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Z okazji Dnia
Edukacji

Narodowej
wszyscy

nauczyciele oraz
pracownicy szkoły 

i przedszkola
zostali obdarowani

słodkimi 
wypiekami

przygotowanymi
przez Samorząd 

Uczniowski.

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

„Józef Piłsudski i jego legiony” 

Przez kilka dni na
dolnym korytarzu
naszej szkoły, obok 
kącika patrona, 
mogliśmy zapoznać się 
z częścią naszej historii 
związaną z Józefem 
Piłsudskim, walkach 
legionistów i Polskiej
Organizacji Wojskowej
na naszym terenie.
Wszystko to dzięki 
pięknym planszom pt. 
„Józef Piłsudski i jego 
legiony”
przygotowanym przez dr Szczepana Kalinowskiego, historyka i regionalistę z 
Białej Podlaskiej, który także odwiedził nas osobiście, wygłaszając 8 
października 2020 r. dwie prelekcje klasom siódmym w naszej szkole.



Jak obchodzone jest Święto 
Zmarłych w innych krajach? 

W Polsce podczas Święta Zmarłych 
panuje poważna atmosfera. Ludzie udają się na 
groby i miejsca śmierci bliskich sobie osób. 
Jednak w innych krajach to święto jest 
obchodzone inaczej. Poniżej kilka przykładów. 

Na Słowacji ludzie stawiają jedzenia na stołach, ponieważ wierzą, że zmarli 
odwiedzający ich domy, będą strudzeni i głodni, przez co chętnie się pożywią. Z resztą podobny 
zwyczaj był kiedyś praktykowany w Polsce. 

Filipińczycy obchodzą to święto także 1 listopada. Jest to tam dzień wolny od pracy, 
podczas którego całe rodziny udają się na cmentarze. Niektórzy ludzie ustawiają namioty i 
dekorują groby swoich bliskich barwnymi ozdobami. Przebywają przy nagrobkach często przez 
całą noc. W niektórych częściach kraju, grupy ludzi chodzą od domu do domu grając i 
śpiewając. 

W Ekwadorze zmarłych wspomina się przy zastawionym dużą ilością jedzenia stole. 
Ludzie zasiadają do biesiadowania  z tradycyjnymi potrawami. Jedzą m.in. chleb guagua oraz 
piją colada morada - napój z fioletowej kukurydzy, jeżyn i innych owoców. Społeczności takie 
jak Indianie także tego dnia odwiedzają groby zmarłych. Przynoszą dla zmarłych ich ulubione 
potrawy i są przekonani, że dopiero kiedy zmarli się najedzą, sami będą mogli ucztować. Często 
grają przy grobach w kości. Nie chodzi im o zabawę, a o to, by porozmawiać ze zmarłymi. 
Każdy wyrzucony numer oznacza potrzeby lub zarzuty zmarłego. 

W Meksyku „Dia de los Muertos" to podzielone na dwie części bardzo barwne i radosne 
święto. Pierwsza odbywa się 31 października, a druga 1 i 2 listopada. Pierwsza poświęcona jest 
zmarłym dzieciom, które nazywane są aniołkami. Druga - 1 i 2 listopada - dotyczy dorosłych. 
Przygotowania zaczynają się już kilka tygodni wcześniej. W sklepach pojawiają się słodycze 
oraz figurki w kształcie szkieletów, trupich czaszek i upiorów przeznaczone do dekoracji lub 
na prezenty. Domy są sprzątane specjalnie na okazję przyjścia zmarłych. Buduje się powitalne 
ołtarze, na których stawia się zdjęcie zmarłego, kwiaty, jedzenie i kadzidła. Rodziny 
odwiedzają również groby zmarłych bliskich, a w niektórych miejscach również na tych 
grobach biesiadują, często przez całą noc. Jednym z popularniejszych dań w tym dniu jest 
kurczak w czekoladzie. Na grobach dzieci kładzie się zabawki. 

W nocy z 31 października na 1 listopada Amerykanie, podobnie jak starożytni Celtowie, 
przebierają się za duchy, potwory i czarownice i idą pochodami przez ulice miast. 

