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         Dzisiaj rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla większości uczniów jest to kolejny rok nauki w nowej klasie, dla 

niektórych jest to prawdziwy początek edukacji.  

         Na początku uroczystego spotkania dyrektor szkoły p. mgr Alina Szczepanik powitała wszystkich zebranych 

nauczycieli, uczniów, rodziców i personel szkoły.  

         Serdecznie powitała i przedstawiła p. mgr Jolantę Nieścior, która rozpoczyna pracę w tutejszej placówce. Do tej pory 



p. Nieścior, zajmowała stanowisko dyrektora szkoły w Łążku Ordynackim.  

         Szczególnie ciepłe słowa p. Dyrektor skierowała w stronę pierwszoklasistów oraz zerówkowiczów i ich rodziców. 

            Następnie pokrótce przedstawiła priorytety Ministra Edukacji Narodowej i priorytety Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

Przede wszystkim zwróciła uwagę na realizację programu  Zero tolerancji dla przemocy w szkole i aktywizację szkoły w 

zakresie przeciwdziałania absencji uczniów. Przypomniała również o obowiązku noszenia mundurków szkolnych i 

bezpiecznym zachowaniu się w szkole. 

         Apel zakończył się programem artystycznym w wykonaniu uczniów klas starszych, na który złożyły się wiersze i 

piosenki. 

         Po apelu, uczniowie wraz z wychowawcami klas udali się do swoich sal, w celu zapoznania się, przedstawienia 

planów zajęć i omówienia spraw organizacyjnych. 

  

         Do szkoły uczęszcza 260 uczniów – 126 uczniów szkoły podstawowej, 88 uczniów gimnazjum i 16 dzieci do klasy 

„0”. 

         W szkole pracuje 14 nauczycieli zatrudnionych na stałe oraz 8 nauczycieli dochodzących.  

  

     Wychowawstwa w klasach objęli: 

mgr Dorota Kret  –           kl. „0”, 16 uczniów 

mgr Dorota Nafalska –   kl. I, 24 uczniów 

mgr Ewa Jargiło –           kl. II, 19 uczniów 

mgr Barbara Olech –      kl. III, 16 uczniów 

mgr Piotr Gąbka –           kl. IV, 24 uczniów 

mgr Jolanta Nieścior –    kl. V, 23 uczniów 

mgr Lidia Hyła –              kl. VI. 20 uczniów 

mgr Elżbieta Kozłowska – kl. I G, 28 uczniów 

mgr Izabela Lochert –     kl. II a G. 20 uczniów 

mgr Marta Nowak –        kl. II b G, 19 uczniów 

mgr Iwona Jarosz –         kl. III G. 21 uczniów 

       Ponadto w szkole zatrudnieni są: 

          p. Monika Baran i p. Urszula Krzos – język angielski 



          mgr Marek Sulowski – biblioteka, muzyka, plastyka 

          mgr Grzegorz Ciupak – historia, WOS 

          mgr Bożena Mędrek i mgr Barbara Wieleba – geografia 

         mgr Małgorzata Mielniczuk – chemia 

         mgr Wiesław Drewniak –język rosyjski 

         ks. mgr Witold Szczur i mgr Anna Król – religia 

         p. Joanna Lewczyk – rewalidacja 

  

         Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole: 

  

        kółko ogólnorozwojowe w kl. I – mgr Dorota Nafalska 

        kółko teatralne w kl. II – mgr Ewa Jargiło 

        kółko artystyczne w kl. III – mgr Barbara Olech 

        kółko recytatorskie i polonistyczne – mgr Lidia Hyła 

        kółko informatyczne i matematyczne – mgr Marta Nowak  

        kółko matematyczne – mgr Iwona Jarosz 

        kółko regionalne – mgr Grzegorz Ciupak 

        kółko języka rosyjskiego – mgr Wiesława Drewniak 

        zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – mgr Ewa Jargiło, mgr Dorota   

                                                                       Nafalska, mgr Barbara Olech 

        chór szkolny – mgr Marek Sulowski 

        SKS – mgr Piotr Gąbka 

  

          Dodatkowe obowiązki nauczycieli: 

Opieka nad grupą teatralną Krasnale - mgr Ewa Jargiło 

Opieka nad SU – p. Urszula Krzos, mgr Piotr Gąbka 

Prowadzenie kroniki szkolnej – mgr Barbara Olech 

Dekoracje korytarza szkolnego – mgr Dorota Kret 

  

  

Gratulacje dla p. Piotra Gąbki 



za obronę pracy magisterskiej 

i uzyskanie tytułu magistra. 

  

  

          Studia magisterskie z języka angielskiego kontynuuje p. Urszula Krzos i p. Monika Baran 

  

         Studia podyplomowe kontynuują: 

p. mgr Iwona Kiszka z zakresu techniki  

p. mgr Jolanta Nieścior z zakresu biologii  

p. mgr Alina Szczepanik z zakresu WOS  

  

         O awans nauczyciela dyplomowanego ubiegają się: p. mgr Ewa Jargiło, p. mgr Marta Nowak, p. mgr Marek Sulowski 

i ks. Witold Szczur 

  

         W sekretariacie szkoły pracuje p. Iwona Kuźnicka.  

         Jednodniową opiekę pielęgniarską sprawuje p. Danuta Krzos.  

         W skład obsługi szkoły wchodzą: p. Stanisława Cichecka, p. Maria Skubik i p. Krzysztof Miś.  
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Uwierz w siebie - możesz wszystko 

  
  
  

Nasza szkoła bierze udział w realizacji  Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Janów 

Lub. pn. Uwierz w siebie możesz wszystko . 

  

Uczniowie mają możliwość korzystania: 

        z dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności, zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia; 

        z zajęć o charakterze portowo – rekreacyjnym; 



        z zajęć uwzględniających technologię informacyjną, języki obce, nauki przyrodnicze. 

  

Celem tych zajęć jest aktywizacja i rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży ze środowisk o nierównych szansach 

edukacyjnych z terenu Gminy Janów Lub. 

          Działania, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, ujęte zostały w bloki tematyczne. 

  

  

 I.      Blok artystyczny 

a)     Zajęcia teatralne – Jesienne impresje teatralne – p. mgr Ewa Jargiło 

          

  

  

b)    Zajęcia plastyczne – Farba, kredką podążam w świat – p. mgr Barbara Olech 

 
  

  

c)     Zajęcia muzyczne – Czarodziejski flet – p. mgr Dorota Nafalska, p. mgr Marek Sulowski 

         



  

  

d)    Zajęcia recytatorskie – p. mgr Lidia Hyła 

 
  

   II.      Blok sportowo – rekreacyjny 

W cieniu olimpijskiego znicza – p. mgr Elżbieta Kozłowska, p. mgr Piotr Gąbka 

               

  

 III.      Blok przedsiębiorczości 

Z myszką i angielskim podążam w świat 
a)     Zajęcia informacyjno – matematyczne – p. Iwona Jarosz, p. Marta Nowak        

 
  

b)    Zajęcia językowe  - p. Urszula Krzos, p. Monika Baran 

  



 
  

 IV.      Blok ekologiczny 

Eko-szkoła, eko-las, z ekologią spędzaj czas – p. Jolanta Nieścior 

  

      

  

  

V.      Blok turystyczno – krajoznawczy 

Plecak pełen przygód – p. Dorota Kret 

  

                 

  

  

  

 VI.      Blok historyczny 

Odkryj swoją przeszłość – p. Grzegorz Ciupak 

  



 
  

  

W zajęciach bierze udział 154 uczniów naszej szkoły. 

Program realizowany jest od lipca do grudnia 2007 r. wraz z innymi szkołami Gminy Janów Lub. 

Na każdy blok przeznaczone są środki na zakup materiałów edukacyjnych, które umożliwiają realizację atrakcyjnych 

zajęć. 

Realizacja programu zakończy się  Finałem Twórczości Dziecięcej i Spartakiadą Sportową. 
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 Wybory      

                Samorządu      

                        Uczniowskiego 

  

Wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego 2007/08 nastąpiły przygotowania do powołania nowego Samorządu 

Uczniowskiego i wybrania opiekunów.  



  

Najpierw drogą głosowania spośród, nauczycieli wybrano opiekunów Samorządu Uczniowskiego.  

Zostali nimi: p. Urszula Krzos – nauczycielka języka angielskiego oraz p. mgr Piotr Gąbka – nauczyciel 

wychowania fizycznego. 

