
Gazetka Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych  
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Rok Kultury w Powiecie Bialskim

 Rok 2019 w Powiecie Bialskim ogłoszono Rokiem Kultury.
Z tej okazji Pani Dorota Jakimiuk- Orzechowska, Pani Monika Dwojak i Pani

Barbara Iwaniuk zorganizowały wieczornicę "Podlasie dawniej i dziś".
Na początku uczennica klasy 7 b Małgorzata Kowalczuk przedstawiła krótką historię 
naszej miejscowości. Następnie uczennice klasy VI b i VI c zaprezentowały wiersze 
o Podlasiu. Na zakończenie obejrzeliśmy film pokazujący, jak nasza miejscowość 
wygląda dziś.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczennicom klas VI, które uczestniczyły w tym 
przedsięwzięciu.



Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej jest czasem, gdy dokonania nauczycieli zostają 
docenione w szczególny sposób, a mianowicie wręczane są nagrody przez Wójta Gminy i 
Dyrektora szkoły.
Chcemy szczególnie pogratulować pedagogom Szkoły Podstawowej i Przedszkola, którzy 
właśnie w tym roku zostali uhonorowani za swoją pracę, a są nimi: p. Agnieszka Caruk, p. 
Marzena Abramowska, p. Wioletta Doroszuk, p. Maria Mielniczuk i p. Piotr Panasiuk.
********************************************************************

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Klasa 6 c z
wychowawczynią p. 
Iwoną Andruszkiewicz 
wzięła udział w akcji 
"Sprzątanie świata" i 
uprzątnęła lasy w 
okolicach Zaborka. A
Państwo Lucyna i 
Arkadiusz Okoń 
podziękowali 
młodzieży za tę akcję, 
przygotowując 
ognisko, udostępniając 
boiska i częstując 
pyszną herbatką.



 IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4.10.2019 r.
Szkoła Podstawowa 
im. Czesława 
Tańskiego wzięła 
udział w IX 
Światowym Dniu 
Tabliczki Mnożenia 
(WMT Day 2019).
Do akcji przystąpili 
wszyscy uczniowie z
klas 2-8, rozwiązując 
zadania o różnym 
stopniu
trudności.❌❓➗❓

W przeprowadzeniu akcji pomagali uczniowie klas ósmych: Kaja Owerko,
Wiktoria Ziółkowska, Zosia 
Sawczuk, Kacper Owerko,
Paulina Okseniuk, Martyna
Korolczuk, Adrian Bazylczuk,
Czarek Pawluczuk, Natalka
Kublik, Oliwka Nieścioruk, 
Julka Baraniuk, Ola
Wawryniuk, Bartek Sijko,
Kajtek Osuch, Alek Nieścioruk, 
Karol Ochnik.

DZIĘKUJEMY
Organizatorzy: Jarosław 

Kaliszuk, Magdalena Osuch,
Piotr Panasiuk.



Europejskie Dni Ptaków

 W sobotę 5 października 2019 roku odbyła się akcja ptakoliczenia, pod nazwą 
„Europejskie Dni Ptaków”. Jej organizatorami był: Zespół Placówek Oświatowych w 
Janowie Podlaskim, Nadleśnictwo Biała Podlaska – w osobie leśniczego Jarosława 

Mydlaka, a także Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”.

Około 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży z naszej szkoły, pod opieką Pań: Iwony 
Kaliszuk, Wioletty Doroszuk, Katarzyny Panasiuk, Iwony Andruszkiewicz,
Magdaleny Osuch, Katarzyny Chilkiewicz i Pana Jarosława Kaliszuka, udała się na 
spacer, aby poobserwować ptaki obecne u nas o tej porze roku. Trasa naszej 

wędrówki 
prowadziła 
ulicami Janowa,
do miejscowości 
Wygoda, nad
starorzecze
Szczerbacz i z
powrotem przez
Stary Pawłów do 
Janowa.



 Udało nam się zaobserwować ponad 150 osobników, z 39 gatunków ptaków. 
Najliczniejsze okazały się: czyże, szpaki, bogatki, nury. Do najcenniejszych 
gatunków zaobserwowanych przez nas należą: bielik, jastrząb, błotniak zbożowy, 
pustułka, dzięcioł czarny. Ciekawą obserwacją okazało się stadko raniuszków (26 

osobników) w okolicach janowskiego stadionu.

Podczas obserwacji pod kierunkiem naszego przewodnika, znawcy ptaków –
Pana Jarka, uczniowie mieli szansę nabyć wiedzę z zakresu ornitologii oraz wykazać 
się już posiadaną i uzyskać dodatkowe punkty za aktywność podczas akcji. Punkty te 

wliczają się do 
całorocznego 
podsumowania
różnorodnych 
przedsięwzięć „ptasich”.