Tej samej nocy przebrane tak samo amerykańskie dzieci chodzą grupami od domu do 
domu, pukają do drzwi i domagają się słodyczy; jeśli ich nie otrzymają, straszą gospodarzy. 
Obyczaj ten zwany „trick or treat"  wywodzi się z czasów wczesnego średniowiecza. Ówcześni 
chrześcijanie chodzili na Wszystkich Świętych z wioski do wioski żebrząc o „ciasto dla duszy", 
czyli chleb z rodzynkami. Ofiarodawcom obiecywali modlitwy za dusze ich bliskich zmarłych. 

Jak widać, każda kultura ma inne, różnorodne zwyczaje. Niektóre mogą wydawać się głupie, 
aczkolwiek dla innych kultur dziwne mogą być nasze zwyczaje.                     Cezary Hołub 7c 



Wywiad z wicedyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Janowie Podlaskim              

panią Izabelą Oleszczuk. 

-Dzień dobry. 

-Dzień dobry. 

- Na początku naszej rozmowy chcielibyśmy zapytać, gdzie pani 
chodziła do szkoły podstawowej, a potem średniej? 

- Podstawówkę skończyłam jak wszystkie dzieci, natomiast do 
szkoły średniej uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 

Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. 

- Czy była pani dobrą uczennicą? 

- Tak w podstawówce byłam najlepszą uczennicą, od czwartej klasy miałam 
zawsze czerwony pasek na świadectwie, w średniej szkole szło mi trochę gorzej, 
ale liceum skończyłam ze świadectwem maturalnym średnia 4,5. 

- Jakie przedmioty pani lubiła najbardziej, a jakie były przez panią mniej 
lubiane?

- W podstawówce najbardziej lubiłam matematykę, to był mój ulubiony 
przedmiot. Natomiast w średniej szkole lubiłam tak wszystkiego po trochu. 
Chodziłam do klasy biologiczno-chemicznej, więc biologia i chemia były moimi 
ulubionymi przedmiotami, natomiast nie znosiłam  fizyki i historii. W pierwszym 
półroczu w pierwszej klasie liceum z fizyki szło mi bardzo słabo.  Jednak mój 
cudowny nauczyciel Pan Profesor Trochimiuk, potrafił tak tłumaczyć, że nawet 
najbardziej oporny uczniowski materiał zaczynał rozumieć ten zawiły dotychczas 
przedmiot. Dzięki odpowiedniemu podejściu do ucznia i jasnemu tłumaczeniu, 
mój profesor sprawił, że na koniec pierwszej klasy miałam o niebo lepszą ocenę 
jak wcześniej. 

- Czy lubi pani uczyć religii? A jeśli tak- to młodsze czy starsze klasy? 

- Religia to taka moja pasja, którą żyję. Moja przygoda z zawodem nauczyciela 
zaczęła się od pragnienia przekazywania dzieciom i młodzieży tego wszystkiego 
czego doświadczyłam na własnej skórze od Pana Boga. I dlatego jestem teraz 
tutaj. A czy ja lubię uczyć młodsze czy starsze klasy? W zasadzie nie robi to dla 
mnie jakiejś różnicy.  Uczenie dzieci młodszych to inny sposób pracy jak uczenie 
młodzieży. Gdybyście jednak chcieli wymusić na mnie taką deklarację, 



powiedziałabym w ten sposób: kocham dzieci i praca z nimi daje mi dużo 
satysfakcji, stawia nowe wyzwania. Natomiast młodzież jest moim 
umiłowaniem, praca z nią jest wspaniała. Uwielbiam, gdy młodzi ludzie pytają, 
proszą o radę, szukają wyjaśnienia trudnych młodzieńczych spraw i w ten swój 
świat mnie zapraszają. Mogę z nimi uczestniczyć w ich życiu. Może to jest trochę 
egoistyczne, co powiem, ale dzięki obcowaniu z młodzieżą, mój kalendarz 
zatrzymał się. Chociaż czas ucieka, ja ciągle czuję się młoda. I mam nadzieję, że 
tak zostanie do śmierci (hi,hi). 
Nauczanie młodych pokoleń, to bardzo odpowiedzialna praca. Zawsze 
pamiętajcie w modlitwach o swoich nauczycielach. Bo takich będziecie mieli o 
jakich Boga poprosicie.

