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Dzień Kobiet 
8-ego marca w naszej szkole miał miejsce 

Dzień Kobiet, wszystkie klasy przygotowały 

dziewczętom wspaniałe podarunki oraz odbył się 

apel również z tej okazji. Co ciekawe święto 

wszystkich kobiet było obchodzone już w 

starożytnym Rzymie, znane również wtedy jako 

Matronalia, natomiast pierwszy dzień kobiet we 

współczesnym świecie był obchodzony w 

Ameryce 28 lutego 1909 roku ustanowiony przez

Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i 

strajkach w Nowym Jorku, rok później 

Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze 

ustanowiła Dzień Kobiet jako święto 

Międzynarodowe. Dzień Kobiet jest obchodzony 

przez różne kraje głównie 8 marca lecz na 

przykład w Tunezji Święto kobiet przypada na 13 sierpnia.  

W Polsce dzień wszystkich pań przypada na 8 marca, święto te szczególną 

popularnością odznaczyło się w czasach PRL, wtedy jak wszyscy wiemy w państwie polskim 

panowały niezwykłe braki w zaopatrzeniu, więc i panie dostawały bardziej praktyczne 

prezenty takie jak rajstopy, mydło czy kawa i inne przedmioty codziennego użytku chociażby 

ścierki, lecz były również inne podarunki na przykład goździki czy słodycze.  

Również ciekawe jest 

natomiast obchodzenie dnia

kobiet w innych państwach, 

przykładowo we Włoszech jest 

ono hucznie obchodzone, już 

kilka dni przed świętem po całych 

miastach rozwieszane są 

dekoracje i plakaty zwiastujące 

nadchodzący dzień kobiet, a 

podczas święta panowie i panie 

obdarowują się podarunkami 

nawzajem, częstym dodatkiem do 

prezentu jest gałązka mimozy.  

W Chinach przyznaje się 

kobietom pół wolnego dnia od 

pracy, aby mogły skorzystać z dostępnych wtedy zniżek na kosmetyki czy ubrania, 

organizowane są również pochody kobiet w ludowych strojach.  



Brytyjczycy świętują, robiąc 

wykłady i wystawy na temat wybitnych 

kobiet i drodze do równouprawnienia, nikt

tam nie naciska na żadnego rodzaju 

podarunki.

W Armenii dzień kobiet raz 

świętowano cały miesiąc, gdy związek 

radziecki upadł zniesiono dzień kobiet a w 

zamian ustanowiono dzień Piękna i 

Macierzyństwa, nie spodobało się to 

obywatelom kraju i postanowili świętować 

od 8 marca aż po 7 kwietnia.  

W Wietnamie dzień kobiet jest 

obchodzony podwójnie 8 marca oraz 20

października, standardowym podarunkiem 

Wietnamczyków jest goździk. Portugalki i 

Rumunki świętują na spotkaniach 

organizowanych wyłącznie w kobiecym 

gronie.

Jednakże jakby nie obchodzić i celebrować tego dnia, pamiętajmy, że kobiety są wokół nas na 

co dzień, to nasze mamy, babcie, koleżanki, nauczycielki, Panie sprzątaczki itd. Obyśmy 

darzyli je szacunkiem cały rok, a nie tylko przez jeden dzień.                               Jakub Kłusek 



18 marca w naszej szkole gościliśmy 
poetkę panią Mariannę Kołodziuk. Na 
spotkaniu z uczniami klas II pani Marianna
opowiedziała, jak powstają jej wiersze i w 
jaki sposób powstaje książka. Poetka 
recytowała swoje utwory oraz 
zaprezentowała ilustracje do nich, które 
wykonała własnoręcznie.  

W trakcie spotkania uczennice z II b
recytowały wiersze napisane przez panią 
Mariannę. Na zakończenie uczniowie 
podziękowali poetce za odwiedzenie naszej 
szkoły i wręczyli jej kwiaty.  

Spotkanie zorganizowały panie: 
Bożena Popis i Monika Dwojak.



W piątek 11 lutego odbył się parkowy etap 
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”. W tym etapie wiedzy o parku
krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu udział 
wzięły, oprócz drużyny z naszej szkoły, drużyny z 
Rokitna, Dobrynia Dużego, Wólki Dobryńskiej i 
Zalesia. Wymaganą wiedzą były informacje o 
parku, wiadomości z biologii i geografii kl. 6-8 
oraz wiedza pozaszkolna. Najwięcej punktów w 
teście zdobyła drużyna z naszej szkoły, w której 
skład wchodzą: Milena Tarasiuk, Malwina 
Hryciuk i Augustyna Butkiewicz, które
przygotowywała do konkursu pani Wioletta 
Doroszuk.