Przez czas trwania
akcji pogoda i humory
dopisywały. Dziękujemy 
wszystkim za
uczestnictwo i
zapraszamy na kolejne
Ptakoliczenie w ostatni
weekend stycznia.

Augustyna Butkiewicz klasa VI b



                Wycieczka w Góry Świętokrzyskie 

9 października klasy Va, Vb, Vc, VIb i VIc 

udały się na trzydniową wycieczkę w Góry 

Świętokrzyskie. Pierwszego dnia, od razu po 

przyjeździe na miejsce udaliśmy się do Chęcin. 

Zobaczyliśmy tam położony na wzgórzu, wzniesiony 

na przełomie XIII i XIV wieku Zamek Królewski. W 

1306 roku Władysław Łokietek przekazał zamek wraz 

z czternastoma wsiami biskupowi krakowskiemu.

Jednak zamek wrócił do rąk króla prawdopodobnie już 

2 lata później. W następnych dekadach zamek stał się 

siedzibą powiatu sądowego. Zamek posiadał wysoką 

rangę i był rozbudowywany przez następnych 

władców. Jednak sto lat później znaczenie zamku 

powoli zaczęło podupadać. W 1610 roku warownia 

została jednak rozbudowana ponownie. Rozbudowany 

zamek posłużył niecałe pół wieku, ze względu na 

potop szwedzki. Wojska Rakoczego spaliły i 

splądrowały zamek. Nie przeszkodziło to w ponownej 

modernizacji warowni. Jednakże w XVIII w. wojska szwedzkie ponownie zniszczyły budowlę. Działa 

w murach zamku wystrzeliły ostatni raz na cześć przejeżdżającego przez Chęciny króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Po rozbiorach Polski zamek popadł w ruinę i nie miał gospodarza. Po II 

Wojnie Światowej wieże zamku zostały odbudowane. Podczas dobrej pogody, z wzgórza zamkowego 

widoczne są Tatry. Następnym punktem wycieczki było Centrum Nauki Leonardo da Vinci. 

Znajdowało się w nim mnóstwo naukowych atrakcji. Uczniowie, jak i nauczyciele chętnie korzystali z 

wszystkich ciekawych przyrządów i uczestniczyli w zabawach. Bardzo nam się podobało i chętnie 

spędzilibyśmy tam sporo więcej czasu. Chwilę później byliśmy już w Kielcach. Udaliśmy się do 

rezerwatu „Kadzielnia”, znajdującego się w centrum Kielc. Najwyższe wzniesienie zwane Skałką 

Geologów (295 m. n.p.m) jest pozostałością po górze Kadzielnia. Na „Kadzielnii” znajdował się 

kamieniołom, założony w XVII wieku i dostarczał 

surowiec do wypalania wapna. W 1770 roku powstał 

pierwszy piec do wypalania wapna. Wydobycie było 

skutkiem utworzenia ogromnego wyrobiska. Dziś jest 

atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców jak i turystów. 

Drugiego dnia odwiedziliśmy Park Miniatur w Krajnie. W 

parku znajdowały się pokaźne miniatury, gdzie najwyższa 

miała aż 21 metrów wysokości. Można tam było zobaczyć 

m.in.: Plac Św. Piotra w Watykanie, Wieżę Eiflla i World 

Trade Center. Odwiedziliśmy również Jaskinię Raj. 

Wyróżnia ona się dobrze zachowaną szatą naciekową. 

Długość jaskini wynosi 240 metrów. Odkryli ją Józef 

Kopeć i Feliks Wawrzeńczyk w 1963 roku. Jest ona 

chroniona rezerwatem przyrody „Jaskinia Raj”. Mieliśmy 

również zobaczyć na horyzoncie szczyty Tatr, a według 

naszego przewodnika mieliśmy ogromne szczęście. Po 

oglądaniu widoków pojechaliśmy do Zagańska a 

dokładniej obejrzeć Dąb Bartek. Drzewo jest najbardziej 



znanym drzewem w Polsce. Wiek drzewa był oceniany 

na nawet 1200 lat, ale badania wykazały że Dąb Bartek 

ma ok. 654 lata. Drzewo ma 28,4 metra wysokości. 

