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Ślubowanie klas pierwszych 
18

października 
2018 roku

miało miejsce 
w naszej

szkole ważne 
wydarzenie
dla uczniów

najmłodszych 
klas naszej

społeczności. Bowiem 
tego dnia zostali oni

pasowani przez
dyrektora ZPO pana

Arkadiusza Podskoka
na uczniów klasy

pierwszej.

Następnie zebrani 
goście mogli obejrzeć 

część artystyczną 
przygotowaną przez 

dzieci pod opieką 
wychowawców: p.

Marioli Rogulskiej, p.
Grażyny Pożaroszczyk i 

p. Krystyny
Kopczyńskiej. 

Ten dzień umilił mały 
prezencik i słodki 

poczęstunek w klasach. 



26 października 

funkcjonariusze

Straży Granicznej 

i Policji

przeprowadzili w

naszej szkole

akcję 

profilaktyczną, 

która miała na 

celu wykrycie

substancji

odurzających, 

które mogłyby się 

znajdować w posiadaniu 

młodzieży.  

Funkcjonariusze wraz z

owczarkiem belgijskim i

holenderskim odwiedzili

poszczególne klasy,

gdzie uczyła się starsza 

młodzież. Akcja 

wywołała wiele emocji i 

zainteresowanie ze

strony uczniów. Nasza

szkoła jest bezpieczna- 

nie znaleziono żadnych 

niedozwolonych

substancji.



Dzieło Nowego Tysiąclecia 

12 października na ulicach Janowa Podlaskiego uczniowie III klas 

gimnazjum przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz uzdolnionej młodzieży z 

ubogich rodzin. Środki zasilą konto Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

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

W ramach akcji „Grosz do Grosza” w naszej szkole jak i placówkach na

terenie całego kraju wspierani przez nauczycieli-opiekunów uczniowie 

przeprowadzają zbiórki pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci 

pochodzących z ubogich rodzin. 

GROSZA
GROSZ

DO



Wizyta

przedstawicieli

fundacji Marcina

Gortata

12 października na 

zaproszenie Dyrektora Pana

Arkadiusza Podskoka

odwiedzili naszą 

szkołę sportowcy z 

fundacji Marcina

Gortata.

Emocje sięgały zenitu podczas pokonywania przez uczniów 

specjalnie przygotowanego toru. Młodzież podziwiała 

sztuczki z piłkami, brała udział w rozgrzewce i 

najważniejsze - uczniowie próbowali swych sił, aby wygrać 

najcenniejszą nagrodę, a mianowicie możliwość 

powalczenia z innymi młodymi sportowcami ze szkół podstawowych o wyjazd 

do USA.

Gratulujemy

Milenie

Tarasiuk z kl.

V b zajęcia 

pierwszego

miejsca!!!!!!



Piękna pogoda 
towarzyszyła uczestnikom Europejskich Dni Ptaków w 
Janowie Podlaskim.

Miłośnicy 
przyrody zebrali się 
przed budynkiem
gimnazjum i po

wykonaniu
pamiątkowego 

zdjęcia, wyruszyli w 
trasą wiodącą przez 
Stary Pawłów- 

Wygodę-Janów 
Podlaski.

Europejskie Dni Ptaków



Przewodnikiem i skarbnicą 
wiedzy o ptakach był ornitolog i 
leśniczy pan Jarosław Mydlak, a 
organizatorem dzisiejszego jesiennego
ptakoliczenia była p. Iwona Kaliszuk i 
pracownicy Parku Krajobrazowego
"Podlaski przełom Bugu". 

Symbolem dzisiejszych EDP była 
pleszka.

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

Wycieczka do Zamku Biskupiego- Hanna Ksiniewicz kl. V c

Pewnego wrześniowego dnia z klasą wyruszyliśmy do Zamku Biskupiego zabytku oraz wielkiej atrakcji 

turystycznej. W drzwiach powitała nas pani pracująca w Zamku. Pani Magdalena, bo tak miała na imię, 

opowiedziała nam w skrócie o siedzibie janowskich biskupów. Historia była bardzo ciekawa. 

Po prezentacji parteru oraz dziedzińca zamkowego zaczęliśmy zwiedzać resztę pomieszczeń. Sale były 

tak ogromne, że zmieściłoby się w nich 30 osób i jeszcze zostałoby miejsce. 

Po prezentacji sal przeszliśmy holem, na którym widniały bardzo stare, ale świetnie zachowane freski. 

Pani Magdalena, która nas oprowadzała, była naprawdę bardzo miła i zaprowadziła nas do korytarza, gdzie na 

suficie widniał napis w języku nam obcym, którego naprawdę nikt nie znał. Nasza przewodniczka powiedziała 

nam, że jest to język łaciński, a zdanie brzmiało INDE SUBLMIA QVERO. Dokładnie tak. I do tej pory 

głowimy się nad rozwiązaniem tego zdania, a właściwie nad jego przetłumaczeniem. 

