam, stworzyliśmy wspaniałą parę konferansjerów. Po tym
wspaniałym wydarzeniu miałam jeszcze niejedną możliwość prowadzenia imprez w
IV liceum.
Niedawno miałam przyjemność prowadzenia uroczystości związanej z 50-leciem
GOK w Janowie Podlaskim oraz dzień później Dożynek Powiatowych. To była
wspaniała przygoda, miałam okazję zobaczyć jak takie wydarzenia wyglądają zza
kulis. Mam nadzieję, że to dopiero początek mojej przygody z konferansjerstwem.
- Nie boisz się podejmowania wyzwań, o czym świadczy choćby udział w Extreme Power Run. Opowiedz nam o tej
wodno-błotnej przygodzie.
- Od dłuższego czasu myślałam nad wzięciem udziału w tego typu imprezie. Zawsze jednak myśli takie jak: „nie masz
kondycji” „jesteś na to nieprzygotowana” brały górę. Postanowiłam jednak wyjść naprzeciw marzeniom i wziąć udział w
pierwszym maratonie w moim życiu. Exterme Power Run to przede wszystkim wspaniała zabawa, ale i możliwość
sprawdzenia swoich sił. W tym biegu pokonałam nie tylko kilkoro uczestników, lecz przede wszystkim swoje słabości.
Jest to dla mnie początek zmian na lepsze. Do mety pomógł mi dobiec doping ze strony przyjaciół, krótki, bo
tygodniowy pobyt i treeking w górach, jak i zawziętość i upór, które mają swój początek w mojej głowie. Na wodnobłotnistej trasie, uczestników biegu czekał szereg paskudnych i wymagających przeszkód. Załączone zdjęcia mówią
chyba same za siebie… To był wspaniały bieg!
- Czy naprawdę było warto?
- Zdecydowanie tak. Jeżeli człowiek czegoś pragnie, to powinien dążyć do spełnienia swoich marzeń, nawet jeżeli wiąże
się to z ogromnym wysiłkiem i wyrzeczeniami. Jak mawia br. Tomasz Mantyk, kierownik Duszpasterstwa Młodzieży, do
którego należę, należy najpierw stanąć w prawdzie przed samym sobą, następnie zaryzykować, wypłynąć na głębię i
zanurkować naprawdę głęboko… dopiero wtedy bowiem mamy możliwość wypłynąć po drugiej, lepszej stronie.
- Jeżeli mogę zapytać- co jeszcze planujesz? Czy będzie to związane z muzyką, a może masz kolejny ciekawy pomysł na
siebie i życie?
- Z doświadczenia wiem, że nie należy zbyt mocno planować sobie życia, może inaczej… nie należy trzymać się
kurczowo planu, jaki sobie wyznaczyliśmy. Zawsze coś może pójść nie po naszej myśli i ponosimy porażkę. Dopiero
niedawno to zrozumiałam. Pragnę, aby w moim życiu więcej było muzyki, sztuki i styczności ze sceną, pragnę pogłębiać
swoją wiedzę z zakresu sztuki i teatru… planuję jednak skończyć studia ekonomiczne, co zdaje się być totalną abstrakcją
od moich scenicznych pasji. Nie wiem jeszcze, czy pewnego dnia, pasje wezmą górę i staną się podstawą mojej
egzystencji. Nie zamykam się na zmiany. Nie ważne czy życie potoczy się po mojej myśli, ważne jednak, aby toczyło się
po myśli Bożej.
- I już na zakończenie zapytam Cię czy zapadło Ci coś w pamięci z czasów gimnazjum?
- Mogłabym napisać książkę pod tytułem „Gimnazjalne wspomnienia Zuzanny Pikacz”, tak wiele pięknych obrazów
kryje moja pamięć. Na długi czas pamiętać będę życzliwość ze strony nauczycieli, serce wkładane w wykonywaną przez
nich pracę oraz indywidualne podejście do ucznia. Pamiętam i z uśmiechem na ustach wspominam wspaniałego
wychowawcę mojej klasy pana Macieja Kublika. Zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie z jego strony. Pamiętam
teatr, liczne akademie, w których brałam czynny udział nie tylko jako solistka, pamiętam pierwsze miłości i sympatie..
czas zabawy i przede wszystkim zdobywania wiedzy, który szkoła ta oferuje na naprawdę wysokim poziomie. Pamiętam
pogawędki z nauczycielami na korytarzach, wyjazdy na konkursy, szkolny sklepik, przemiłe panie woźne… Miło
wspominam wyjazd na Białoruś z uczniami naszego gimnazjum pod opieką pani Moniki Salach-Demidziuk, zawody
sportowe, Parady Bocianów oraz nocne „Ptakoliczenie”. Czasy gimnazjum to wspaniały okres w moim życiu. Z
przyjemnością powracać będę w mury tej szkoły.
- Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę Ci niebanalnych pomysłów i ich realizacji.
-Również dziękuję i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia!

Rozmawiała Iwona Andruszkiewicz

Hasło ……………………………………………….

Krzyżówka dla klas I - V

Imię, nazwisko, klasa .......................
……………………………………………@@@@
1. Proces, w
którym powstaje
para wodna.
2. Obszary, na
których terenie
znajduje się
wiele drzew.
3. Ludzie latający
w kosmos.
4. Jest nim Europa,
Australia,

Afryka itp.
5. Używamy go, kiedy np. rozpalamy grilla.
6. Oddychamy nim i jest składnikiem powietrza.
7. Z niego zrobione są kartki książek.

Krzyżówka dla klas VI-VII i gimnazjum

Rozwiązania należy
przynosić do p. Iwony
Andruszkiewicz, a do
wylosowania kolejne piłki.
Losowanie podczas
zakończenia roku szkolnego
1. Prawdziwe
nazwisko Alka
z "Kamieni na
szaniec".
2. Smok
zamieszkujący
Erebor, przed

3.
4.
5.
6.
7.

przybyciem drużyny Thorina Dębowej Tarczy.
Imię przybranej córki Geralta z Rivii .
Określenie na osobę często czytającą książki. (4 kratka pusta)
Autor "Syzyfowych prac".
Rzeźnikiem z tej miejscowości został okrzyknięty Biały Wilk.
Główny bohater książek z serii "Metro" Dimitra Glukhovskyego.

###############################
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Imię, nazwisko, klasa …………………………
…………………………………………….######