  

Następnie opiekunowie zorganizowali wybory do samorządu. Każda klasa wytypowała swoich reprezentantów, 

łącznia 34 osoby, a uczniowie ci weszli w skład Młodszego (kl. IV – VI SP)  i  Starszego Samorządu (kl. I – III G). 

Uczniowie wyłonili spośród siebie przewodniczących, zastępców, skarbników i członków poszczególnych sekcji. 

  

Młodszy Samorząd: 

Przewodniczący:            Agata Radomska 

Zastępca:                      Izabela Mucha 

Skarbnik:                     Kinga Nowak 

Sekcja gospodarcza:              Rafał Jakubiec 

Krzysztof Łukaszewicz 

Karolina Rożek 

Sekcja kulturalna:                 Agnieszka Golec 

Maciej Stańko 

Łukasz Jargiło 

Dawid Jargiło 

Sekcja dekoracyjna:              Patrycja Łukasik 

Edyta Rożek 

Agnieszka Surtel 

  

Starszy Samorząd: 

Przewodniczący:         Dominika Kwiecińska 

Zastępca:                      Paulina Szczygieł 



Skarbnik:                     Bartłomiej Kuźnicki 

Sekcja gospodarcza:             Lucjan Rożek 

                                                Bartłomiej Kuźnicki 

Przemysław Skubik 

Karol Wieleba 

Sekcja kulturalna:                 Magdalena Stańko 

Monika Szafran 

Magdalena Łukasiewicz 

Kinga Skubik 

Monika Kozyra 

Dorota Pyć 

  

Sekcja dekoracyjna:             Anna Blacha 

Izabela Pudło 

Patrycja Staszowska 

Aleksandra Rząd 

Karolina Pudło 

Aleksandra Mucha 

Agnieszka Wołoszyn 

Katarzyna Blacha 
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Oszczędzaj.  



       Wyłączaj.  

              Odzyskuj. 

        Świeć przykładem! 

  
  
Po raz czternasty zainaugurowano ogólnopolską akcję Sprzątania Świata.  

Obok młodzieży szkolnej biorą w niej udział także osoby dorosłe.  

Celem akcji, której patronuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, jest oczyszczenie ze śmieci miejsc ulubionych przez 

turystów oraz budowanie w społeczeństwie świadomości ekologicznej. 

  

Co roku w 80 krajach w akcji Sprzątania Świata uczestniczy ok. 35 mln ludzi. 

 W Polsce patronat nad tą akcją objęli: Prezydent Rzeczypospolite, Minister  Środowiska, Minister Edukacji, Minister 

Gospodarki, Ambasador Australii, Ambasador Nowej Zelandii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych , Prezes 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Polskiego Związku Łowieckiego, Prezes 

Polskiego Związku Wędkarskiego, Marszałkowie Województw, Wojewodowie, Prezydenci Miast Wojewódzkich. 

  

         Nasza szkoła również wzięła udział w tej akcji. Wszyscy uczniowie poszczególnych klas pod opieką swoich 

wychowawców udali się w wyznaczone rejony naszej miejscowości, aby je posprzątać i oczyścić.  
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„Hej, ho! Hej ,ho!  

   Do lasu by się szło!” 

         Klasy I – III pod opieką swoich pań wychowawczyń i pań praktykantek udały się na wycieczkę do Kośniaka –

pobliskiego zagajnika naszej miejscowości.  

         Atrakcją wycieczki niewątpliwie było ognisko i możliwość pieczenia smakowitych kiełbasek, tym bardziej, że apetyt 

na świeżym powietrzu wszystkim dopisywał. 

         Nie mniej dzieciom podobały się zabawy i gry: Dotknij lasu, Zapach lasu, Kolory lasu, Dźwięki lasu, Skarby lasu, 

Znawca drzew. 

         Ponadto dzieci zanotowały swoje spostrzeżenia dokonane w wyniku obserwacji i badań. Zdobytą wiedzę wykorzystały 



na zajęciach z edukacji społeczno – przyrodniczej. 
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         W tym dniu w szkole obchodzone było święto wszystkich chłopców.  

Dziewczęta nie zapomniały o swoich kolegach i w klasach na chłopców czekały niespodzianki. Koleżanki oprócz życzeń 

podarowały chłopcom mini – podarunki: maskotki, breloczki, kolorowe długopisy, itp. 

  

  



     

Uczniowie klasy IV 
  

     Wieczorem odbyła się dyskoteka dla uczniów klas  IV – VI  i  I G – III G zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. 

    

Dyskoteka uczniów klas starszych 
  

          

                                                      Święto w klasie II b G            
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         Uczniowie klasy II b G wraz ze swoją Wychowawczynią p. mgr Martą Nowak spędzili czas w miłej atmosferze. 

Atrakcją było ognisko, pieczenie kiełbasek w jego płomieniach oraz zabawy i gry.  
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 W  podzięce 

za  trud  –  naszym  Nauczycielom  

         W tym dniu odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli zaproszeni nauczyciele, pracownicy szkoły oraz 

nauczyciele emerytowani.  

         Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Urszuli Krzos,   p. mgr Piotra Gąbki,   p. mgr 

Jolanty Nieścior, oraz   p. mgr M. Sulowskiego. 

         Na początku spotkania p. mgr Alina Szczepanik dyrektor szkoły powitała wszystkich zebranych oraz złożyła 

życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. 



 

Grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście 

         Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną. Prozą, poezją oraz piosenką uczcili pracę, trud, wysiłek, 

zaangażowanie tych wszystkich, którzy pracują lub pracowali w tej szkole. 

 

Chór szkolny z opiekunem p. mgr Markiem Sulowskim 

  



 

Scenka w wykonaniu uczniów klas gimnazjalnych 

         Ważnym momentem uroczystego spotkania były podziękowania i pożegnanie p. mgr Marii Rążewskiej, która 

odeszła na emeryturę.  

Najpierw, p. Dyrektor, wyraziła wyrazy wdzięczności za pracę i serdeczności oraz złożyła życzenia spokojnego 

odpoczynku. 

         Następnie byli wychowankowie - obecnie uczniowie klasy V również pożegnali swoją Wychowawczynię i do 

wiązanki kwiatów dołączyli wiersz i piosenkę. 

 



 
Pani Maria Rążewska przyjmuje podziękowania, 

życzenia i kwiaty od byłych wychowanków 
  

Na zakończenie p. Dyrektor wręczyła nagrody dyrektorskie: 

                   p. mgr Ewie Jargiło, 

                   p. mgr Elżbiecie Kozłowskiej, 

                   p. mgr Marcie Nowak, 

                   p. mgr Barbarze Olech, 

                   p. mgr Piotrowi Gąbce, 

                   p. mgr Markowi Sulowskiemu 

za osiągnięcia dydaktyczne, odpowiedzialne wychowanie uczniów 

 i rozwój ich osobowości. 
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Jan  Paweł  II  –  obrońca  godności  
człowieka 

  
Urodził się,  by świadczyć  
o tym, co nosi ta ziemia,  
i  o nietrwałości wszelkiego jarzma.  
Mówił o trudach daremnych  
i  wiecznych prawach,  
a słowa Jego odbijały się w słońcu.  
Dawał nam siebie i swego ducha,  
aż wszystkie sprawy tego świata  
w miłość się obrócą.  
Jest z nami  
i  t rwać będzie przy nas  

na przekór śmierci.           M. Czuku 

  
Apel przygotowali uczniowie klas starszych pod kierunkiem ks. Witolda Szczura z okazji Dnia Papieskiego.  

Na program złożyły się wspomnienia z pontyfikatu Jana Pawła II, prezentacja multimedialna, scenki oraz piosenki w 

wykonaniu młodzieży. 



  

 
Mija kolejny rok od     chwili, kiedy Sługa Boży Jan Paweł II powrócił do Domu Ojca. 

  
Przyjaciel złamanych serc. 
                                                                                          

                                                                
 

 
Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. 

Starajmy się usłyszeć to wołanie. 

Starajmy się tak postępować i tak żyć, 

by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową 

i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.  

  

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. 

Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. 

  

Człowiek nie może żyć bez miłości. 

Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, 



jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, 

jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie 

i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. 
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Ognisko klasowe 

  
  

 
  
  
         Uczniowie klasy V wraz ze swoja wychowawczynią, p. mgr Jolantą Nieścior odbyli wycieczkę do Modzyrowa, 
gdzie miło i wesoło  spędzili czas.                                                                                             

Po obserwacjach zmian jesiennych w przyrodzie, podziwianiu barw jesieni, komponowaniu bukietów z liści 
uczniowie z wielką ochotą przystąpili do rozpalenia ogniska i pieczenia kiełbasek. W cieple płonącego ogniska dzieci 
chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami, opowiadały swoje przeżycia i cieszyły się.  

    
  
Następnie uczniowie zebrali się na polance, gdzie radośnie spędzili czas    na zabawach i grach w pikę. 



                              
  
Był to jeden z pierwszych momentów, gdzie uczniowie mogli bliżej zapoznać się ze swoją nową wychowawczynią. 
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Uczniowie aktywnie biorą udział w zajęciach w ramach realizacji „Lokalnego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych w Gminie Janów Lub. pn. Uwierz w siebie możesz wszystko .  

Zajęcia są bardzo atrakcyjne i sprawiają uczniom ogromną radość i frajdę. Wszyscy chętni znaleźli coś dla siebie. 

 Jedni mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia, zaspokajać swoją ciekawość , inni po prostu zażywać ruchu na 

boisku, na hali sportowej czy na basenie.  

Oto zajęcia w ramach: 

Bloku  artystycznego 

a)     Zajęcia teatralne – Jesienne impresje teatralne – p. Ewa Jargiło 

        

W Teatrze H. CH. Andersena w Lublinie wspólnie z aktorami 

  



     

 
  

  

b)    Zajęcia plastyczne – Farbą, kredką podążam w świat –  

                                                                  p. mgr Barbara Olech 

    

Zajęcia  w plenerze uczniów  kl. III 



    

                                 

                          Wspólne zdjęcie z uczniami z PSP                                    Michał Abram, Kamil Kulpa.            
                                      w Janowie Lub.                                                  Adrian  Prężyna, Natalia Surtel, 
                                                                                                                   Łucja Stańko., Agnieszka Sosnówka 

  

Zajęcia w szkole 

       

                             Agnieszka Widz,  Monika Pudło                                         Łucja Stańko,  Marlena Spwa,  
                                       Beata Kozyra,  Monika Pudło 
  



       

                                  Michał Abram, Kamil Kulpa                                    Agnieszka Sosnówka, Agata Nowak,  
                                                                                                                            Sylwia Kozyra    

      

Spotkanie z artystą malarzem p. Leszkiem Waberskim – mgr sztuki 

  

 
Spotkanie z malarką. p. mgr Stefanią Wójcik 

  

  

c)     Zajęcia muzyczne – Czarodziejski flet   – p. Dorota Nafalska,  

                                                                         p. Marek Sulowski 



 
Zajęcia zespołu muzycznego z p. mgr Markiem Sulowskim 

     

… i z  p. mgr Dorotą Nafalską 

  

  

d)    Zajęcia recytatorskie – p. mgr Lidia Hyła 

  

     

Wieczór poezji 



     

  

  

Bloku  sportowo – rekreacyjnego 

W cieniu olimpijskiego znicza – p. mgr Elżbieta Kozłowska,  

                                                        p. mgr Piotr Gąbka 

     

Konkurs skoku wzwyż                … uśmiechy i medale 

                                       

                                                          Agnieszka Surtel,                       Magdalena Mucha 



    

    

Na basenie 

    

  

Bloku przedsiębiorczości 

Z myszką i angielskim podążam w świat 

e)     Zajęcia informacyjno – matematyczne – p. mgr Iwona Jarosz,  

                                                                     p. mgr Marta Nowak        

Uczniowie m.in. wykonali i przedstawili propozycję dyplomu uznania za udział w projekcie Uwierz w siebie – możesz 

wszystko.  Dyplom został wysoko oceniony, zaakceptowany i na zakończenie wszyscy finaliści otrzymali tego typu 

pamiątkę. 



  

f)      Zajęcia językowe  - p. Urszula Krzos, p. Monika Baran 

Członkowie tego bloku nawiązali korespondencję e-mailową w języku angielskim z młodzieżą z zagranicy. 

Bloku  ekologicznego 

Eko-szkoła, eko-las, z ekologią spędzaj czas – p. mgr Jolanta Nieścior 

       

      

Sylwia Góra, Dawid Jargieło                                   Krzysztof Łukaszewicz, Maciej Blacha,                                                
                                                                                   Paweł Jakubiec, Mateusz Jakubiec,                                      
                                                                                     Wojciech Niedziałek                        

      

Konrad Wieleba, Szczepan Kwieciński                  Sebastian Matysek, Ilona Sowa 



         

Ewelina Torba, Magdalena Chmiel                                Patrycja Łukasik, Edyta Rożek, 
                                                                                          Agnieszka Surtel                    

       

Anna Kozyra, Sylwia Góra, Bartłomiej Jakubiec 
  

  

Bloku  turystyczno – krajoznawczego 

Plecak pełen przygód – p. mgr Dorota Kret 

        

Zajęcia w terenie 

  



        

  

  

      

Zajęcia w pracowni 

  

Bloku  historycznego 

Odkryj swoją przeszłość – p. mgr Grzegorz Ciupak 
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Dzisiaj uczniowie klasy I zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły podstawowej.  

 
W obecności p. mgr Aliny Szczepanik dyrektor szkoły, zaproszonych rodziców oraz społeczności uczniowskiej 

złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.  

                          

Aby przystąpić do ślubowania, bączki wcześniej zostały poddane przez Królową i Króla egzaminowi, który 

pomyślnie zaliczyły.     

     



                                

                                                   

                    
Każdy uczeń potwierdził swoją przysięgę pieczęcią palca. 

              

        Daria Król                                      Patrycja Janacz                          Damian Król 

Następnie p. Dyrektor złożyła w swoim imieniu życzenia pierwszoklasistom oraz ich rodzicom.  

  

W imieniu rodziców głos zabrała p. Zofia Powęska, która podziękowała  

p. Dyrektor za uroczystość oraz p. mgr Dorocie Nafalskiej Wychowawczyni klasy za przygotowanie dzieci. 

  



    

O młodszych koleżankach i kolegach nie zapomnieli uczniowie klasy III, którzy poezją wyrazili życzenia i wręczyli 

im upominki – niespodzianki.  

     

           

Po zakończeniu uroczystości uczniowie klasy I spotkali się z p. Dyrektor, Wychowawczynią oraz z rodzicami, w 

klasie na herbatce.  
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W tym dniu odbył się apel z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez uczniów klasy IV szkoły 

podstawowej oraz klasy I, II A i III gimnazjum pod kierunkiem p. Urszuli Krzos i p. Moniki Baran. 

  

      

  

 
W czasie apelu został przedstawiony montaż słowno – muzyczny oraz scenki o charakterze niepodległościowym. 

Chór szkolny pod kierunkiem p. mgr Marka Sulowskiego wykonał pieśni patriotyczne. 
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Prezentacja  

– Środki psychoaktywne  



Spotkanie z rodzicami
  

     

 

W tym dniu do szkoły przybyła p. mgr Urszula Kiszka – pedagog Janowskiego Gimnazjum z prezentacją 

multimedialną nt. używek stosowanych wśród młodzieży szkolnej oraz sierżant Tomasz Wielgus, który zapoznał rodziców 

z podstawą prawną - Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – w przypadku 

        nielegalnego posiadania,   

        produkcji, 

        handlu, 

        udzielaniu lub nakłanianiu małoletnich do używania. 

      

Pedagog mgr Urszula Kiszka   i   sierżant Tomasz Wielgus 

Program prezentacji: 

    Co to są narkotyki? 

    Legalne środki psychoaktywne. 

    Dlaczego dzieci sięgają po narkotyki? 



    Nielegalne środki psychoaktywne. 

    Nazwy sloganowe narkotyków. 

    Zewnętrzne oznaki używania narkotyków. 

    Na co rodzic powinien zwrócić uwagę. 

    Negatywne efekty działania narkotyków. 

    Jak utrzymać dobry kontakt z dzieckiem. 
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Na początku spotkania uczniowie klasy II b G  za pomocą prezentacji multimedialnej odpowiedzieli na pytanie Co 

szkodzi zdrowiu? Zwrócili uwagę na szkodliwość działania: alkoholu, nikotyny i narkotyków. 