Przed nami wojewódzki etap tego
konkursu, który odbędzie się 29 kwietnia. 
Będziemy musiały popisać się tam dodatkowo 
wiedzą na temat 17 parków krajobrazowych oraz 
znajomością gatunków zwierząt i roślin objętych 
ochroną w Polsce. W tym roku tematem 
przewodnim konkursu „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski” są obszary wodne oraz 
gatunki i pojęcia z nimi związane. 

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski



Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa. I to był

naprawdę kolorowy dzień. Wszystko to za sprawą skarpetek nie do pary. Uczniowie i

nauczyciele ZPO przyszli w tym dniu w kolorowych skarpetkach nie do pary. W ten

sposób chcieliśmy pokazać solidarność z

osobami z Zespołem Downa.



Serduszka od dzieci dla dzieci

Dzieci z
Klubu
Integracyjnego z p.
Ewą Korneluk 
przyłączyły się 
drobnym gestem do
pomocy dzieciom z
Ukrainy
przebywającym na 
Zamku w Janowie
Podlaskim.
Wykonały serca-
laurki ze słodką 
niespodzianką. Do 
tej akcji przyłączyli 
się też Rodzice, 
dokładając do nich 
dary rzeczowe.

Upominki
wywołały chociaż na chwilę radość i uśmiech na twarzach dzieci z Ukrainy. 

Konkurs rozstrzygnięty. 
Nagrody rozdane.

Gratulacje dla uczniów, którzy
wzięli udział w konkursie. 

WYNIKI
I miejsce - Krzysztof
Szymiczek, kl.IIIb
II miejsce - Magdalena
Romaniuk, kl.IIb
III miejsce - Przemysław 
Czuchan, kl.IVb oraz Oliwia
Kruk, kl.IIIb

Wyróżnienia:  
Wiktoria Grabowska, kl.IIb,
Ania Michaluk, kl.IIb,
Nina Pietruczuk, kl.IIIb,
Nina Oleksiuk, kl.IVb



Zawody w piłce ręcznej

14 marca odbyły się zawody piłki 
ręcznej dziewcząt i chłopców w Sworach. 
Uczniowie na sportowe zmagania
wyruszyli po krótkiej rozgrzewce na hali
sportowej oraz  załatwieniu formalności 
około godziny 8:00 rano. Całą grupą przez 
cały wyjazd opiekowali się Pani Dorota 
Jakimiuk-Orzechowska oraz Pan Jarosław 
Hryciuk. Po przyjeździe zawodnicy 
zostali uprzejmie przywitani i
zaprowadzeni do szatni. Po uroczystym
rozpoczęciu zawodów, rozpoczęły się 
rozgrywki pomiędzy czterema drużynami 
dziewcząt z: Swór, Rokitna, Leśnej Podlaskiej oraz Janowa Podlaskiego i trzema drużynami 
chłopców z: Swór, Rokitna i Janowa Podlaskiego. Drużyna dziewczyn w składzie: Iza 
Bazylczuk, Agata Gładuniuk, Amelia Lesiuk, Milena Tarasiuk, Emilia Łepecka, Amelia 
Dzięcioł, Amelia Czuchan, Marysia Owerko zajęła 3 miejsce.  

Drużyna chłopców w składzie: Kuba Jureczek, Kacper Czuchan, Konrad Szychulski, 
Krystian Seluk, Brajan Jarząbkowski, Mateusz Michalski, Kacper Łukijaniuk, Patryk Guzarow, 
Jakub Iwaniuk  zajęła 1 miejsce, zapewniając sobie awans do rozgrywek powiatowych, które 
odbyły się w Piszczacu.  

Następnego dnia uczniowie również wybrali się na zawody, jednak tym razem piłki 
siatkowej. Był to już wyższy etap, do którego dostały się obie drużyny z Janowa. Zawody te 
odbyły się w Międzyrzecu. 

 Dwie drużyny w składzie:  

dziewczęta – Iza Bazylczuk, Agata Gładuniuk, Amelia Lesiuk, Milena Tarasiuk, Emilia 
Łepecka, Amelia Czuchan, Marysia Owerko 

chłopcy – Kacper Czuchan, Kuba 
Jureczek, Krystian Seluk, Konrad
Szychulski, Kacper Łukijaniuk, 
Patryk Guzarow, Mateusz
Michalski, Marek Kiryluk

wyruszyły pod czujnym okiem Pana 
Grzegorza Kotlarczuka. Po
rozgrzewce rozpoczęły się zawody. 
Obie drużyny z Janowa zajęły 2 
miejsce.

