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Narodowe Czytanie 

9 września w czwartek w naszej szkole miało 

miejsce Narodowe Czytanie wydarzenie, które 

polega na propagowaniu czytania książek wśród 

młodzieży. W tym roku było to już 10-lecie, tym 

razem uczniowie czytali książkę pt. „Moralność 

Pani Dulskiej” tegoroczna edycja wyróżniała się 

również tym że była ona przedstawiona szerszej 

publiczności. Niektórzy uczniowie niestety 

okazywali brak zainteresowania czytaniem. 

Podczas czytania stół przy którym uczniowie 

prezentowali lekturę był ozdobiony specjalnie 

przyniesionymi jabłkami, nawet jedna z nauczycielek 

uczestniczących przygotowała specjalne przebranie 

mające na celu imitację ubioru tytułowej Pani Dulskiej. 

W czasie przygotowań do czytania uczniowie ćwiczyli 

wyznaczony przez organizatorów tekst zarówno w domu 

jak i w szkole, dzięki czemu wydarzenie przebiegło 

wspaniale, a uczestnicy przeczytali fragmenty książki 

publiczności bez zająknięcia. 



 Jestem pewien, że zarówno dla osób 

czytających jak i dla części widowni 

przeczytana książka oraz przebieg wydarzenia 

się spodobał tak jak mi. Gorąco zachęcam do 

uczestnictwa kolejnej edycji Narodowego 

Czytania na widowni lub przed nią, ponieważ 

moim zdaniem jest to całkiem ciekawe dla 

widzów jak i osób czytających. 

W akcji wzięli udział nauczyciele 

naszej placówki oraz uczniowie z 8 klas. 

Mogliśmy usłyszeć ciekawe interpretacje 

tekstu p. Izabeli Oleszczuk, p. Joanny 

Siemieniuk, p. Moniki Salach- Demidziuk, p. 

Moniki Dwojak, p. Pawła Charytoniuka, p. 

Iwony Andruszkiewicz i p. Ewelinę Jówko, 

która dodatkowo zachwyciła nas swoją piękną 

kreacją .  

Dziękujemy naszym nieocenionym prowadzącym 

czyli Marysi Owerko i Czarkowi Hołubowi z 8c 

oraz uczniom kl. 8a: Malwinie Hryciuk, Martynie 

Dacewicz, Ewelinie Sidoruk, Łucji Plażuk i 

Norbertowi Hryciukowi, uczniom kl. 8b: 

Augustynie Butkiewicz, Oliwii Hładoniuk, 

Milenie Tarasiuk, Natalii Mackiewicz, Oliwii 

Nikoniuk, Natalii Demczuk, Mateuszowi 

Karpiukowi i Jakubowi Kłuskowi, uczniom kl. 8c: 

Paulinie Andrusiuk, Izabeli Bazylczuk, Hannie 

Ksiniewicz, Amelii Dzięcioł, Agacie Gładuniuk, 

Amelii Lesiuk, Jakubowi Jureczkowi i 

Konradowi Szychulskiemu. 

W domu p. Dulskiej się nie przelewało, 

gospodyni oszczędzała i skąpiła wszystkiego, a 

my mogliśmy nasycić wzrok i poczuć piękny 

zapach jabłek przyniesionych specjalnie na to 

wydarzenie przez Marysię Owerko i p. Ewelinę 

Jówko. 

Jakub Kłusek. 



                                                                                                                                                             

 

Rada Samorządu 

Uczniowskiego 
 
 

29 września w naszej szkole 

odbyły się wybory do 

Samorządu Uczniowskiego. 

W wyniku głosowania w 

skład Rady Samorządu 

Uczniowskiego weszli 

uczniowie klasy VIII c: 

przewodniczący SU - Cezary 

Hołub, 

zastępca przewodniczącego 

SU- Amelia Lesiuk, 

skarbnik SU - Marysia 

Owerko.  

 

Gratulujemy i życzymy 

wielu sukcesów! 
 

 

 

Telefon zaufania dla 

dzieci i młodzieży 

116 111 działa w 

Polsce od 2008 r.,  

24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu 



Absolwent naszego 

gimnazjum Cezary 

Orzechowski jest 

studentem AWF w 

Białej Podlaskiej i ma 

obecnie praktyki w 

ZPO w Janowie 

Podlaskim, co 

skrzętnie 

wykorzystaliśmy i 

został on zaproszony 

do kl. 8 c na krótkie 

spotkanie, by 

opowiedział uczniom o 

nauce w szkole 

średniej w Białej 

Podlaskiej. Czarek 

udzielił wielu 

odpowiedzi na pytania 

dotyczące specyfiki 

nauczania w szkole 

ponadpodstawowej (nasz gość chodził do Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater). Serdecznie 

dziękujemy za poświęcony nam czas.  