Obwód pnia wynosi 9,85 m. Następnym punktem 

wycieczki był Oblęgorek. Znajduje się tam muzeum 

Henryka Sienkiewicza. Powstało ono w 1954 roku i 

znajduję się w nim dużo pomieszczeń zachowanych w 

stanie z czasów życia pisarza. Muzeum znajduję się w 

dawnej rezydencji Henryka Sienkiewicza. Majątek 

ziemski, na którym stoi posiadłość był darem od 

narodu polskiego. Na początku miał być stałą 

rezydencją, ale pisarz opuścił ją w zimę.  Następnym 

razem wyjechał ze względu na I Wojnę Światową. W 

1935 roku został odnaleziony majątek wybitnego 

pisarza. Trzeci dzień był najbardziej aktywnym dniem. 

Zdobyliśmy szczyt Św. Krzyż (Łysa Góra). Na 

szczycie znajduję się klasztor i muzeum 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obie te rzeczy 

odwiedziliśmy. Na początku było to właśnie muzeum. 

Obejrzeliśmy w nim film o działalności Świętokrzyskiego Parku Narodowego i zobaczyliśmy 

mnóstwo eksponatów.  Następnie przeszliśmy do klasztoru. Jest to klasztor Oblatów. Jest to również 

najstarsze sanktuarium w Polsce. Budynki klasztoru zostały wybudowane w latach 1781-1789. 

Znajdują się tam relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Zwiedziliśmy cały kompleks klasztoru, i 

wstąpiliśmy do kawiarenki klasztornej, w której mieliśmy okazję podobno spróbować najlepszą 

szarlotkę.. Na koniec wycieczki odwiedziliśmy miejscowość Święta Katarzyna, w której zobaczyliśmy 

magiczne źródełko i kolejny klasztor, tym razem bernardynek.  11 października udaliśmy się w drogę 

powrotną do Janowa Podlaskiego. Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. Była pełna wielu 

ciekawych atrakcji i ciekawostek o regionie.

Cezary Hołub VIc 

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

Recenzja książki pt. „Łysek z pokładu Idy” 

Książka Gustawa Morcinka jest bardzo krótka, chociaż piękna i wzruszająca. Opowiada o pracy w kopalni 

węgla w początkach  XX wieku. Do pracy wykorzystywano konie, które ciągały wózki z urobkiem. Zwierzęta 

pracowały aż do śmierci, ponieważ po oślepnięciu nie opłacało się wywozić ich na powierzchnię.  

       Książka opowiada o jednym z takich koni, który jak wiele innych był skazany na ślepotę i śmierć w kopalni.  

      Koń miał na imię Łysek. Wszyscy robotnicy w kopalni w mig go polubili, wiele osób dawało mu chleb albo 

kostki cukru.

       Łysek najbardziej zaprzyjaźnił się ze swoim opiekunem, z którym przebywał najwięcej czasu. Gdy z czasem   

Łyskowi oczy zaczęły mętnieć, jego opiekun poprosił kierownika kopalni o wyprowadzenie Łyska na 

powierzchnię, ten początkowo wyraził zgodę lecz strop kopalni obniżył się, co uniemożliwiło Łyskowi wyjście 

na powierzchnię. Kierownik kopalni tym samym nie wyraził zgody.  Przebudowa stropu była by zbyt kosztowna 

jak dla jednego konia.

        Pewnego dnia w kopalni fragment zapadającego się stropu o mało nie zabił opiekuna Łyska. W nagrodę za 

uratowanie człowieka kierownik postanowił przebudować strop, co pozwoliło wyprowadzić konia na 

powierzchnię. 

      Szczerze zachęcam do przeczytania.                                                                                            Jakub Kłusek 



Rok Kultury w Powiecie Bialskim

Uczennice naszej
szkoły uczestniczyły 23 
października 2019 r. w 

ramach Roku Kultury w
Powiecie Bialskim w

Festiwalu Tradycyjnych
Tańców i Zabaw 

Podlaskich
"Korobeczka" w

Akademii Wychowania
Fizycznego w Białej 

Podlaskiej.

Wizyta w Urzędzie Gminy

 23 października klasa 6c wraz z wychowawczynią p. Iwoną Andruszkiewicz odwiedziła 
Wójta Gminy Janów Podlaski p. Leszka Chwedczuka. Uczniowie zostali przyjęci w Jego gabinecie 
i zadawali mnóstwo pytań na temat pracy wykonywanej przez Wójta. Młodzież dowiedziała się 
dużo na temat przyszłych inwestycji i projektów.

Dużym zaskoczeniem była informacja o tym, że konie, które będą znajdowały się w 
fontannie na
skwerku naszej
miejscowości, 
będą naturalnej 
wielkości. Na 
koniec uczniowie
serdecznie
podziękowali za 
miłe przyjęcie.
Bardzo nam się 
podobało to 
spotkanie i mamy
nadzieję na 
ponowną wizytę w 
Urzędzie Gminy.