- Jakiego przedmiotu chciała by pani uczyć oprócz religii? 

- To ciekawe, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, tak szczerze mówiąc, miałam 
inny plan na swój zawód, ale Pan Bóg potrafi ludzkie pomysły czasami 
pomieszać i bardzo dobrze. Teraz mogę stać przed Wami i uczyć tego co piękne. 
Gdyby postawiono mnie przed dodatkowym wyborem, postawiłabym na 
matematykę. 

- Lubi pani swój zawód?

- Tak bardzo lubię. 

- Ciężej dla pani pracować z nauczycielami czy z dziećmi? 

- Wiadomo, że dorośli mają zupełnie inne spojrzenie na świat niż dzieci, 
aczkolwiek człowiek, który jest elastyczny, potrafi pracować z jednymi i drugimi, 
lubię ludzi, więc nie sprawia mi większego problemu praca z dziećmi czy 
nauczycielami.

- Bycie wicedyrektorem szkoły to wielka odpowiedzialność, za co pani 
odpowiada?

- Mój zakres obowiązków jest bardzo szeroki, taka „widoczna” rzecz dla was 
uczniów, za którą odpowiadam to jest dbanie o to, by ustalony plan lekcji był 
przestrzegany. W razie nieobecności nauczyciela przygotowuję dla was 
zastępstwo. To ja jestem” winna” jeśli musicie mieć dodatkową matematykę, j. 
polski czy w-f. :) ,to ja wyrażam zgodę na Wasze wyjścia poza szkolę, na 
wycieczki, ogniska itp..

- Czy pani obecnie ma więcej obowiązków? 



- Tak, zdecydowanie tak.

- Czy trudno się przyzwyczaić do bycia wicedyrektorem? 

- Dobre pytanieষ , mimo wszystko myślę, że  nietrudno. 

- Gdyby pani nie uczyła w szkole, to czym by się pani zajmowała? 

- Gdybym nie miała pracować teraz w szkole, myślę, że na pewno znalazłabym 

jakieś ciekawe zajęcie. 

- Lubi pani zwierzęta? 

-Lubię, ale nie jestem fanatyczką, mam kota, który mieszka na dworze, ale też 

czasami odwiedza dom. Ogólnie nie mam nic przeciwko zwierzętom, ale dla mnie 

ważniejsi są ludzie. 

- Czy pani lubi czytać książki? A jeśli tak to jaka jest pani ulubiona?

- Ja uwielbiam czytać książki, tylko nie zawsze mam na nie czas, staram się je 

czytać, szczególnie wieczorem, przed snem biorę coś do poczytania. Jakie lubię 

książki? Lubię czytać książki naukowe. Z racji tego, że jestem nauczycielem 

religii, to dużo czytam książek z dziedzin filozofii, teologii, mariologii, czyli takie 

które wzbogacają  moją wiedzę, abym mogła dzielić się nią z uczniami. Ja nie 

czytam książek dla samego przeczytania, szkoda mi na to czasu. Jeśli już trafię 

na tytuł, który mnie zainteresuje, wówczas odkładam taką książkę na wyjazd 

wakacyjny. Na wakacjach nie muszę myśleć o tym, co skupia moją uwagę i wtedy 

czytam takie książki. Bardzo polecam czytanie, ono bardzo ubogaca człowieka. I 

polecam czytać książki w wydaniu papierowym. Jak to się mówi - one mają 

duszę- czyli tak jakby żyły.

-Jaka jest pani ulubiona potrawa?

-Naleśniki z serem i truskawkami- zdecydowanie! 

-Woli pani filmy czy książki? 

-Książki, wolę książki. Gdy nie mam na nie czasu, to oglądam filmy. Może to dziwne, ale ja

potrafię oglądać film i coś robić np. gotować. Z czytaniem tak się nie da. Lubię 

oglądać ekranizacje powieści, bardzo lubię obyczajowe, filmy akcji, no i seriale 

mam kilka takich swoich ulubionych .

-Dziękujemy za rozmowę. 

