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30 stycznia bieżącego roku 

odbył się jubileuszowy, 

trzydziesty finał Wielkej 

Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Wolontariusze w

Polsce oraz innych

państwach świata zbierali 

do puszek datki na

zapewnienie najwyższych 

standardów diagnostyki i

leczenia wzroku u dzieci. U

nas, w Janowie Podlaskim

wolontariusze, będący 

uczniami naszej szkoły, 

również zaangażowali się w 

jedyną w 

takim

rodzaju

zbiórkę na świecie. Pomimo tego, że pogoda 

nie rozpieszczała, nieugięcie prowadzili 

zbiórkę, którą chętnie wspierali 

przechodzący. Każdy darczyńca w zamian za 

jego pomoc otrzymuje serduszko WOŚP, 

które jest symbolem akcji.

Wolontariuszami w tym roku byli: Aleksandra

Kroszka, Gabriela Butkiewicz, Anna Kaliszuk,

Martyna Urbańczuk, Mateusz Hryciuk, 



Damian Fusiarz, Patrycja Ostapiuk, Zuzanna

Michalska, Tomasz Fedoruk,  Łukasz Karpiuk, 

Olga Panasiuk, Julia Doroszuk, Martyna

Karpiuk, Aleksander Stańko, Aleksander Jówko, 

Andrzej Fila, Róża Maciela, Natalia Bechta i 

Aleksandra Michalak.

Miło nam przekazać informację, że to dzięki 

Państwa hojności nasi wolontariusze zebrali w 

sumie 6615 zł i 12 gr. Pogoda niestety nie 

sprzyjała tego dnia, a imo tego ludzi o dobrym 

sercu nie zabrakło. Dziękujemy także 

wszystkim, którzy włączyli się do naszej licytacji 

gadżetów.  

Podziękowania kierujemy także do opiekunów tegorocznej zbiórki p. Eweliny Jówko, p. Joanny 

Siemieniuk, p. Piotra Panasiuka, sztabowej p. Iwony Andruszkiewicz oraz dyrektora ZPO p.

Arkadiusza Podskoka, który objął całą akcję swoją opieką. 

Trzydzieści lat zbiórki to zebrane setki milionów, widoczne 

zaangażowanie Polaków w kraju i za granicą, uśmiechy na 

twarzach, ciężka praca wielu ludzi, pomoc potrzebującym i 

kompleksowe doposażenie oddziałów, które tego 

potrzebują. 

Namacalnym przykładem działania Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, jest Oddział Neonatologiczny w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, 

zresztą imienia WOŚP. Oddziałów tego imienia jest łącznie 

11, m.in. w Lublinie, Elblągu, Gdańsku czy właśnie Białej 

Podlaskiej. Na każdym z tych oddziałów jest zapewniona 

ponadstandardowa opieka medyczna. Fundacja ta zakupuje

również bardzo dużą ilość specjalistycznych urządzeń, na 

których brak cierpią 

polskie szpitale. Tak

właśnie niewinnie 

zaczęta akcja wpisała 

się w obraz polskiego 

życia publicznego. 

Inicjatywa zaczęta po 

to, aby wspomóc

jednorazowo jeden oddział przerodziła się w moc 

dźwięków, pozytywnych emocji, a przede wszystkim 

ogromną pomoc i wkład wielu ludzi. 

Deklarowana kwota 30. Finału WOŚP. Na ten moment 

wynosi 136 282 325 zł. Lecz ten licznik się nie zatrzyma i 

kwota, którą poznaliśmy pod koniec 30 stycznia, jeszcze się 

powiększy!                                        Cezary Hołub 8c 



Ferie zimowe to
wspaniała okazja aby 
wyjechać do Rodziny (czy 
wszyscy już odwiedzili 
Babcie?), ale i czas na
wspólną zbiórkę.  

Ta odbyła się w temacie 
pierwszej pomocy
przedmedycznej.

 Czy wiemy jak się 
zachować, gdy wystąpi taka 
potrzeba?

Jak zgłosić wypadek?  

Jak udzielić pomocy i przy 

tym nie zaszkodzić... Quiz wygrała 
Karolina, GRATULACJE!

 A w nagrodę otrzymała ciekawy kryminał 

Agaty Christie.

Leśne powietrze, relaksujące brzozy i 
piękna stokrotka - czyżby Wiosna się 
zbliża? 

Czuwaj!



W bibliotece szkolnej obchodziliśmy

11 lutego WALENTYNKI .

Czytelnicy mieli okazję

wypożyczenia książki "w

ciemno" nie znając tytułu,

autora, ani okładki.