 

 

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" 
 
1. Każdy ma prawo do szczęścia.  
2. „Szczęśliwy numerek” – to losowany 
każdego dnia numer z dziennika.  
3. Losowany jest jeden numerek dla całej 
szkoły. 
4. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego 
dnia o godzinie 07:30 i widoczny jest na 
szkolnej stronie dziennika elektronicznego 
VULCAN  
5. „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której 
numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.  
6. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnej, 
konieczności posiadania pracy domowej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi 
chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć. 
7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i 
klasówek.  
8. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do 
łamania regulaminu szkoły.  
9. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć 
lekcyjnych w danym dniu.  
10. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział 
ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub 
w trakcie zajęć lekcyjnych.  
11. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 20 września 2021r. aż do odwołania. 
 



Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

 
W dniach 28-30 września 

w naszej szkole świętowano 

Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania. Uczniowie klas VIII 

czytali swoim młodszym 

kolegom z przedszkola i klas I-

III. Celem akcji było promowanie 

głośnego czytania dzieciom. 

Czytali: Amelia Lesiuk, Milena Tarasiuk, 

Liliana Gołoś, Oliwia Hładoniuk, Agata 

Ģładuniuk, Amelia Dzięcioł, Malwina 

Hryciuk, Ewelina Sidoruk, Izabela 

Bazylczuk, Maria Owerko, Jakub 

Jureczek, Mateusz Karpiuk, Cezary 

Hołub, Konrad Szychulski.  

 

DZIĘKUJEMY! 

 



 

 

W klasie 3 B u Pani Asi Prystupy 

chłopcy z okazji swojego święta 

dostali od swoich koleżanek z klasy 

drobne upominki, a dziewczynki 

otrzymały coś słodkiego. 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Chłopaka 

dziewczynki z 2 b wraz z 

wychowawczynią p. Bożenką 

Popis złożyły życzenia swoim 

kolegom z klasy jak również 

przygotowały niespodziankę w 

postaci słodkiego upominku  

Na koniec dziewczynki zagrały na 

fletach "STO LAT". 

Najlepszego Panowie  

 

 

 

 

 

 Klasa VII c obchodziła również  

Dzień Chłopaka 

 Wszystkiego najlepszego 

Panowie  



 

 

 

Dzień chłopaka w 8 c był 

dziś wyjątkowo słodki , 

bo męska część klasy 

otrzymała przepyszne 

babeczki

wykonane własnoręcznie 

przez koleżanki  

Jeszcze raz wszystkiego 

najlepszego chłopaki

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 

chłopaka w 

7a 

Koleżanki 

wraz z 

wychowawczynią pamiętały o wrześniowym święcie 

chłopaków. Powitały ich w klasie tradycyjnym lat. 

Potem były życzenia: radości, zdrowia, roztropności, 

dobrych ocen oraz spełnienia marzeń. Następnie nasi 

"Bajeczni" chłopcy zostali obdarowani upominkami.  

Niech takich radosnych chwil będzie w życiu jak 

najwięcej  

 

 

 

Dzień chłopaka w kl. 4 c wychowawczyni p. Moniki 

Salach-Demidziuk  

Były życzenia od dziewcząt, prezenty i domowe 

babeczki  
 



Park w jesiennej szacie. 

5 października uczniowie klasy 1 b udali się do 

pobliskiego parku na wycieczkę, która dostarczyła im nie tylko wielu wiadomości, ale również 

niezapomnianych wrażeń. 

Park odkrył przed dziećmi swe piękno, drzewa i krzewy wśród różnobarwnych dywanów z liści, 

śpiew ptaków i szelest liści. 

Dzień Chłopaka w klasie 4b. 
Z okazji 

swojego 

święta 

chłopcy 

otrzymali 

drobne 

upominki od 

koleżanek z 

klasy. 

Wszystkiego 

najlepszego, 

Panowie! 
 



Memoriał im. Ryszarda 

Ochnika w tenisie stołowym 

26 września b. r. w naszej szkole odbył się 

coroczny Memoriał im. Ryszarda Ochnika w 

tenisie stołowym. Uczestnicy i widownia 

zebrali się o godzinie 10.00 w hali sportowej. 