-Było mi bardzo miło udzielić Wam wywiadu. 

Jakub Kłusek, Milena Tarasiuk, Oliwia Hładoniuk   



Wycieczka klasy I b

09.10.2020 r. uczniowie kl. I b wraz z wychowawczynią p. Bożeną Popis odbyli 
wycieczkę przyrodniczą do parku. Przy grocie Adama Naruszewicza odbyła się 

krótka lekcja historii. Po wykonaniu zadań 
i wspólnej zabawie, wszyscy zadowoleni
wrócili do szkoły. 



Eksperci Tabliczki Mnożenia 2020 : 

Klasa 2a:
1. Ola Sadowska
2. Wojtek Król
Klasa 2a:
1. Magda Bazylczuk
2. Kuba Klimkiewicz
3. Maks Michalski
Klasa 3a:
1. Janek Kapłan 
2. Ola Pietruczuk
3. Kasia Zieleniak
4. Grzesiek Zieleniak
Klasa 3b:
1. Przemek Czuchan
2. Olek Gryglas

3. Ola Ksiniewicz
4. Lena Semeniuk
Klasa 3c:
1. Zosia Bilicz
2. Filip Korlaga
3. Zuzia Kuźmińska 
4. Marcel Przybylski
Klasa 4a:
1. Hania Listos
2. Gabryś Wawryniuk 
Klasa 4b:
1. Nikola Hurbańczuk 
2. Janek Kowalczuk
Klasa 4c:
1. Zuzia Jureczek



2. Kuba Matusiewicz
3. Zuzia Michalska
4. Zuzia Naumiuk
5. Olga Panasiuk
6. Julia Rutkowska
Klasa 5a:
1. Cezary Chlipalski
2. Maja Daniluk
3. Konrad Iwańczuk 
4. Paweł Michalski 
5. Michał Pykacz 
6. Jakub Pietruczuk
Klasa 6a:
1. Natalia Bechta
2. Filip Benedyczuk
3. Amelia Czuchan
4. Wiktoria Rząsa 

Klasa 6b:
1. Sebastian Górski
2. Julia Ksieniwicz
Klasa 6c:
1. Dominik Hryciuk
2. Mateusz Hryciuk
3. Maciek Kajka
4. Amelia Olisiejuk
5. Amelia Rudko
6. Grzesiek Rudko
Klasa 7a:
1. Antek Benedyczuk

Klasa 8a:
1. Zuzia Hura
Klasa 8b:
1. Dominik
Kozaczuk

Gratulujemy
organizatorzy



Wieczór filmowy

15 października pod opieką P. Iwony 
Andruszkiewicz po omówieniu lektury
"Kamienie na szaniec" Aleksandra
Kamińskiego obejrzeliśmy adaptację tej 
lektury. Zebraliśmy się wszyscy w jednej z 
sal i w sympatycznej atmosferze
rozpoczęliśmy  wieczór filmowy. 

Od razu po pierwszych kadrach,
zauważyliśmy, że jest on bardzo 
nieszczegółowy i można tak powiedzieć, że 
omija jednego z głównych bohaterów. 
Początek filmu minął bardzo szybko, 

omijając różne, inne, cząstkowe, ale również bardzo ważne akcje. (Które w książce były bardzo 
dokładnie opisane) i dążył do jednej najważniejszej - akcji pod Arsenałem.  

Cały film, to praktycznie był jeden 
wielki opis tej akcji, co również dało nam ją 
bardzo obrazowo i dokładnie poznać. 
Ukazane było również przeprowadzenie tej 
akcji z użyciem broni, co oczywiście bardzo 
się wszystkim podobało.  

Osobiście uważam, że bardziej 
opłaca się przeczytać książkę "Kamienie na 
szaniec". Ukazuje ona wszystkie te
wydarzenia bardzo szczegółowo, niczego 
nie pomija i jest naprawdę bardzo 
zrozumiała. Film sam w sobie nie był zły, 
jednak zachęcam najpierw czytać książkę, a 
dopiero potem go oglądać, ponieważ 

dopiero wtedy widać jak wiele zostało 

pominięte .                                                                                

Marysia Owerko



Jesienny piknik

8 października, mimo „niewyraźnej” jesiennej pogody, klasa III A pod 
opieką p. Krystyny Kopczyńskiej i p. Moniki Stańko wybrała się na „Jesienny 
piknik” do Werchlisia.
Organizatorzy przygotowali szeroki wachlarz atrakcji. Zanim pogoda poprawiła 
się, dzieci w świetlicy odgadywały przysłowia i tytuły bajek w grze 
„Kalambury” oraz wykonywały konkurencje sportowe.  