Ponadto odbyło się

losowanie kuponów z

walentynkowych krzyżówek

i 9 osób otrzymało żelki w

kształcie serduszek.

Na przerwie obiadowej

można było posłuchać

głośnego czytania książki

"Franklin i walentynki" w

wykonaniu Leny Semeniuk i

Aleksandry Ksiniewicz.

A nad wszystkim czuwała nasza pomysłowa

bibliotekarka pani Monika Dwojak

UDANYCH WALENTYNEK!



Karnawał to czas, na 
który czekają wszyscy 
uczniowie. To moment, kiedy
można przebierać się do woli.  

Tak też bawiła się na 
balu walentynkowym klasa I c
ze Szkoły Podstawowej w 
Janowie Podlaskim wraz z
wychowawczynią Grażyną 
Pożaroszczyk.  

Dzieci przebrane w
kolorowe stroje, wcieliły się w 
ulubionych bohaterów. Było 
wiele śmiechu, radosnych 
zabaw i tańców przy muzyce.  

Oprócz zabawy był też 
słodki poczęstunek. 
Tegoroczny Karnawał na 
długo zostanie w pamięci.  



Ach, co to był za Bal!!! 

Karnawał to wspaniały okres zimowych 
balów, zabaw, a także nieodłączny element 
dzieciństwa. 

Wychowawczyni klasy I A p. Krystyna
Kopczyńska zorganizowała swoim 
wychowankom imprezę karnawałową. Dzieci 
spełniły wszystkie marzenia i na krótką chwilę 
wcieliły się w ulubioną postać ze świata baśni 
lub przyodziały strój wymarzonego zawodu.  

Po prezentacji strojów rozpoczęły się 
tańce przy rytmach wesołej muzyki. Były one 
przeplatane zabawami oraz konkursami
przygotowanymi przez panią Krysię.  

Wśród serpentyn, balonów i baniek 
mydlanych dzieci doskonale się bawiły. 
Rodzice i opiekunowie przygotowali słodki 
poczęstunek. Było głośno, kolorowo i radośnie, jak na karnawał przystało! 



18 stycznia obchodzimy
Dzień Kubusia Puchatka ! 

W bibliotece szkolnej odbyło się losowanie 
słodkich nagród za poprawnie rozwiązane 

"Kubusiowe
krzyżówki", a każdy 

uczeń wypożyczający 
książkę otrzymał żelki-

misie.



Przy parafii pod wezwaniem

Św. Trójcy w Janowie Podlaskim 

działa Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży. Obecnie naszym 

opiekunem jest ksiądz Adam Kulik. 

Młodzież z naszej parafii bierze 

czynny udział w akcjach takich jak 

np.: rozprowadzanie kremówek,

sprzedawanie własnoręcznie 

upieczonych pierniczków, udział w 

jasełkach itp. Co tydzień w piątek 

odbywają się spotkania na których 

organizujemy akcje, wyjazdy i miło 

spędzamy czas rozmawiając i grając w 

gry planszowe. Do KSM-u zapraszamy

głównie osoby przygotowujące się do sakramentu bierzmowania i starsze. 

"Dzień Świętego

Walentego

To dzień dobry

dla każdego,

W tym dniu

Wszyscy to

wyznają

I serduszka

sobie dają."

wierszyk własny

kl. I A



ORSZAK TRZECH KRÓLI W

JANOWIE PODLASKIM

6 stycznia odbył się Orszak Trzech Króli i 
jak co roku tradycyjnie odbyła się procesja, 
w której z Kacprem, Melchiorem i
Baltazarem mieszkańcy Janowa Podlaskiego 
ruszyli na procesję. Przez pandemię nie była 
ona tak okazała jak w ubiegłych latach, lecz 

mimo tego tradycja została zachowana i wszyscy 
wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki z zespołem 
Ludowym Pawłowianki. Obejrzeć można było 

również 
jasełka 
przygotowane
przez
Katolickie

Stowarzyszenie Młodzieży. Na każdego kto 
uczestniczył w orszaku przed kościołem czekał 
mały poczęstunek zafundowany przez Bakalland. 
Organizatorzy tego wydarzenia to Parafia Trójcy
Świętej w Janowie Podlaskim, Wójt Gminy 
Janów Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury w 
Janowie Podlaskim i KSM. Warto dodać, że w 
przygotowanie orszaku czynnie włączyła się 
młodzież z naszej szkoły, która należy między 
innymi do takich organizacji jak Katolickie

Stowarzyszenie Młodzieży i Służba Liturgiczna.