 Po zakończeniu zawodów 
uczniowie udali się na szybką 
przekąskę do McDonald, a 
następnie powrócili do szkoły.  

Marysia Owerko 8c



The Point Online

Klasy 8b i 8c wzięły udział w lekcji 
online prowadzonej przez Centrum

Kształcenia Językowego "The 
Point".

Zwycięzcą etapu szkolnego III 
edycji konkursu The Point Online

został  

Antek Kuźmiński z kl. 8b
Zdobył maksymalną liczbę 

punktów w najkrótszym czasie.

GRATULUJEMY!

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

21 marca to Światowy Dzień Poezji.  

W bibliotece na przerwach można było posłuchać recytacji polskiej poezji odtwarzanej z płyt 
CD oraz obejrzeć wystawę tomików wierszy dla dzieci i młodzieży. Odbyło się wręczenie 

słodkich nagród za poprawnie rozwiązane krzyżówki "Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?". 



SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

Podczas inwazji Rosji na Ukrainę wiele ludzi musi uciekać ze swojego kraju i przeważnie są to matki z 

dziećmi i osoby starsze. Ludzie uciekając z Ukrainy, zostawiają tam cały dobytek życia i przyjeżdżają do Polski z 
niewielką walizką najpotrzebniejszych rzeczy, ale to i tak jest za mało, aby móc przetrwać, potrzebują naszej 

pomocy. Dlatego też nasza szkoła włączyła się w pomoc i zorganizowała zbiórkę, podczas której zbierano 
najpotrzebniejsze artykuły. 

W naszej miejscowości też do pomocy dołączył się Zamek, który zapewnia dzieciom z Ukrainy dach nad 
głową. Mimo tego pomoc dalej jest potrzebna i nie możemy patrzeć obojętnie na ludzką krzywdę i nadal musimy 

pomagać, nie tylko tu na miejscu, ale możemy też pomagać poprzez wpłacanie datków na różne zbiórki, które są 
przeprowadzane w Internecie. Mamy też inne formy pomocy takie jak prace tłumaczy którzy pomagają w 
komunikacji z ludźmi z Ukrainy, jest też możliwość wolontariatu, podczas którego pomaga się w rożnych rzeczach 

np. ochotnicy, którzy się zgłaszają jako osoby chętne do pomocy rozdają na przejściach granicznych z Ukrainą 
ciepłe posiłki i suchy prowiant. Kolejną formą pomocy może być przyjęcie uchodźców z Ukrainy pod swój dach i 

zapewnienie im godnych warunków do życia.  

Jedno jest pewne sytuacja na Ukrainie jest bardzo ciężka i liczy się każdy gest chociażby ten najmniejszy. 
Bądźmy sercem z Ukrainą!!! 

3 GDH im. gen. Ludwika Bittnera w Janowie Podlaskim
Bieg Tropem Wilczym - X Edycja 2022 - największy bieg pamięci żołnierzy 

wyklętych w Polsce. Po raz 7 odbył 
się w parku w Konstantynowie 

zorganizowany przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej. 
Jako harcerze pełniliśmy honorową 

wartę przy pamiątkowej tablicy 
podczas minuty ciszy dla uczczenia

wszystkich walczących o wolną 
Polskę. Dziękuję za tę służbę druhnie 

Karolinie i druhowi Marcelowi.
Także jednoczyliśmy się z Ukrainą. 

Symboliczne wstążeczki na 
biegowych koszulkach wyrażały nasz 
sprzeciw przeciwko wojnie Rosji w
Ukrainie. Do zobaczenia za rok na

trasie biegu. CZUWAJ!

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom za wielkie serce i ten piękny

gest solidarności oraz pomocy wobec potrzebujących dzieci i rodzin z Ukrainy



24 marca klasy 4b i 4c wzięły udział w zajęciach

edukacyjnych na terenie działki Lubelskiego

Zespołu Parków Krajobrazowych. Zajęcia

prowadziła pani Magdalena Żychowska, która

bardzo ciekawie opowiadała o różnych gatunkach

roślin i zwierząt. Po zajęciach odbyło się ognisko.