Następnie odbył się bieg po lesie w poszukiwaniu „Skarbu”. Aby dotrzeć 
do ukrytego w lesie „Skarbu”, dzieci miały wykonać szereg zadań. W tym 
czasie Mamusie uczniów przygotowywały pyszne domowe frytki, pieczone 
bułeczki drożdżowe, kompot.  
Po powrocie z lasu, wszyscy zasiedli do stołu, aby posmakować smakowitości 
przygotowanych przez Mamy. Ten dzień był bardzo ważny dla naszego 
solenizanta Marcela. Obchodził On tego dnia swoje urodziny. Były więc 
życzenia, „Sto lat” i słodkie cukierki. Na koniec uczniowie rozegrali mecz piłki 
nożnej. Dzieci wybawione, wybiegane i zmęczone wróciły do domu. 

To przedsięwzięcie stało się możliwe przede wszystkim dzięki rodzicom. 
Szczególnie dziękujemy Mamom: p. Ewie Jarząbkowskiej, p. Agacie Janczuk, 
p. Ewelinie Przybylskiej i p. Joannie Zieleniak. We współpracy z takimi 
Rodzicami, każda impreza to „pestka”.



Rajd rowerowy

Korzystając z pięknej jesiennej 
pogody klasa 7c wybrała się dziś 

na rajd rowerowy do
Pratulina wraz wychowawczynią 

p. Iwoną Andruszkiewicz i 
opiekunką p. Moniką Stańko. 

Po dotarciu na miejsce wszyscy
upiekli kiełbaski, nie obyło się 
też bez towarzyskiego meczu i 

zwiedzania okolicy. Wróciliśmy 
zmęczeni, ale zadowoleni z 

naszego pierwszego rowerowego
wyjazdu





"Na jesienną nutę" 

27 października odbył się konkurs 
recytatorski "Na jesienną nutę" dla uczniów 
klas I-III. W konkursie wzięło udział 37 
uczniów.

Laureaci:

I miejsce: Maja Martyniuk, kl.IIIb,

II miejsce: Paulina Filipiuk, kl.Ia, Lena

Rogulska, kl.Ib, Lena Jarząbkowska, kl.IIIa,  

III miejsce: Marysia Podskok, kl.Ib,

Krzysztof Szymiczek, kl.IIb, Lena

Semeniuk, kl.IIIb

Wyróżnienia: Natalia Czuchan, kl.IIa, Maja Myć, kl.IIIb, Katarzyna Zieleniak, 

kl.IIIa.

Organizatorem konkursu była Pani Mariola Rogulska. 



Serdecznie dziękujemy 
uczennicy kl. 7c Hani

Ksiniewicz i jej mamie p.
Monice Ksiniewicz za

wykonanie tablicy, która
pokazuje, ile cukru

zawierają napoje, które 
często kupujemy. 

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

Kolejny sukces Blanki Semeryło, 
uczennicy kl. I b.

Blanka zajęła II miejsce w 
Ogólnopolskim Turnieju Tańca 

Sportowego o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Bemowo m. st.

Warszawy.

Serdecznie gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów! 



Gratulujemy
wszystkim uczniom,

do których
uśmiechnęło się dziś 

szczęście  i 
otrzymali piłki z rąk 

redakcji gazetki
"Lotnia" za
prawidłowe 
rozwiązanie 
krzyżówki. 