Wielu ósmoklasistów

zadaje sobie pytanie jaką 

szkołę wybrać liceum, 

technikum, szkołę branżową 

czy zawodówkę, na jaki profil 

pójść itd., ale warto zacząć od 

tego, jakie szkoły znajdują się 

w pobliżu, ile lat trzeba się w 

nich uczyć i jakie są tam 

profile.

Przy wyborze szkoły 

warto jest kierować się tym, 

co nas interesuje, jaki zawód

chcielibyśmy wykonywać w 

przyszłości itd. Jeżeli już 

wiemy, co nas interesuje,

warto jest znaleźć szkołę o 

odpowiednim dla nas profilu, warto też jest poczytać  na jej  temat, ale też i o innych szkołach 

i o tym, co oferują.  

Informację o różnych szkołach możemy znaleźć na ich stronach internetowych czy na 

Facebooku, ale też warto jest się popytać osób, które uczą się w danych szkołach i zapytać, co 

sądzą o danej szkole, w której się uczą.  

Warto zacząć od szkoły w Janowie Podlaskim, jest to Zespół szkół Adama 

Naruszewicza. znajduje się tu Liceum Ogólnokształcące, w którym trzeba się uczyć 4 lata i 

technikum, w którym uczy się 5 lat. W tej szkole możemy wybrać sobie takie profile jak: straż 

graniczna, policja, służba celno-skarbowa i więzienna itd.  

Kolejne szkoły blisko nas,  będą to już szkoły  w Białej Podlaskiej czyli np. II Liceum 

Ogólnokształcące im. Emilii Plater, w której znajduje się wiele ciekawych profili ,takie jak 

profil biologiczno-chemiczny, humanistyczny, matematyczno-geograficzny, itd.

Kolejne to Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego są tu klasy 

takie jak: matematyczno- geograficzno-angielska, biologiczno -chemiczno-matematyczna,

polonistyczno –historyczno -wos i wiele innych.  Kolejną szkołą jest IV Liceum 

Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica.  Ta szkoła ma takie klasy jak muzyczno- medialna, 

plastyczno-geograficzna, biologiczno-chemiczna, matematyczno-fizyczna itd.

 Inne szkoły to także liceum i technikum-branżowa szkoła im K.K. Baczyńskiego, 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury, Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

im. Cypriana Norwida i jeszcze kilka innych. Każda szkoła ma nam do zaoferowania co innego 

i wyróżnia się swoimi osiągnięciami i zaletami. Najważniejsze, żeby przy wyborze szkoły 

kierować się tym, co nas naprawdę interesuje i z czym wiążemy przyszłość. 



Książki które polecam 

Bardzo polecam dla osób które lubią mitologie i nie tylko, 

książki Rick’a Riordan’a. Jego książki to serie takie jak, ”, 

„Olimpijscy Herosi” i „Apollo i boskie próby” te trzy serie mają po 5 

tomów i są z motywem mitologii greckiej z pojawiającym się 

motywem mitologii rzymskiej. Ma on jeszcze dwie trylogie pierwszą 

będzie „Kroniki rodu Kane”, w której jest motyw mitologii egipskiej 

i drugą trylogia będzie „Magnus Chase i bogowie Asgardu” i ma ona 

motyw mitologii nordyckiej. Bardzo lubię książki tego autora i 

polecam je każdemu ষ

Oliwia H kl 8b

BEZPIECZNY CZAS WOLNY

Jak wszyscy wiemy  kończą się ferie zimowe w naszym województwie. Jest to dobry 

czas, aby wypocząć, spędzić czas z rodziną, znajomymi lub we własnym towarzystwie. Wiele 

osób zamierza aktywnie wykorzystać wolny czas na przykład jeżdżąc na sankach, nartach lub 

łyżwach. Nie można jednak zapomnieć  o bezpieczeństwie podczas tych aktywności 

.Poczucie beztroski często bierze nad nami górę i zapominamy o niebezpieczeństwach, które 

na nas czyhają. Choćby wejście na zamarzniętą taflę jeziora czy rzeki nie jest bezpieczne, 

ponieważ lód pod nami może się załamać, a my możemy wpaść do lodowatej wody. Kiedy  

już tak się stanie, aby uratować się z takiej sytuacji, przede wszystkim nie należy  panikować. 

Następnie rozłożyć szeroko ramiona nabrać dużo powietrza i nie próbować pływać. Musimy 

również oszczędzać siły nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów oraz za wszelką cenę 

nie wolno wpłynąć pod lód. 