Bardzo dziękujemy pani Magdzie i panu Maciejowi za pomoc przy organizacji zajęć



Musical „Metro”

Musical „Metro” opowiada o grupie
młodych ludzi, artystów szukających szczęścia 
w życiu, marzeniach i miłości. Każdy z nich 
przywozi własną historię, marzenia, cel. 
Przyjeżdżają oni na casting do teatru, ale go 
nie przechodzą. Organizują więc własny 
musical na stacji metra. Po sukcesie
podziemnego musicalu dostają propozycję 
angażu do teatru, który ich wcześniej odrzucił. Pojawia się dylemat: iść za pieniędzmi czy za 
marzeniami. W musicalu pojawiają się osoby, które możemy kojarzyć z np. „The voice kids” 
lub „The voice of Poland”. Musical po raz pierwszy został wystawiony w 1991 r. Według 
mnie warto zobaczyć ten musical i jeżeli ktoś miał by możliwość pojechać, to ja serdecznie 
polecam. Wszystko jest bardzo dopracowane i piosenki są też bardzo dobre, w szczególności 
polecam piosenki pod tytułem „Wieża Babel” i „A ja nie”. Jeszcze raz serdecznie polecam i 
mam nadzieję, że będę mogła się jeszcze kiedyś na niego wybrać. 

Oliwia Hładoniuk kl 8b ষ

HOROSKOPY:
Wodnik – wylosujesz piłkę w szkolnej gazetce. 

Ryby – dostaniesz 5 z niezapowiedzianej kartkówki z języka polskiego  

Baran – w tym miesiącu zgubisz swoją ulubioną rzecz 

Byk – ktoś cię miło zaskoczy  

Bliźnięta -  Uważaj na koty  

Rak – w tym miesiącu zapomnisz odrobić pracy 
domowej z religii

Lew – poznasz wielu innych przyjaciół 

Panna – na lekcji matematyki zostaniesz wywołany do tablicy  

Waga – u Pani Moniki na lekcji języka rosyjskiego zgłosisz nieprzygotowanie  

Skorpion – w tym miesiącu będzie cię prześladować pech  

Strzelec – z odpowiedzi ustnej u pani Magdaleny Osuch dostaniesz 5

Koziorożec – w tym miesiącu będziesz mieć dużo niespodzianek  



25 marca-Dzień Czytania Tolkiena. 

 Z tej okazji uczniowie kl.6a pod opieką 
pana Pawła Charytoniuka czytali fragmenty 
książki "Hobbit, czyli tam i z powrotem", 
natomiast klasa 8c z panią Iwoną 
Andruszkiewicz czytała fragmenty 
"Władcy pierścieni". W akcję czytania 

Tolkiena włączył się również dyrektor ZPO 
pan Arkadiusz Podskok.

Piękne dekoracje na ten dzień przygotowały uczennice: Milena Tarasiuk i Oliwia Hładoniuk z 
kl.8b, a nad całością czuwała p. Monika Dwojak, nasza nieoceniona szkolna bibliotekarka. 
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ZWIASTUNY WIOSNY

Czy znasz zwiastuny wiosny? Jeżeli masz już dość zimy i czekasz z utęsknieniem na cieplejszą porę roku, to może warto dowiedzieć się, jakie 

sygnały świadczą o zbliżającej się wiośnie? Wystarczy, że wybierzesz się na spacer, otworzysz szeroko oczy, zaczniesz nasłuchiwać, a będziesz 

sam mógł zauważyć, że zima się kończy. Czasem wystarczy, że spojrzysz przez okno i przy odrobinie szczęścia również spostrzeżesz, że 

niektóre ze zwiastunów wiosny są już widoczne. 

KWIATY

Jedną ze zdecydowanie najwcześniej pojawiających się oznak zbliżającej się wiosny są przebiśniegi. Jak sama nazwa wskazuje – przebijają się 

jeszcze przez śnieg, czyli wtedy, gdy nie ma jeszcze żadnych innych kwiatów. 

Zawilce gajowe rosną w starych lasach na terenie całej Polski. Łodyżki kwiatowe mają 20-30 cm długości i są owłosione. Na nich pojawiają się 

białe kwiatki o sześciu płatkach. Płatki te na końcach stają się różowawe. Kwiaty zamykają się i zwisają o zmroku. One także zapylane są przez 

owady. Uwaga! Zawilec jest rośliną trującą – tak samo jak wszystkie jaskry, do rodziny których zawilec należy. 

Przylaszczki rosną głównie w lasach liściastych na terenie całej Polski. Osiągają wysokość ok. 15-20 cm. Przylaszczki mają niebiesko-

fioletowe kwiatki o średnicy 1,5-3 cm. Pojawiają się one przed młodymi listkami – część listków może pozostawać zielona od poprzedniego 

roku. Listki są wyraźnie trójdzielne. Jedna roślina kwitnie ok. 3 tygodni, ale pojedynczy kwiat więdnie już po 8 dniach. Przylaszczki potrafią żyć 

100 lat i także są roślinami trującymi z rodziny jaskrowatych. 