  

                                

  

Następnie ucz. kl. V  Ewelina Torba , rapując, zachęciła uczestników spotkania do zdrowego stylu życia. 



 
Uczniowie kl. II a G przedstawili scenkę. W niej ukazali przyczyny sięgania po używki i jednocześnie podkreślili 

wagę życia bez nałogów.   

  

                                 

  

Pani mgr Małgorzata Mielniczuk ogłosiła wyniki konkursu w kategoriach:  

1.     plakat antynarkotyczny      kl. II a G i  kl. I G 

2.     znaczek antyalkoholowy    kl. II b G 

3.     antyreklama papierosów    kl. III G 

Prace oceniało jury w składzie:  

p. Urszula Krzos,  

p. mgr Małgorzata Mielniczuk,  

p. mgr Barbara Olech  

p. mgr Marek Sulowski 

  



                              

  

Uczennica klasy V - Magda Chmiel wystąpiła w piosence z przesłaniem- Jak dobrze się odżywiać. 

  

Podczas apelu został przeprowadzony turniej z zakresu profilaktyki: 

- Powołano jury:  

Przewodnicząca -        p. mgr Małgorzata Mielniczuk  

Członkowie:                p. Urszula Krzos  

p. mgr Barbara Olech, 

 p. mgr  Marek Sulowski 

  

Uczestników zapoznano z regulaminem turnieju. Składał się on z dwóch części. 

W pierwszej uczestnicy losowali pytania (od 1 do 33) i odpowiadali – prawda, czy fałsz. Prawidłowa odpowiedź 

uprawniała do pozostanie w turnieju, nieprawidłowa – dyskwalifikowała. 

W drugiej części uczestnicy odpowiadali wyczerpująco na wylosowane pytania. 

  

Zwycięzcami zostali: 

                                      I  miejsce –  Rafał Wójcik z kl. I G 

                                      II  miejsce – Mateusz Cichecki z kl. III G 

                                      III  miejsce – Paweł Rożek z kl. III G 

  

Wszyscy zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody, zaś pozostali uczestnicy symboliczne upominki. 
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Przegląd Pieśni i Religijnej pod hasłem Śpiewacy wychwalali Go swoim głosem odbył się w Gorzycach, na który 

przybyły scholie i chóry z różnych szkół i parafii naszej diecezji. 

  

Młodzież naszej szkoły wystąpiła, śpiewając pieśni religijne, wielbiąc i chwaląc Boga. 

 
Młodzież naszej szkoły wraz z p. mgr Markiem Sulowskim 

    

Uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom. 
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W Janowskim Ośrodku Kultury odbył się finał programu Uwierz w siebie możesz wszystko. 

Program miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i był skierowany  do uczniów naszej gminy. Wybór tytułu 

nie był przypadkowy, miał odzwierciedlać charakter projektu. I taką rolę spełnił. 

  

 Finał twórczości pozwolił na prezentację nabytych umiejętności i zdolności. Podczas finału programy artystyczne 

prezentowali uczniowie szkół w Łążku, Momotach, SP w Janowie Lubelskim, PG w Janowie Lubelskim i naszej szkoły.  

Były występy recytatorskie, teatralne prezentacje, które bawiły i wzruszały i nagradzane były gromkimi brawami.  

   

      Prezentacja historii Białej                        Recytacja poezji A.  Mickiewicza 

   

Przedstawienie Zajączek 



   

  

Zorganizowana została również  wystawa prac dziecięcych – malarstwa, plastyki oraz kroniki, zielniki, itp.  

 
  

Wszystkim zaangażowanym w akcję pan Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego wręczył dyplomy. 
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`        Samorząd Uczniowski przy współpracy z p. Dyrektor, Wychowawcami klas oraz rodzicami zorganizował dla 

uczniów zabawę taneczną, zwaną popularnie Andrzejkami.   

  



Zabawa odbywała się w trzech etapach:  

        we wtorek - 27XI – klasy gimnazjalne, 

        w środę - 28 XI – klasy IV – VI, 

       w czwartek -  29 XI – klasy „0” – III 

  

Wszystkie wieczory okazały się wspaniałe, zostały one uatrakcyjnione wróżbami, quizami, scenkami 

humorystycznymi, a przede wszystkim tańcami. 

    

  

  

    

Wieczór  wróżb 



 
  

  

Ponadto rodzice dla swoich pociech przygotowali poczęstunki, za które dzieci serdecznie im podziękowały. 

   

4 grudnia 2007 r.

   

  
Uczniowie klas młodszych przygotowali i przedstawili inscenizację pt. Zajączek. Przygotowania odbywały się w

ramach zajęć pozalekcyjnych. Dzieciom bardzo podobało się wchodzenie  w różne postaci, naśladowanie ich, przybieranie 

ich cech, przebieranie się w kostiumy i stroje. 



   

Dużą radość sprawiły dzieciom także zajęcia muzyczne, podczas których uczyły się śpiewów, tańców i gry na 

instrumentach. 

   

Przedstawiona inscenizacja bardzo podobała się, o czym świadczyły brawa. 

  

    

Zespół  instrumentalny 

  



 
Mali artyści po występie wraz z opiekunami – p. mgr Dorotą Nafalską, 

 p. mgr Ewą Jargiło i p. mgr Markiem Sulowskim 
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Dobry święty Mikołaju.  

Wszystkie dzieci cię kochają. 

Usiądź sobie między nami,  

Obdarz dzieci prezentami. 

  

  
Od kilku lat w naszej szkole obchodzone są Mikołajki. Szczególnie na to święto czekają uczniowie najmłodszych 

klas, tutaj bowiem najczęściej można spotkać św. Mikołaja.  

Ten niecodzienny gość spotyka się z dziećmi w poszczególnych klasach, gdzie jest zapraszany i gorąco witany.  

Dzieci z ogromnym przejęciem czekały na prezenty, które św. Mikołaj przyniósł i jak co roku nie zapominał o 

żadnym dziecku. 

   

Mikołaj w klasie „0” 

  

... i w klasie I, 

   



  

  

w klasie II, 

   

  

  

w klasie III, 

   

  

  

a także w klasie V 

   



  

W zamian za miłe niespodzianki uczniowie recytowali  Mikołajowi wiersze, śpiewali piosenki i składali 

podziękowania. 

Na zakończenie spotkania dzieci przyrzekły Mikołajowi, że będą okazywać sobie przyjaźń i służyć wzajemną 

pomocą w potrzebie. 
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Tradycją naszej szkoły są spotkania opłatkowe, organizowane corocznie tuż przed przerwą świąteczną, połączone z 

jasełkami. 

 Na tę uroczystość społeczność szkolna zaprasza gości, m.in. władze Janowa Lub., władze oświatowe, nauczycieli 

emerytowanych, rodziców.  

  

W tym roku na tę uroczystość przybyli nauczyciele emerytowani i rodzice, których bardzo serdecznie powitała 

p. mgr Alina Szczepanik, Dyrektor szkoły. 

Następnie uczniowie klas starszych zaprezentowali jasełka, które przygotowali pod kierunkiem 

p. mgr Marka Sulowskiego.  

  

  



   

   

            

  



 
Po obejrzeniu jasełek p. Dyrektor złożyła wszystkim zebranym gościom, nauczycielom, pracownikom obsługi, 

rodzicom i uczniom serdeczne życzenia  

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a ks. mgr Witold Szczur odczytał Ewangelię, poprowadził modlitwę 

oraz dołączył się do życzeń. 

Głos zabrał także p. Antoni Kulpa Dyrektor emerytowany, który podziękował w imieniu swoich koleżanek za miłe 

spotkanie, zaangażowanie dzieci i młodzieży w podtrzymywanie tradycji, za wspaniałą atmosferę, życzliwość oraz złożył 

wszystkim życzenia. 

Na zakończenie wszyscy zaśpiewali kolędę Cicha noc i przystąpili do łamania się opłatkiem i składania sobie 

życzeń. 

 



                                               

Składanie wzajemne życzeń i dzielenie się opłatkiem 

  

                                                                            14 – 25 stycznia 2008 r.
  
  
  

  

  

  

 W tym roku ferie zimowe przypadły wcześniej. Wynikło to z ogłoszenia Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Większość dzieci i młodzieży wolny czas spędziła w domu, u dziadków lub u krewnych.          

  

  

  

  

 Pogoda charakterystyczna dla przedwiośnia nie sprzyjała uprawianiu sportów zimowych oraz spędzania czasu na 

świeżym powietrzu, toteż uczniowie organizowali sobie zajęcia w domach.  