Później po obejrzeniu starych sal, podłóg, drzwi, schodów, pożegnaliśmy się z Panią Magdaleną i 

pięknie podziękowaliśmy za oprowadzenie po Zamku.  

Po powrocie do szkoły wszyscy opowiadali o tym, co zobaczyli. Niektórzy koledzy i koleżanki z 

równoległych klas piątych trochę nam zazdrościli, ale w sumie było super.  

Serdecznie dziękuję Pani Magdalenie oraz Pani Iwonie naszej wychowawczyni za ciekawą wycieczkę 

na Zamek.



Dzień Tabliczki Mnożenia 

28 IX 2018 r. Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim po 
raz drugi wziął udział w akcji Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to 
ogólnoświatowa akcja zorganizowana po raz ósmy.  

Przystąpiło do 
miej 310 uczniów z
naszej szkoły w trzech 

kategoriach
wiekowych -
uczniowie klasy 3,
uczniowie klas 4-6,
uczniowie klas 7,8 i 3
gimnazjalnej. Oprócz
dobrej znajomości 
tabliczki mnożenia, 
należało wykazać się 
też znajomością 
dzielenia (także w 
zakresie do 500 ) oraz

refleksem.
Tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia 

uzyskało 30 uczniów, a wiele osób było 
bardzo blisko tego tytułu. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy a 
naszym mistrzom serdecznie
gratulujemy - wkrótce otrzymają 
certyfikaty potwierdzające. 

Szczególne podziękowania należą 
się uczennicom klasy 8b i 8c, które 

pomogły w przeprowadzeniu akcji, a 
są to: Martyna Maksymiuk, 
Dominika Dacewicz, Karolina
Chilkiewicz, Marta Maksymiuk,
Eliza Panasiuk, Ania Tychmanowicz,
Kinga Łyczewska, Karolina Koroluk, 
Patrycja Iwaniuk.



Ognisko integracyjne VI klas

20 września 2018 r. klasy VI a 

i VI b pod opieką pani Moniki 

Dwojak i pana Pawła 

Charytoniuka wybrały się na 

ognisko integracyjne. Pogoda

od rana dopisywała, świeciło 

słońce, na niebie żadnej 

chmurki. W naszych sercach

radosne oczekiwanie na kilka

godzin radosnej zabawy.

Wychowawcy zorganizowali

miejsce w

ośrodku koło 

zalewu.

Chodzimy

tam co roku,

jest tam dużo 

miejsca,

ławki i wiaty. 

Graliśmy w 

piłkę, 

piekliśmy 

kiełbaski i pianki, 

rozmawialiśmy i dokazywaliśmy. 

W meczu VI a : VI b było 4:0.

Na koniec zrobiliśmy wspólne 

zdjęcie. To była super impreza.



Ognisko klasy Vc

Zaborek to urokliwe

miejsce i dlatego

właśnie tam wybrała 

się klasa V c z 

wychowawczynią p. 

Iwoną 

Andruszkiewicz i p.

Iwoną Sową.  

Uczniowie mieli

okazję zwiedzić 

domek Baby Jagi,

skorzystać z placu 

zabaw i zjeść 

własnoręcznie upieczoną kiełbaskę.  

A powrót też nie był byle jaki, uczniowie wrócili do szkoły elektrobusikiem:)  

A ponieważ pogoda dopisała, wszyscy wyśmienicie się bawili:)



Piknik klasy I a w Werchlisiu

Cudowna jesienna pogoda, wspaniałe dzieciaki i super atrakcje były 

udziałem pikniku klasy 1a, który odbył się 10 października w świetlicy w 

Werchlisiu.



Recenzja filmu „Krzysiu gdzie jesteś”

Film pod tytułem „Krzysiu gdzie jesteś” 

opisuje życie  Krzysia w dorosłości. Bohatera 

znanego nam z bajki pod tytułem „Kubuś 

Puchatek”. Krzyś w dorosłym życiu jest 

przedsiębiorcą, ma żonę i małą córeczkę. Jego 

praca pochłania jego cały czas, ma za dużo 

zajęć, aby opiekować się rodziną. Interesuje go 

tylko praca.

W tym najtrudniejszym momencie

zawodowym pojawia się jego dawny baśniowy 

przyjaciel z dzieciństwa. W magiczny sposób 

przenosi ich z Londynu do Stumilowego Lasu i

zwraca się do niego z prośbą, aby pomógł mu 

odnaleźć zaginionych przyjaciół.  