Niektóre krzewy także kwitną wczesną wiosną. Należy do nich wawrzynek wilczydełko, który jest dość rzadką rośliną, ale spotyka się go w 

całej Polsce w cienistych lasach liściastych i w mieszanych zaroślach. Między lutym a kwietniem obsypuje się różowymi lub białymi kwiatami i 

dzieje się to, zanim jeszcze wypuści listki. Kwiaty są drobne, mają do 1,5 cm średnicy i cztery płatki. Nektar tej rośliny odżywia pszczoły i 

motyle dzienne. Wawrzynek wilczydełko jest rośliną silnie trującą – nawet 1-2 owoce zjedzone przez dziecko mogą je zabić. Objęty jest 

częściową ochroną. 

Żonkile kwitnąć zaczynają na przełomie marca i kwietnia. Występują w kolorze intensywnie żółtym, kremowym lub białym. W Polsce rzadko 

rosną dziko, zwykle są uprawiane w przydomowych ogródkach lub szklarniach. Naturalne stanowiska żonkili występują w Portugalii i 

Hiszpanii. W Polsce żonkile są mocno kojarzone z wiosną. 

Krokusy pojawiają się często jeszcze w marcu, ale ich prawdziwy wysyp następuje zwykle do połowy kwietnia. Najliczniej wyrastają na tych, 

na których wypasane były owce. W Polsce wiele osób podróżuje wiosną na Podhale, gdzie różnobarwne krokusy pojawiają się na łąkach w 

olbrzymiej liczbie.

ZWIERZĘTA Jelenie w końcu lutego gubią poroże. To samo dzieje się na początku lutego z porożem łosi. Oznaką wiosny jest też powrót do 

Polski migrujących ptaków.

Kopciuszek to ptak ostrożny, ale nie kryje się przed człowiekiem. Przebywa na terenie całej Polski, także w miastach, ale najliczniej w górach. 

Jest ruchliwy i szybko przelatuje na krótkie odległości. Zatrzymuje się w danym miejscu na krótką chwilę i odlatuje dalej. Jest wielkości wróbla, 

ale znacznie smuklejszy i ma rudy ogonek, którym często rusza. 

Skowronki wracają do Polski w lutym lub na początku marca. Najłatwiej go spotkać na wsi, nad łąką lub polem. To malutki ptaszek, którego 

łatwiej usłyszeć niż zobaczyć – śpiewa cały czas, gdy unosi się w powietrzu, od wschodu do zachodu słońca. 

Bociany wracają do Polski w marcu. Odszukują swoje gniazdo z poprzedniego roku, naprawiają je i w nim składają jaja. I tak potrafi dziać się 

przez długie lata. Bocian biały jest dużym ptakiem – ma ok. metra długości i metra wysokości, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi nawet dwa 

metry. Najłatwiej spotkać go w jego gnieździe lub podczas żerowania na łąkach, zwłaszcza podmokłych, polach i mokradłach. 

Motyle w marcu wylatują z uli pszczoły, pojawiają się też inne owady. Wiosną jako pierwsze zobaczyć można cytrynowo żółte lub zielonkawo-

białe cytrynki, listkowce oraz barwne rusałki. Cytrynki zimują w opadłych liściach i są pospolitym gatunkiem motyla na terenie całej Polski. 

Wczesną wiosną najpierw pojawiają się samce – są cytrynowo żółte. 

Rusałki pokrzywniki to motyle, które zimują w jaskiniach, piwnicach i na poddaszach, budzą się do życia w marcu. Mają czerwono-ceglaste 

skrzydła z licznymi czarnymi i żółtymi plamkami. 

INNE ZWIASTUNY WIOSNY

Oprócz pierwszych kwiatów wiosennych i ptaków powracających z ciepłych krajów, warto przyjrzeć się także innym zwiastunom wiosny! 

Jednym z nich jest budząca się ze snu zimowego żaba trawna.

Wydłuża się dzień. Polskie przedwiośnie zaczyna się na przełomie lutego i marca. W polskim klimacie pogoda o tej porze roku jest bardzo 

zmienna i bywa, że w marcu panuje jeszcze zima. Ale słońce wschodzi już wyraźnie i zachodzi później. Dzień wydłuża się o 2 godziny! Około 

20 marca następuje zrównanie dnia z nocą. 21 marca uznajemy za pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. 

Aby zauważyć nadchodzącą wiosnę, warto wybrać się na spacer i uważnie rozejrzeć się dookoła.  
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