Często uczniowie oglądali programy telewizyjne, zgłębiali tajniki gier komputerowych, niektórzy czytali książki lub 

po prostu pomagali rodzicom w domu. 

Dzieci należące do kółka teatralnego jedno przedpołudnie spędziły razem z dziećmi ze Stowarzyszenia Wawrzynek 

 na wspólnej zabawie.  

Dla nich też przygotowały i przedstawiły inscenizację pt. Zajączek 

Wspólnie spędzony czas upłynął w miłej i wesołej atmosferze. Dzieci umocniły przyjaźnie, uczyły się tolerancji, 



szacunku, niesienia pomocy, szczególnie osobom potrzebującym i niepełnosprawnym. 
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W szkole odbyła się zabawa taneczna dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Jest to tradycja szkoły, która niezmiennie 

trwa od zawsze.  

W dwa popołudnia wszyscy bawili się w miłej i radosnej atmosferze.  

Najpierw gimnazjaliści, potem uczniowie klas „0” – III i uczniowie klas IV – VI. 

 

  
  

Do przygotowania imprezy przyczyniła się Rada Rodziców, rodzice, SU oraz p. Dyrektor, wychowawcy i 

nauczyciele. Uczniowie spotkali się w klasach z rodzicami i wychowawcami przy herbatce oraz otrzymali paczki ze 

słodyczami.  
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W tym dniu zespół kółka recytatorskiego przedstawił przygotowaną inscenizację pt. Kobieta w poezji.  

Inscenizacja dotyczyła różnych wybitnych postaci kobiecych i ich roli w różnych wydarzeniach historycznych i 

literackich..          

         

              Piotr Łukasik, Wioleta Miś                                 Kinga Nowak, Karolina Rożek 



            

Kinga Nowak, Maciej Stańko                       Agnieszka Golec, Marcin Widz 

Zespól tworzą przede wszystkim uczniowie klasy IV, który prowadzi  

   

        p. mgr Lidia Hyła.                                              Barbara Pudło 

   



Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze  
może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub  
obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie 
komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli  
czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, 
konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie  
ponowne wstawienie go.

 

        8 - 9 marca 2008r.

  
W szkole działa grupa wolontariatu. Do niej należą przede wszystkim uczniowie klas gimnazjalnych.  

  

                   Opiekę nad zespołem sprawuje 

                    p. mgr Izabela Lochert.  

  

  

  

  

Członkowie wolontariatu aktywnie włączają się w działania na rzecz potrzebujących.  

Uczniowie uczestniczyli w akcji  zorganizowanej przez Janowskie Stowarzyszenie Humanus w porozumieniu z 

Bankiem Żywności w Lublinie, tj. w zbiórce żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Janów Lub. 

  
Członkinie wolontariatu wraz z opiekunami, p. mgr Martą Nowak  

 i p. mgr Markiem Sulowskim 
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Karolina Rożek, Patrycja Widz, Barbara Pudło, Maciej Stańko, 
Agnieszka Golec, Wioleta Miś, Marcin Widz, Kinga Nowak, 

  

Uczniowie klasy V wraz z wychowawczynią p. mgr Jolantą Nieścior przygotowali uroczystą część 

artystyczną, na którą złożyły się wiersze i piosenki.  

Poprzez poezję dzieci starały się przedstawić rolę kobiety w życiu społecznym oraz w sposób 

humorystyczny ukazać nie tylko jej zalety, ale i wady.   

Chłopięca część klasy w imieniu wszystkich kolegów ze szkoły, złożyła życzenia wszystkim paniom i 

koleżankom.  

Nastrój uroczystości dopełniła również dekoracja wykonana przez uczniów. 

  



12 - 14 marca 2008 r.

 

 
  
W dniach 12 – 14 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły – podstawowej i 

gimnazjalnej. 

Nauki prowadził ks. Łukasz Szewczyk, który uatrakcyjniał je, dzięki czemu słuchacze byli bardzo aktywni.  

 
Było to autentyczne spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Młodzi słuchacze uczestniczyli we Mszach św., 

nabożeństwie Drogi Krzyżowej, uczyli się nowych piosenek religijnych, oglądali filmy tematycznie związane z nauką. 

 
19 marca 2008 r.

 

 

Zespół wolontariatu po raz kolejny włączył się aktywnie w działania na rzecz innych.  



Uczniowie przygotowali kartki świąteczne dla osób starszych z Domu Opieki Społecznej Barka w Janowie Lub.  

Przedstawili pensjonariuszom Domu Opieki inscenizację – misterium paschalne.  

Ponadto uczniowie zaangażowali się w rozprowadzanie znaczków na pomoc głodującym dzieciom w Afryce. 
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W tym dniu odbył się apel, który przygotowali uczniowie należący do Koła Przyjaciół Biblioteki i chóru szkolnego

pod kierunkiem p. mgr Marka Sulowskiego.  

  

  



 
Jakub Nowicki, Jakub Bober, Katarzyna Wołoszyn, Angelika Mulińska, Patrycja Janacz, Rafał Surtel, Jakub Tutka, 
Artur Jargieło  
  

Pierwszacy przebyli wędrówkę wraz z bohaterami znanych, lubianych baśni i bajek.       

-  

Ilona Sowa, Magdalena Chmiel, Ewelina Torba, Agnieszka Flis, Karolina Rożek, 
Patrycja Łukasik, Edyta Rożek, Kinga Nowak, Magdalena Stańko, Aleksandra Przytuła, Maria Wieleba 



  
Następnie uczniowie klasy I zaliczyli pomyślnie egzamin i zostali pasowani na czytelników biblioteki.  

  

  

Koleżanki i koledzy z klasy V wręczyli młodszym kolegom zakładki do książek przez siebie przygotowane.  

    

  

Życzenia dla dzieci, aby zdobywały wiedzę i rozwijały swoją wrażliwość dzięki wspaniałym utworom, złożył 

opiekun biblioteki p. mgr Marek Sulowski. 

  



 
Wychowawczyni p. mgr  Dorota Nafalska z uczniami I k lasy 

i p. mgr Marek Sulowski z członkiniami KPB 

8  kwietnia 2008 r .

 

 

\  

 
  

Uczniowie klasy VI pisali egzamin sprawdzający, kończący naukę na etapie szkoły podstawowej.  

Obowiązywał test, który badał umiejętności uczniów z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z 

informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce 

  

Do egzaminu przystąpiło 20 uczniów: 

Maciej Blacha,  Artur Chmiel,  Maksymilian Florek,  Sylwia Góra,  Mateusz Jakubiec,  Rafał Jakubiec, 



 Dawid Jagieło,  Paweł Jakubiec,  Sylwia Kozyra, Marcin Krawczyk,  Izabela Kuźnicka,  Krzysztof 

Łukaszewicz,  Łukasz Piotr, Mateusz Miś,  Izabela Mucha,  Wojciech Niedziałek,  Agata Radomska 

  

Skład komisji: 

 p. mgr Jolanta Nieścior – przewodnicząca 

Członkowie – p. mgr Lidia Hyła 

             i  p. mgr Joanna Jarosz – PSP Łążek  

  

Nad przebiegiem egzaminu czuwała p. mgr Barbara Olech, pełniąca obowiązki zastępcy 

Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.   
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Dzieci z klas młodszych udały się autokarem do Szklarni w celu poznania bliżej własnej okolicy. Szklarnia jest to 

miejscowość usytuowana w Parku Krajobrazowym, w Lasach Janowskich. Piękne miejsce do odpoczynku, do zabawy i 

turystyki.  



   
Uczniowie kl. I               …     i    zerówkowicze 

      
         Dzieciom bardzo spodobały się koniki biłgorajskie, które mogły oglądać z bliska i dokarmiać marchewkami.  

  
  



  
  

Miało też miejsce spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa w Janowie Lub. p. Butrynem, który interesująco 

opowiadał o swojej pracy, doświadczeniach, podróżach  i swoich zainteresowaniach. Zademonstrował instrument muzyczny 

zwany suką biłgorajską, który wykonał własnoręcznie.  

    
p. Butryn w rozmowie z dziećmi 

  
Wyjazd okazał się udany i dzieci wróciły zadowolone. 

Kwiecień 2008 r.
  