Podczas tej wyprawy Krzyś uświadamia sobie, że zaniedbał rodzinę a 

szczególnie córkę. Film nie tylko dla dzieci, ale również dla zapracowanych 

dorosłych, którzy przez nadmiar obowiązków zaniedbują bliskich, zachęcam do 

obejrzenia, naprawdę warto. 

Jakub Kłusek 

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

Wizyta w Zamku- Paulina Andrusiuk kl. V c

Dnia 26 września nasza klasa wraz z Panią Iwoną Andruszkiewicz zwiedzała Zamek, 

ten, który znajduje się w Janowie Podlaskim. Kiedyś w tym miejscu mieszkali biskupi. 

Najpierw zaprowadzono nas do recepcji i lobby - kawiarni, potem udaliśmy się do 

pomieszczenia, w którym ściany były zbudowane z czerwonej cegły. Następnie przeszliśmy 

do sali, w której znajdowała się pomalowana ściana z łacińskim napisem. Ponadto 

zobaczyliśmy stare kominki, obrazy, kręte schody i salę konferencyjną. 

Po odnowieniu Zamku powstało wiele ciekawych miejsc m.in. basen, sauna, kuchnia 

czy sala zabaw.

Na zakończenie wycieczki zrobiliśmy sobie 

pamiątkowe zdjęcie. 

Wycieczka bardzo mi się podobała, 

zwiedzanie Zamku było interesujące. Największe 

wrażenie zrobiła na mnie zabytkowa ściana i stara 

podłoga, którą mogłam dotknąć.  



303. Bitwa o Anglię 

 W poniedziałek 1 października klasy VII – III 

gimnazjum udały się na seans pt.: 303. Bitwa o Anglię do kina

Wenus w Janowie Podlaskim.

303. Bitwa o Anglię jest to dramat wojenny w reżyserii 

Davida Blaira z scenariuszem Alastaira Galbraitha i Roberta

Ryana. Polsko- brytyjska produkcja miała premierę 9 sierpnia 

2018 roku. W obsadzie można zobaczyć Iwana Rheona, Milo 

Gibsona, Stefanie Martini, Marcina Dorocińskiego, 

Radosława Kaima, Sławomira Dolinieca, Filipa Pławiaka i 

wielu innych.

 Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii z 

rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej armii 

na Europę. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale 

wyszkoleni i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują 

alianckie samoloty RAFu. Z pomocą przybywają doborowi 

polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław 

Ferić i Witold „Tolo” Łokuciewski. To weterani, którzy pragną walczyć w obronie swojej 

ojczyzny nawet poza jej granicami. Tak powstaje Dywizjon 303 imienia Tadeusza

Kościuszki.   

     Gorąco polecam, uczestnik seansu 

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

Odwiedziny w Zamku - Izabela Bazylczuk kl. V c

Pewnego dnia wraz z klasą odwiedziliśmy Zamek w Janowie Podlaskim. Na początku 

zwiedziliśmy stare sale, w których kiedyś mieszkali biskupi. Na ścianach zachowały się farby 

produkowane niegdyś z roślin, stare podłogi również dotrwały do teraźniejszych czasów. 

Potem przeszliśmy korytarzem i w jednym pomieszczeniu było napisane na suficie 

Inde Sublimia Qvero- a napis ten w czasie

zaborów był zakryty wieloma warstwami farby. 

Następnie przeszliśmy na dół, gdzie 

znajduje się centrum konferencyjne otoczone 

foyer. Wychodząc z Zamku, schodziliśmy 

schodami, które istniały już za życia biskupów. 

Wizytę uwieńczyliśmy pamiątkowym 

zdjęciem. 



Wizyta w Zamku- Cezary Hołub kl. 

V c

25 września całą klasą odwiedziliśmy 

Zamek w Janowie Podlaskim. Zaczęliśmy 

naszą wizytę od pogadanki historycznej i 

ogłoszenia konkursu na spostrzegawczość. Z 

recepcji przeszliśmy do kawiarni. Tam 

dowiedzieliśmy się o odbudowie tej części 

Zamku.

Z lobby przeszliśmy do „Salonów Biskupich” i tam rozmawialiśmy o przywróceniu 

przez konserwatora zabytków poprzedniego wyglądu. Kilka sekund później zobaczyliśmy 

piękny fresk. Ten fresk przed pierwszym rozbiorem Polski, ktoś inteligentny, zamalował. 

Gdyby tego nie zrobił, Rosjanie zniszczyliby go i może cały zamek. Tam został ogłoszony 

konkurs na przetłumaczenie łacińskiego zwrotu Inde Sublimia Qvero- co było bardzo trudne. 

Niedługo później zobaczyliśmy bardzo piękny pokój, a w nim 

trzystuletnią podłogę. Kiedy dowiedzieliśmy się, po niej 

przechadzał się sam Adam Naruszewicz, polski poeta i biskup, 

wszyscy zaczęli dotykać podłogi. 