Chętnych do uczestnictwa w turnieju było 

wielu (od uczniów trzeciej klasy po 

nauczycieli), co bez wątpienia ucieszyło 

organizatorów, widzów jak i 

uczestników tego wydarzenia. Podział 

na kategorie wyglądał następująco: 

-dziewczęta kl. IV-VI 

-chłopcy kl. IV-VI 

-dziewczęta kl. VII-VIII 

-chłopcy kl. VII-VIII 

-dziewczęta szkół średnich i „open” 

-chłopcy szkół średnich i „open” oraz 

nauczycielki, nauczyciele 

Pomimo tego, że zwycięzca mógł być tylko 

jeden w poszczególnej kategorii, to pierwsze 

skrzypce grała radość z rozgrywki. Każdy z 

uczestników otrzymał upominek w postaci 

czekolady, osoby zajmujące miejsca na podium 

otrzymały dyplomy i puchary, a Pani Agnieszka 

Ochnik ufundowała słodki upominek dla 

najmłodszego i najstarszego uczestnika 

rozgrywek. Myślę, że każdy z uczestników 

wyszedł z zawodów zadowolony. Dla 

niektórych wygrana była tylko formalnością, a 

niektórzy mogli sprawdzić swoje umiejętności. 

Zapraszamy na następny turniej. 



Sztafetowe Biegi 

Przełajowe w Sworach 
 

30 września odbyły się Sztafetowe 

Biegi Przełajowe w Sworach. Zawodnicy 

pod opieką Pana Grzegorza Demianiuka 

oraz pana Jarosława Hryciuka udali się 

autokarem na miejsce. 

 Rozgrywki zaczęły się konkurencją 

dziewcząt i chłopców z klas 4 - 6. 

Dziewczyny w swojej konkurencji zajęły 1 

miejsce w składzie składającym się z: 

Wiktorii Panasiuk, Amelii Rudko, Eweliny 

Ostapiuk, Mai Mamruk, Patrycji Ostapiuk 

oraz Amelii Czuchan.  

Chłopcy zajęli zaś 2 miejsce w składzie: 

Igor Romaniuk, Maciej Kajka, Wojtek 

Gladuniuk, Adrian Jochimiuk, Bartek 

Tychmanowicz i Filip Jańczuk.  

Następnie, po dekoracji rozpoczęła 

się następna konkurecja dziewcząt klas 7 - 8, 

w której wzięły również udział uczennice 

klas 4 - 6. Drużyna wyglądała następująco: 

Nikola Andrzejuk, 

Amelia Dzięcioł, 

Martyna Makarewicz, 

Kalina Zalewska, Julia 

Bilicz, Kasia Zieleniak 

oraz Zuzia Przybylska. 

Dziewczyny w tym 

składzie zajęły 2 

miejsce.  

Potem 

rozpoczęła się konkurencja 

chłopców z klas 7- 8, w której 

udział wzięli: Patryk Guzarow, 

Cezary Hołub, Konrad 

Szychulski, Jakub Iwaniuk, 

Krystian Seluk, Jakub Jureczek, 

Brajan Jarząbkowski, Mikołaj 

Urbańczuk i Mikołaj 

Abramowski. Chłopcy w swojej 

konkurencji zajęli również 2 

miejsce. 



Wszyscy wymienieni uczestnicy dostali się dalej na zawody sztafetowe w Adamowie. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

Wycieczka do Lublina 

27 września odbyła się wycieczka 5 oraz części 7 i 8 klas do Lublina, pod 

niezastąpioną opieką Pana Grzegorza Demianiuka, Pani Doroty Orzechowskiej oraz Pana 

Pawła Charytoniuka. Od razu po dotarciu na miejsce, udaliśmy się do parku trampolin, na 

którym zastaliśmy bardzo uprzejmego Pana instruktora, który objaśnił nam zasady i 

regulamin hangaru oraz przeprowadził rozgrzewkę.  

Po 2 godzinach zabawy, otrzymaliśmy poczęstunek w postaci pizzy. Po krótkiej 

przerwie pojechaliśmy na znany aquapark w Lublinie - Aqua Lublin. Po wejściu na teren 

basenu przeprowadziliśmy krótką rozmowę z Panem ratownikiem, a następnie każdy udał się 

na świetną zabawę. Po wyjściu z basenu udaliśmy się na przekąskę we własnym zakresie w 

postaci McDonald-a. Po posiłku oraz udanej wycieczce, wyruszyliśmy w drogę powrotną. 



 