  
           Nasza szkoła złożyła wnioski na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania 

problemom alkoholowym tj. organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Cztery wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i w terminie od 1 kwietnia rozpoczęto realizację następujących 

projektów:  

Bawmy się wesołe, żyjmy zdrowo na sportowo - koordynator i realizująca projekt pani mgr Barbara Olech  

Chcę sobą być i zdrowo żyć – koordynator i realizująca projekt pani mgr Jolanta Nieścior 

Wypoczywamy zdrowo i sportowo – koordynator projektu pani mgr Jolanta Nieścior, współrealizujący pani mgr Elżbieta 

Kozłowska, pan mgr Piotr Gąbka 

Nałogi to zła rzecz, więc mówimy od nas precz– koordynator i realizująca projekt pani mgr Marta Nowak 

W projektach biorą udział uczniowie zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.  



Atrakcyjność zajęć i różnorodność działań sprawiła, że uczniowie chętnie przystąpili do udziału w projekcie.  

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów, ich osobowości, zachęcenie każdego z nich do zdrowego stylu 

życia bez nałogów oraz wyrobienie potrzeby uprawiania sportów, korzystania z ruchu. 

  
8  i 25  kwietnia 2008r.

 

 

 
  

Zespół Krasnali przygotował inscenizację pt. Tomcio i 12 miesięcy, którą przedstawił dwukrotnie.  

Pierwszy raz 8 IV dzieci wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w 

Janowie Lub.  

Krasnale były najmłodszą grupą, przedstawienie w ich wykonaniu bardzo się spodobało zarówno jury, jak i widzom.

 Dzieci w nagrodę otrzymały radiomagnetofon oraz album na fotografie. 

  

Po raz drugi 25 kwietnia inscenizacja została wykonana przed własną publicznością, czyli koleżankami i kolegami w 

szkole. I tu dzieci otrzymały aprobatę, wyrazem której były gromkie brawa.  

    

Kasia Kuźnicka z kl. II                                                     . .. i Sylwia Kozyra z kl. III 

  



    

Jakub Bober, Sylwia Kozyra 

  

 
p. mgr Dorota Nafalska i p. mgr Ewa Jargiło wraz z małymi aktorami z kl. I - III 

  
Gratulacje dla wszystkich uczestników za wkład pracy i ogromny sukces. 

9 kwietnia 2008 r.

  



 

    

    

Uczestnikami tej wycieczki byli uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej i klasy I – III gimnazjum.  

Atrakcją był niewątpliwie pobyt na basenie w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie dziewczęta i chłopcy mogli 

popływać i zażyć relaksu.  

Drugą niemniejszą atrakcją było zwiedzanie Parku Jurajskiego. Widok okazałych dinozaurów i możliwość 

doświadczania  różnych przeżyć i doznań na placu zabaw sprawiły, że uczniowie pełni wrażeń i zadowolenia wrócili do 

domów. 



 

    

p.  mgr  Monika Baran z ucz. Agatą Nowak 

    

p. mgr Monika Baran, p. mgr Marta Nowak,  
p. mgr Elżbieta Kozłowska wraz z uczennicami 
  

Opiekę nad uczestnikami sprawowali: p. mgr Marta Nowak, p. mgr Monika Baran, p. mgr Elżbieta 
Kozłowska,  
p. mgr Piotr Gąbka   



11 kwietnia 2008 r
 

                                                                                      

                        

  
 

 

                                  

                      

  

                        

  
Uczniowie klasy II a gimnazjum pod kierunkiem wychowawczyni p. mgr Izabeli Lochert przedstawili inscenizację i 

przygotowali apel poświęcony patronowi szkoły Tadeuszowi Kościuszce.  

  

Na początku wybrani uczniowie zapoznali zebranych z biografią Tadeusza Kościuszki. 



                          

  
Następnie grupa uczniów przekonująco, z wykorzystaniem bogatej gamy rekwizytów i strojów, odegrali scenę –

przysięgę Kościuszki i Powstania Kościuszkowskiego. 

      

  

  



 
Ponadto nie zabrakło wspaniałej oprawy muzycznej i odpowiedniego repertuaru poetyckiego. 

 

I rząd: Karolina Matysek, Przemysław Drąg, Katarzyna Góra,  Marcela Paryś, Anna  
             Blacha, Kamila Orzeł, Paulina Socha 

II rząd: Bartłomiej Placha, Marcin Zygmunt, Magdalena Pałka, Daniel Misiura, Izabela   
              Pudło, Robert Jargiło, Agnieszka Pałka, Patrycja Bieńko, Patrycja Staszowska 

              p. mgr Izabela Lochert,  
22 - 23 kwietnia 2008r

  



 
  
Uczniowie klasy III gimnazjum przez dwa dni pisali egzamin na zakończenie szkoły. 

 Egzamin miał formę testów. W pierwszym dniu uczniowie pisali egzamin o profilu humanistycznym, w drugim o 

profilu matematycznym.  

Test humanistyczny obejmował umiejętności czytania, odbioru kultury  

i tworzenia własnego tekstu. 

Test matematyczny sprawdzał umiejętność stosowania terminów, pojęć  

i procedur, umiejętność wyszukiwania i opisywania faktów, związków i zależności i stosowanie zintegrowanej wiedzy. 

  

Do egzaminu przystąpiło 20 uczniów:  

 
Katarzyna Blacha,  

Mateusz Cichecki,  

Damian Jakubiec,  

Monika Kozyra,  

Piotr Król,  

Mateusz Krzych,  

Bartłomiej Kuźnicki,  

Dominika Kwiecińska 

Kamil Łukasik,  

Katarzyna Miś,  

Aleksandra Mucha,  

Grzegorz Orzeł,  

Dorota Pyć,  

Paweł Rożek,  

Przemysław Skubik,    Katarzyna Sosnówka,  



Bartłomiej Stańko,  

Agnieszka Wołoszyn,  

Ewelina Wójcik  

i Karol Wieleba.   

  
Jedna uczennica, Anna Pałka, była zwolniona z egzaminu.  

  

Skład Komisji w pierwszym dniu: 

przewodnicząca – p. mgr Jolanta Nieścior  

członkowie: p. mgr Elzbieta Kozłowska  

                      i p. mgr Robert Bratkowski - PSP Janów Lubelski 

  

Skład Komisji w drugim dniu: 

przewodnicząca – p. mgr Elżbieta Kozłowska 

członkowie: p. mgr Izabela Lochert 

                    p. mgr Iwona Bielecka - PSP Janów Lubelski 

  

Nad całością czuwała p. mgr Barbara Olech, pełniąca funkcję zastępcy Przewodniczącego Szkolnego zespołu 

Egzaminacyjnego. 

  
  

 



  
  
  
  

4 maja 2008 r.
  

  

  
W szkole zaszła znacząca zmiana. p. mgr Jolanta Nieścior objęła tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły, ze 

względu na dłuższe zwolnienie lekarskie dyrektor szkoły p. mgr Aliny Ułanowskiej.  

  

  

Życzenia  dobrej  i  owocnej  współpracy 

od  całego  grona  nauczycieli. 
  

  

Wcześniej również nastąpiły zastępstwa nauczycieli ze względu na zwolnienia lekarskie: 

p. mgr Małgorzata Mielniczuk – p. mgr Monika Kurzępa 

p. mgr Anna Król – ks. Witold Szczur 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
 

4 maja 2008 r.
  



Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki odbyli rajd rowerowy do Łążka Garncarskiego i na Imielty Ług. Na 

początku zatrzymali się w zagrodzie  

p. Elżbiety Kurzyny, gdzie zostali przyjęci domowym jedzeniem.  

  

Następnie wszyscy oddali się rekreacji i sportom. 

   

Interesującą pogadankę dotyczącą życia mieszkańców wsi oraz ich zajęciom wygłosił p. Jan Jamroziewicz. 

 
  

  

Atrakcją dla dzieci i młodzieży okazały się warsztaty garncarskie u p. Henryka Kurzyny. Wykonane przez 

dziewczęta i chłopców gliniane wyroby znalazły uznanie w oczach samego mistrza.  



     

Na zakończenie wyprawy uczestnicy przemaszerowali przez Imielty Ług.  

 
Piękna okolica, otaczająca przyroda urzekła i oczarowała wycieczkowiczów, wzbudziła zachwyt przez swą 

niepowtarzalność. 

                                                                              
9 maja 2008 r.