Przechodząc dalej zobaczyliśmy ciekawy kolor ścian, 

ale w dzisiejszych czasach takiego koloru nie da się 

odtworzyć. Ale tu właśnie wchodzi konserwator, który (jak 

wcześniej było to opisane) pilnuje, żeby odtworzyć dawny 

wygląd. Idąc dalej, zauważyliśmy schody, krzywe ale ładne. 

Te schody nawet (mogę to tak ująć) nie miały prawa być 

proste, bo poziomic kiedyś nie było. To jak miały być proste. I 

tak wróciliśmy na recepcję, a potem przeszliśmy prosto 

korytarzem przez (jak to pani przewodnik ujęła) tajnego 

wejścia do podziemi, gdzie znajdują się sale kinowe i 

konferencyjne.

Przed wejściem na jedną z sal zobaczyliśmy studnię, 

stara studnię odkrytą podczas wykopalisk. Po wejściu na salę 

zobaczyliśmy dużo krzeseł, ale przecież przyszliśmy tu po to, 

żeby przyjrzeć się świetlikom, które są umieszczone na 

dziedzińcu.  

I potem wróciliśmy korytarzem okrążającym 

sale konferencyjne zwanym foyer (mi to bardzo

przypominało rondo). Tam zobaczyliśmy gliniane 

naczynia i kości, fundamenty starego zamku, okna, 

które miały około 400 lat. Po wyjściu zrobiliśmy fajne 

zdjęcia przed głównym wejściem do Zamku. 

Zwiedzanie było bardzo ciekawe. 



Zakrętki można przynosić do sali nr 6 



Dziewczęta Terespol

I miejsce Szewczuk Amelia 2006
8 miejsce Kamińska Daria 2006 

10 Szewczuk Karolina 2004

11 miejsce Andrusiuk Wiktoria 2004

13 miejsce Oleksiuk Hanna 2004

Udział wzięli : Ostapiuk Ewelina, Ostapiuk Pat

Michał 

Chłopcy Terespol

I miejsce Szewczuk Jakub 2005
4 miejsce Bernaszuk Sebastian 2003

6 miejsce Czapski Krzysztof 2005

10 Urbańczuk Mikołaj 2008 

11 Andrusiuk Krystian 2008

12 Hura Patryk 2008

14 Hryciuk Jann2003

16 Kondratiew Jarosław 2004 

18 Kajka Maciej 2007

21 Romaniuk Igor 2007

Rokitno dziewczęta

I miejsce Szewczuk Amelia 2006
2 miejsce Kamińska Daria 2006 
3 miejsce Andrusiuk Nikola 2010
7 miejsce Ostapiuk Ewelina2008

9 Szewczuk Karolina 2004

9 Ostapiuk Patrycja 2008

11 Oleksiuk Hanna 2004

12 Andrusiuk Wiktoria 2005

Rokitno chłopc

I miejsce Sze
Jakub 2005
4 Guzarow Patryk

7 Bernaszuk Seba

Urbańczuk Mikoł

9 Czapski Krzysz

13 Hryciuk Jan  2

21 Panasiuk Mich

22 Klimczuk Bart

 

 

 

 

21.09.2018r. w Terespolu odbyły się zawody w 

biegach ulicznych. Naszą szkołę reprezentowała liczna

grupa uczniów, która wywalczyła wysokie miejsca we

wszystkich kategoriach wiekowych oraz zdobyła 

pierwsze punkty dla szkoły.26.09.2018 r. w Rokitnie 

odbyły się biegi przełajowe, w których nasi uczniowie

wywalczyli 4 medale -dwa złote, jeden srebrny i jeden

brązowy oraz wysokie miejsca, które zostały 
rycja, Guzarow Patryk, Klimczuk Bartek, Panasiuk 

y

wczuk

2007

stian 2003 i

aj 2008 

tof 2005

003 i Kondratiew Jarosław 2004 

ał 2003 

ek 2003

nagrodzone dyplomami. Gratulujemy!



KRZYŻÓWKI

DLA KLAS I-IV
1.Figura geometryczna mająca cztery boki 
równej długości.
2.Wolny czas między lekcjami.
3.Międzyszkolne sportowe zmagania 
uczniów.
4.Sprawdzana zawsze na początku lekcji.
5.Trzymasz w nim kredki, długopis, 
ołówek.
6.Służy do noszenia książek i zeszytów.
7.Piszemy nią po tablicy.

Hasło…………………………..
Imię, nazwisko i klasa………..
…………………………………….

                                                                                             KLAS VI-VIII I GIMNAZJUM       

  Kupony należy przynosić 
do pani Iwony Andruszkiewicz !!!

Hasło…………………………..
Imię, nazwisko i klasa………..
…………………………………….
@@@@@@@@@@@@@@



   