Opiekun gazetki Iwona
Andruszkiewicz



Wpływ kultury 
śródziemnomorskiej na 

nasze życie: 

1. Nazwy planet (np. Neptun
rzymski bóg mórz)

2. Statek kosmiczny „Apollo”
(Bóg sztuki, słońca) 

3. Restauracja „Diana” (Diana rzymska
Bogini łowów ) 

4. Sklep „Helios” (Helios tytan słońca) 

5. Zakład pogrzebowy „Hades” (Bóg 
śmierci) 

6. Baton „Mars” (rzymski bóg wojny)

7. Firma „Nike” (Nike bogini
zwycięstwa) 

8. Imiona. Wiktoria, Diana

9. Literatura i Mitologia

10. Olimpiada

11. Teatr

12. Wąż Eskulap ( Eskulap rzymski bóg medycyny) 

13. Deser o nazwie Ambrozja (Ambrozja pokarm
bogów)

14. Twierdzenie Pitagorasa i Talesa

15. Cyfry rzymskie

16. Słowa np. Fortuna 

17. Detale architektoniczne np. kolumna

18. Powiedzenia z mitologii np. „syzyfowe prace”

19. Amazonki

20. Dramat Oliwia H 7b ষ



4 października UKS Hwa-Rang w 
Janowie Podlaskim brał udział w 
Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików, 
Juniorów Młodszych i Juniorów w 
Taekwon-do.
W Hali Sz.P. im. Janusza Korczaka w
Firleju odbyły się zawody 
organizowane przez RSCT Radzyń 
Podlaski.
Turniej odbył się z podziałem na II 
tury (młodzików i juniorów) w 
związku z wymogami sanitarnymi. 

Medaliści Młodzicy: 

Mateusz Hryciuk-złoto w 
układach młodzików 8-7 gup 

Maciej Kajka- srebro w układach 
młodzików 6-5 gup 

Marcin Hryciuk- brąz w układach 
młodzików 10-9 gup 

Najlepszy zawodnik Młodzików- 

Mateusz Hryciuk

III m-sce w klasyfikacji
medalowej Młodzików i V m-sce w 
punktowej Klubów dzięki wspaniałej postawie wszystkich startujących: Seluk Krystian, 
Czuchan Amelia, Fusiarz Damian, Gładuniuk Agata, Gładuniuk Filip, Makarewicz Jakub, 

Szymula Sylwester, Miłosz Dwojak i Ewelina Ostapiuk  



BIEGI PRZEŁAJOWE 

13 października klasy 6,7 i 8 pojechały na biegi przełajowe do Wisznic 
(sztafety). Brały one udział 4 różnych kategoriach. Dziewczynki 08, chłopcy 08, 
dziewczyny 07 i 06 oraz chłopcy 07 i 06. Biegi dla Janowa wypadły bardzo 
dobrze.

Chłopcy 08 zajęli 1 miejsce i awansowali dalej w składzie: Mikołaj 
Abramowski, Filip Kita, Filip Laszuk, Kacper Hryciuk, Maciej Kajka, Filip
Gładoniuk, Błażej Oleszczuk, Mateusz Mamruk i Bartek Wróbel.  

Dziewczynki 08 również awansowały. Zajęły 2 miejsce w składzie: 
Ewelina i Patrycja Ostapiuk, Róża Maciela, Amelka Czuchan, Zuzia Semeniuk, 
Patrycja Owerko i Michalina Klimiuk .

Chłopcy 07 i 06 również awansowali dalej. Zajęli 2 miejsce w składzie: 
Mikołaj Janikowski, Kacper Czuchan, Brajan Jarząbkowkski, Konrad Szychulski, 
Patryk Guzarow, Krystian Seluk, Patryk Juchimiuk i Szymon Klimkiewicz.

  Niestety dziewczynom 07 i 06 nie udało się awansować. Zajęły ostatnie 
miejsce. 3 ekipy z Janowa awansowały dalej do Adamowa. 16 października 
pojechaliśmy. Było bardzo ciężko. Drużyny były bardzo dobre. Pogoda nie 
dopisywała. Z sukcesem przyjechali jedynie chłopcy 08, którzy po udanym 
występie całej 
drużyny zajęli 
2 miejsce.
Reszta ekip z
Janowa nie
zajęła 
żadnego 
miejsca.
Chłopcy mieli 
jechać dalej 
do
Tomaszowa,
ale przez
koronawirusa
zawody
zostały 
odwołane. 

Konrad Szychulski 7c