 Gdy już wydostaniemy się z wody, należy się przeczołgać, nie wolno wstawać, 

podczas całej akcji należy cały czas wzywać pomoc. Jeśli pod kimś innym załamie się lód, 

należy niezwłocznie mu pomóc, poprzez podanie tej osobie czegoś, czego mogłaby się 

chwycić (kurtki gałęzi itp.) W wypadku, gdy potrzebujący znajduje się zbyt daleko brzegu, 

najpierw powinniśmy zawiadomić służby ratownicze, potem podczołgać się na bezpieczną 

odległość i rzucić poszkodowanej osobie coś, czego będzie mogła się złapać, należy unikać 

bezpośredniego kontaktu z osobą w wodzie, gdyż ta może nas wciągnąć do wody. 

 Co należy zrobić jeśli już wydostaniemy się z wody? Należy przebrać się w suche 

ubrania i wypić słodki ciepły napój. Poszkodowanego koniecznie powinien przebadać lekarz. 

Poza zamarzniętymi jeziorami istnieją inne zagrożenia takie, jak zjazdy na sankach w pobliżu 

ruchliwego miejsca np. ulicy ponieważ można przez nieuwagę doprowadzić do wypadku.  

Należy zwracać uwagę chociażby przy rzucaniu się śnieżkami, śnieżka z lodu może 

narobić szkód szczególnie jeśli trafi w twarz. Mam nadzieję że dzięki tym radom wasze 

nadchodzące kolejne dni wolne będą bezpieczniejsze. 

Jakub Kłusek 



Gratulujemy Aleksandrowi, Oldze i Maksowi, którzy wylosowali piłki za 
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki w grudniowym numerze gazetki 

"Lotnia".

Gratulujemy Natalii, Nikoli i Dagmarze wygrania piłek za rozwiązanie 
krzyżówki w gazetce "Lotnia".



We wtorek i
środę 25 - 26 
stycznia, w

Szkole
Podstawowej im.

Czesława 
Tańskiego w 

Janowie
Podlaskim,
odbyły się 

zawody w piłce 
siatkowej

dziewcząt oraz 
chłopców. 
Rozgrywki
dziewcząt 

rozpoczęły się 25 
stycznia o

godzinie 10:00.
Janów

odwiedziła 
drużyna z Rokitna wraz z trenerem, których Pan Dyrektor serdecznie powitał i podziękował im za 

przybycie, po mimo trudnych warunków pogodowych. Po rozgrzewce rozpoczęły się zmagania 
obydwu drużyn. Zawody sędziowane przez Pana Grzegorza Demianuka, miały roztrzygnąć 3 sety po 
25 punktów. Drużyna z Janowa, w której skład wchodziły: Iza Bazylczuk, Agata Gładuniuk, Amelia 

Lesiuk, Milena Tarasiuk, Emilia Łepecka oraz Marysia Owerko, wygrały wszystkie 3 sety, co czyniło 
je zwyciężczyniami zawodów. Następnego dnia zawodów z drużyną z Rokitna, sytuacja ze składem 

chłopców składającym się z: Kacpra Czuchana, Jakuba Iwaniuka, Jakuba Jureczka, Krystiana Seluka, 
Patryka Guzarowa, Mateusza Michalskiego, Marka Kiryluka oraz Kacpra Łukijaniuka powtórzyła się. 

Chłopcy zwyciężyli w 3 setach i tym sposobem wygrali zawody. Drużyny dziewczyn i chłopców 
zakwalifikowały się do następnego etapu zawodów w Międzyrzecu.

Marysia Owerko 8c

I miejsce w zawodach międzygminnych w Janowie Podlaskim i awans do powiatu w 

Międzyrzecu Podlaskim
Serdecznie gratulujemy uczniom klas 8 i ich opiekunowi p. Grzegorzowi Demianiukowi

Pierwsze miejsce



HOROSKOP:

WODNIK – Odkryjesz swoją nową pasję.  

RYBY – W tym miesiącu zaczniesz dużo czytać książek. 

BARAN – będziesz mieć przez cały 
miesiąc szczęście. 

BYK – zostaniesz zapytany z matematyki.

BLIŹNIĘTA – w tym miesiącu spóźnisz się do szkoły. 

RAK – dostaniesz 5 ze sprawdziany z biologii.

LEW – wylosujesz piłkę ze szkolnej 
gazetki.

PANNA – spełni się twoje największe 
marzenie.

WAGA – Wygrasz konkurs w którym ostatnio
uczestniczyłeś. 

SKORPION – dostaniesz od kogoś prezent. 

STRZELEC – Dostaniesz z odpowiedzi ustnej 4.

KOZIOROŻEC – znajdziesz coś, co sprawi, że będziesz szczęśliwy przez 
cały miesiąc. 