 
 
 

       

  



   

   

         

  

  
Nie ulega wątpliwości, że dzień 3 Maja 1791 roku to dzień wolności dla Polaków żyjących przeszło 200 lat temu. 

Dzień jednak dla niektórych młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących dat.  

Uroczysta akademia z dnia 5 maja 2008 roku miała przypomnieć o tym, żeby być w pełni wolnym, trzeba znać i 

rozumieć prawa oraz zasady wolności. Należy przecież pamiętać o tym, iż naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i 

nie buduje przyszłości. 

 Apel był poetycką wędrówką w przeszłość i przedstawiał okoliczności uchwalenia i znaczenie Konstytucji 3 Maja.  

Apel przygotowali uczniowie gimnazjum wraz z p. mgr Grzegorzem Ciupakiem. 

28 maja – 1 czerwca 2008 r.

  

        

 

  

 



    
Program obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej był bardzo bogaty i urozmaicony, skupił dzieci i młodzież szkół 

wszystkich stopni.  

Przedstawiciele poszczególnych grup przygotowali i przedstawili montaże słowno – muzyczne, większości 

zadedykowane i poświęcone matkom. Aktywność swoją zaznaczyli również mieszkańcy DPS Barka w Janowie Lub. 

Obchody uświetniły koncerty w wykonaniu zespołów Firoetti z Krakowa, Axel i Go Machine i orkiestry dętej Olek 

Orkiestra. 

         W czasie jednej z mszy św. homilię do wszystkich wygłosił ks. Prof. Stanisław Kowalczyk.  

  

 Młodzież naszej szkoły wystąpiła ze swoim programem w Dniu Wspólnoty dla młodzieży z Janowskiego Rejonu 

Duszpasterskiego.  

W tym dniu nastąpiło zawiązanie wspólnoty, wygłoszenie orędzia ewangelizacyjnego oraz przemarsz z Kościoła św. 

Jadwigi Królowej do Sanktuarium, a następnie spotkanie na Rynku i zakończenie mszą św.  

   

                       Na placu maryjnym w oczekiwaniu na występy                Aleksandra Przytuła i Ilona Sowa     
                                                                                                               nagradzają występujące zespoły brawami 

                          

Występ chóru szkolnego pod kierownictwem p. mgr Marka Sulowskiego 



                         

Nad przebiegiem czuwali duszpasterze z Sanktuarium Matki Bożej Janowskiej i z parafii p. w. św. Jadwigi 

Królowej.  

30 maja 2008 r.
 
 

Z okazji             zespół kółka recytatorskiego zaprezentował fragmenty 

baśni i bajek pt. Kopciuszek, Calineczka, Jaś i Małgosia i inne.  

Utwory literackie były interpretowane przez uczniów w nowy sposób. Występ uczniów bardzo spodobał się, 

szczególnie najmłodszej widowni.        

  

                                                                

                        

                                          



                 
Następnie uczniowie wszystkich klas wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami udali się na boiska, gdzie 

odbyły się zabawy, gry i rozgrywki międzyklasowe siatkówki i piłki nożnej. Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody.  

Po zakończeniu gier wszyscy uczniowie otrzymali słodycze od Rady Rodziców. 

    
30 maja 2008 r.

  

WYCIECZKA  
  

Wieliczka – Kraków – Łagiewniki 

  

    
  

   
Zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. 

 



    
Smok Wawelski i smocza jama 

     
Nad Wisłą 

  

    
Rynek Krakowa, Sukiennice 

  
  

     
  



Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
  

     
                                                

  
 2 – 4 czerwca 2008 r. 

 
WYCIECZKA  

  

w  Bieszczady 

  
W dniach 2 – 4 czerwca miała miejsce szkolna wycieczka gimnazjalistów. Chętnych było wielu, a ich oczekiwania 

olbrzymie.  

Opiekę nad uczniami sprawowali p. mgr Izabela Lochert, p. mgr Piotr Gąbka i ks. Witold Szczur. 

Harmonogram trzydniowej wycieczki obejmował zwiedzanie sanktuariów i klasztorów, rezerwatów przyrody, 

podziwianie pomników natury, oglądanie wytworów ludzkich rąk. 

Uczestnicy wycieczki nie narzekali na brak wrażeń. Ich oczekiwania i wymagania zostały zaspokojone. 

   

Po całodniowej dawce historii dotyczącej życia świętych i męczenników nie brakowało czasu na odpoczynek i miło 

spędzone chwile. 

Ponadto miłośnicy mocnych wrażeń mogli wielokrotnie sprawdzić i ocenić swoją wytrzymałość i odwagę podczas 

trzygodzinnej wspinaczki na Tarninę czy zjazdu krótką, lecz stromą kolejką. 



                        

    

Ks. Witold Szczur z uczniami                         Daniel Krawczyk, Konrad Wieleba 

Ci z uczestników wycieczki, którym mocne wrażenia i związana z nimi adrenalina nie sprawiały 

przyjemności, mogli dać się oczarować urokom bieszczadzkiej przyrody.  

    
Aleksandra Rząd, Dominika Kwiecińska,    p. mgr Piotr Gąbka i Bartek Mucha pokonują   nurt rzeki 

Bajeczne widoki ze szczytu Tarniny, bajeczne krajobrazy, zaskakujące pomniki czy wybryki natury oraz typowa 

tylko dla Bieszczad fauna i flora nierzadko wprawiały zwiedzających w zachwyt i zdumienie. 

5 czerwca 2008 r.

 



 
 

  
  

  
Tradycją naszej szkoły jest, iż co roku, dzieci klas młodszych wspólnie ze swoimi wychowawczyniami organizują w 

szkole spotkania mam z okazji ich święta.  

W tym roku zaproszone mamy najpierw obejrzały przedstawienie pt. Tomcio i 12 miesięcy, a następnie spotkały się 

ze swoimi pociechami w poszczególnych klasach. 

   

  



    

         Dziewczęta i chłopcy poezją i piosenką wyrazili swoją miłość i szacunek dla swoich mam, złożyli życzenia, wręczyli 

kwiaty i laurki lub upominki własnoręcznie wykonane. 

    

Łucja Stańko, Adrian Prężyna, Sylwia Myszak. Agnieszka Sosnówka, Dawid Janacz, Agata Nowak, Marlena Sowa, 
Kamil Kulpa, Natalia Surtel, Agnieszka Widz, Kacper Baranowski, Sylwia Kozyra, Monika Pudło, Michał Abram, Beata 

Kozyra, Kamil Socha 

   \ 
Agnieszka Sosnówka, Agata Nowak,              Dawid Janacz, Marlena Sowa, Kamil Kulpa, 
Natalia Surtel, Agnieszka Widz,                      Agnieszka Widz, Kacper Baranowski, Monika  
                                                                          Pudło, Sylwia Kozyra 

Życzenia, kwiaty dla kochanych mam. 



    

Dzieci klasy III składają życzenia swoim mamom 

  

Czas spotkania upłynął w bardzo miłej i serdecznej atmosferze przy herbatce i słodkim 

poczęstunku.  

  

     
    p. Hanna Prężyna, p. Bożena Kulpa                              p. Monika Baranowska,  
     p. Tertesa Kozyra,                                             p. Małgorzata  Kozyra, p. Hanna Prężyna, 
                                                                                     p. Bożena Kulpa,    p. Tertesa Kozyra        
                                            

 
p. Marta Nowak z córką Agatą 



Czerwiec 2008
  
  

                            
  

  
Uczniowie klasy VI uzyskali średnią punktów 25.8, co stanowi 64% poprawnych odpowiedzi, tyleż samo co w 

województwie (64%), lepiej niż w powiecie (63%), słabiej niż w gminie(65%) 

W porównaniu z wynikami  uczniów innych szkół w gminie, w powiecie i w województwie, największą średnią 

punktów uzyskali uczniowie z zadań: rozumowanie (69%), korzystanie z informacji (66%). 

  

Bardzo dobre wyniki z egzaminu uzyskali uczniowie III klasy gimnazjum.  

Średnia punktów wyniosła 35.8 (72%), przy średniej punktów w gminie 68%, w powiecie 64% i w województwie 

63%.  

Uczniowie uzyskali z poszczególnych zadań bardzo wysoką średnią procentową, z dwóch zadań uzyskali 

maksymalną liczbę punktów. 