Marysia Owerko i
Cezary Hołub kl.6c



"Narkotyki i dopalacze zabijają"

 22 października 2019 r. w ramach akcji "Narkotyki i dopalacze zabijają" w 
naszej szkole gościliśmy funkcjonariuszkę Straży Granicznej młodszą chorąży panią 
Monikę Świerczyńską, która wraz z psem Ceronem wykrywającym substancje 
niedozwolone odwiedziła kilka klas.

 Po szkole oprowadził naszych gości Dyrektor ZPO p. Arkadiusz Podskok wraz 
z dzielnicowym p. Wojciechem Wiszniewskim. Szkoła jest bezpieczna, nie 
znaleziono żadnych szkodliwych dla zdrowia 
substancji.



KIERMASZ CIAST

21 października 
2019 roku w naszej szkole
uczniowie klas 7 i 8 wraz
z opiekunem panią Izabelą 
Oleszczuk zorganizowali
kiermasz ciast, które
przygotowali
własnoręcznie. Akcja 
okazała się trafiona. 
Wszystkie ciastka, ciasta i

babeczki rozeszły się jak 
,,ciepłe bułeczki,,. Cały 
dochód ze sprzedaży w 
wysokości 761 zł został 
przekazany na rzecz
Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia jako pomoc dla 
zdolnej, niezamożnej 
młodzieży z małych 
miejscowości.

Wszystkim
uczestnikom naszej akcji
składamy stokrotne 
podziękowania!!! 



Pomóż naszej szkolnej bibliotece wygrać 
1000 książek w 
konkursie Empiku
"1000 powodów by
czytać"! Głosuj na 
pracę plastyczną 
wykonaną przez 
Małgorzatę 
Kowalczuk z
kl.VIIb.

Jak głosować? 
1.Zaloguj się lub zarejestruj w programie Mój Empik. 
2.Wybierz naszą szkołę, czyli Zespół Placówek 
Oświatowych w Janowie Podlaskim. 
3. Zagłosuj. 
GŁOSOWANIE TRWA DO 28 listopada. 

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

Las i pole jesienią 

24.10.2019 r. uczniowie klas III wraz
z wychowawczyniami p. Bożeną Popis oraz 
p. Agnieszką Caruk byli na wycieczce 
przyrodniczej "Las i pole jesienią".

W trakcie wycieczki uczniowie
obserwowali zmiany, jakie zachodzą w 
przyrodzie jesienią. Mieli również okazję 

wykorzystać zdobytą wiedzę 
na zajęciach w praktyce, 
rozpoznając gatunki 
grzybów, drzew i roślin. 
Obserwowali zjawisko
opadającej mgły, 
wskazywali kierunki,
obserwując drzewa w lesie.

Był też czas na 
wspólną zabawę. Po udanym 
grzybobraniu, trochę 
zmęczeni, ale zadowoleni, 
wróciliśmy do szkoły.



Zapinaj pasy

W ramach akcji
"Zapinaj pasy" uczniowie
naszej szkoły i mieszkańcy 
Janowa Podlaskiego mogli
dzisiaj bezpłatnie na Placu 
Partyzantów skorzystać z 
symulatora dachowania.

Młodzież w zwolnionym tempie 
mogła doświadczyć tego, co 
naprawdę dzieje się w ułamku 
sekund, gdy samochód zaczyna
się obracać podczas dachowania.

Myślę, że wszyscy, którzy 
skorzystali z symulatora (i nie
tylko), będą już zawsze 
pamiętać, aby zapinać pasy!

********************************************************************
Klasa 8 b na ognisku z wychowawczynią p. Dorotą Matejuk-Bąk



Powiatowe Sztafetowe Biegi
Przełajowe 

 1 października uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w Powiatowych 
Sztafetowych Biegach Przełajowych, 
w których zdobyli czołowe miejsca w 
różnych kategoriach wiekowych . 
I miejsce – puchar i dyplom dla szkoły 
zdobyły dziewczęta w kategorii klas 
VII-VIII,
II miejsce zdobyli chłopcy w kategorii 
klas VI i młodszych oraz klas VII -
VIII.
Drużyny wywalczyły awans do rejonu 
i 10.10.2019 r. pojadą reprezentować 
naszą szkołę do Adamowa. 
 W zawodach wzięły udział 

dziewczynki z klas VI i
młodsze, które wywalczyły 
V miejsce w powiecie.

Gratulujemy wszystkim
wspaniałej postawy 
sportowej i życzymy 
dalszych sukcesów.