  

Gratulacje dla wszystkich uczniów za osiągnięte wyniki 

i podziękowanie wszystkim uczącym nauczycielom 

za pracę i właściwe ukierunkowanie uczniów. 

  

Postawa szóstoklasistów i trzecioklasistów gimnazjum 

przyniosła chlubę szkole i dumę rodzicom. 

10  czerwca 2008 r.

              



       

  
Apel poświęcony poznawaniu zakątków naszego globu został przygotowany i zaprezentowany przez chór szkolny i 

członków Koła Przyjaciół Biblioteki.  

Dodatkowo uczniowie klasy II a Gim.  i II b Gim. wykonali prace plastyczne i plakaty ukazujące symbolikę danego 

kraju. Jednocześnie kol. Ola Mucha na mapie świata demonstrowała obszary państw, ważniejsze miejsca w tych krajach 

oraz drogę podróżowania do nich.  

  

   

                                                               Ola Mucha, ucz. kl. III G 

  

Chór szkolny wykonywał piosenki w języku rosyjskim, niemieckim, włoskim i angielskim. 

Nad całością czuwał p. mgr Marek Sulowski 

12 czerwca 2008 r. 

                          
  

  
Klasa 0 przygotowała przedstawienie pt. Nie ma tego złego, które zaprezentowała podczas uroczystego spotkania z 

okazji Dnia Matki. 

 Rodzice byli pod wrażeniem aktorskiego talentu swoich pociech.               



                                                                        

      Przedstawienie zostało również zaprezentowane starszym kolegom i koleżankom z klas I – III. Praca nad 

przygotowaniem inscenizacji dała najmłodszym uczniom naszej szkoły wiele radości i satysfakcji. 

                                                                                                                            

Uczniowie klasy 0:                Mateusz Bober, Bartłomiej Flis,  

Kamila Grzegórska, Konrad Jakubiec,  

Weronika Jarosz, Aleksandra Kufera, 

Dawid Kufera, Paweł Kulpa.  

Kuźnicka Izabela, Mateusz Łukasik,  

Angelika Łukasz, Jakub Miś,  

Jacek Nowak, Martynka Stańko,  

Julia Szczygieł, Karolina Widz 

  

Wychowawczyni:                    mgr Dorota Kret                 

18 czerwca 2008 r.
 

      
  

 
  
Uczniowie klasy 0, III i IV wraz z wychowawcami p. mgr Dorotą Kret, p. mgr Barbarą Olech i p. mgr Piotrem Gąbką 

uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.  

Nad zwiedzaniem czuwał pan przewodnik, który w swoisty sposób starał się ukazać piękno miasta, jego tradycje, 

interesującą  historię i opowieści związane z mieszkańcami Kazimierza. 



  

   

  
Uczniowie zachwycili się wspaniałymi widokami, które mogli obejrzeć z Góry Krzyżowej, gdzie wchodząc pokonywali 

trudności i zmęczenie.  

  

       



      

Z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wystawę i okazy w Muzeum Przyrodniczym.   

                                

                                  Agnieszka Golec, Patrycja Widz                              Wojciech Kuźnicki, Rafał Kiszka 

Ogromną atrakcją okazał się rejs statkiem po Wiśle. Dla większości dzieci, była to pierwsza podróż tego typu środkiem 

transportu. 

  



       

                               Barbara Pudło, Wioleta Miś          Jakub Bober, Barbara Pudło, Mateusz Bober 

Strudzeni i pełni wrażeń. z dużym apetytem. dzieci zjadły obiad i chwilę odpoczęły.  

Aby radość była pełna, uczestnicy wycieczki zakupili jeszcze pamiątki i upominki dla swoich bliskich.  

  

    

  
Zadowoleni i uśmiechnięci wrócili do domów. 

18 czerwca 2008 r.
  
  
  

 
  
W ramach realizacji projektu Nałogi to zła rzecz, więc mówimy od nas precz, grupa uczniów wraz z opiekunami 



udała się na zajęcia nad zalewem.  

Po spotkaniu z instruktorami pływania i ratownikami odbyły się zajęcia rekreacyjne. Pogoda była wspaniała, więc 

humory również dopisywały, a atrakcyjny sposób czynnego wypoczynku zaspokoił oczekiwania wszystkich uczestników. 

  

  
  

  
20 czerwca 2008 r.

 

   Uroczyste  

  zakończenie 

roku szk. 2007/2008 

  



  
Dobiegł koniec roku szkolnego 2007/2008. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, wychowawcy i rodzice zebrali się na 

uroczystym apelu z okazji tego wydarzenia.  

Na początku uczniowie odchodzących klas – III gimnazjum i VI podstawowej, przedstawili krótką część artystyczną 

i podziękowali nauczycielom za naukę i wychowanie, trud pracy i pożegnali się z nimi oraz koleżankami i kolegami. 

  

    Agata Radomska – ucz, kl. IV                                Dominika Kwiecińska i Anna Blacha    
 Bartłomiej Kuźnicki – ucz. kl. III G                                          uczennice kl. III G                           

Następnie p. o. dyrektor szkoły p. mgr Jolanta Nieścior, wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów z najlepszymi 

wynikami w nauce i zachowaniu. 

  

Listy gratulacyjne otrzymali: 

I. rodzice uczniów III klasy gimnazjum 

pp. Małgorzata i Stanisław Kozyrowie 

p. Aleksandra Kwiecińska. 

pp. Teresa i Sławomir Blachowie, 

pp. Maria i Stanisław Muchowie. 

pp. Janina i Czesław Pyciowie 

pp. Janina i Józef Wołoszynowie 

  

                            II. rodzice uczniów klasy VI szkoły podstawowej: 

                                      pp. Teresa i Józef Kozyrowie, 

                                      pp. Teresa i Sławomir Kuźniccy, 

                                      pp. Bożena i Andrzej Łukasiewiczowie, 



                                      pp. Wiesława i Dariusz Radomscy 

  
Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali również sami uczniowie: 

  

p, mgr Marek Sulowski,  p. mgr Piotr Gąbka,          p. o.  dyrektor szkoły p. mgr Jolanta                                        
p. mgr Elżbieta Kozłowska,  p. mgr Lidia Hyła        Nieścior wręcza nagrodę książkową        
p. mgr Barbara Olech                                                  
  

Za wyniki w nauce i zachowaniu: 

kl. 0 –   Weronika Jarosz 

kl. I –    Patrycja Janacz, Jakub Nowicki, Jakub Tutka, Mateusz Widz 

kl. II –   Kinga Jarosz, Katarzyna Kuźnicka, Karolina Łagód, Wiktoria Siewek 

kl. III –  Kacper Baranowski, Sylwia Kozyra, Agata Nowak, Agnieszka Widz 

kl. IV –  Kinga Nowak, Karolina Rożek 

kl. V –   Magdalena Chmiel, Kamil Kuźnicki, Sylwester Sosnówka,  

    Ewelina Torba, Maria Wieleba       

kl. VI –  Anna Kozyra, Izabela Kuźnicka, Krzysztof Łukaszewicz,  

              Agata  Radomska 

kl. I G –    Dominika Bekasik, Bartłomiej Mucha, Monika Szafran 

kl. II a G –  Anna Blacha, Justyna Hyła, Kamila Orzeł, Aleksandra Rząd,               

                    Patrycja Staszowska 

kl. II b G –  Rafał Brodowski, Patrycja Sosnówka 

kl. III  –    Katarzyna Blacha, Monika Kozyra, Dominika Kwiecińska,    

                   Aleksandra Mucha, Dorota Pyć, Agnieszka Wołoszyn 



Za 100 % frekwencję: 

kl. 0 –   Weronika Jarosz 

kl. I –    Angelika Mulińska, Wojciech Myszak, Ewelina Pelc 

kl. II –   Kinga Jarosz, Dawid Myszak 

kl. III – Sylwia Kozyra, Sylwia Myszak, Marlena Sowa, Natalia Surtel, Monika   

              Pudło 

kl. IV –   Marcin Widz 

kl. V –    Agnieszka Flis, Sylwester Sosnówka, Marlena Sowa 

kl. VI –   Anna Kozyra, Marcin Krawczyk  

kl. I G –   Mateusz Janacz  

kl. II a G – Patrycja Bieńko  

kl. II b G –  Patrycja Sosnówka 

 kl. III –        – 

 

Absolwenci gimnazjum 

Od lewej: 
(siedzą) Kamil Łukasik, Dorota Pyć, Katarzyna Sosnówka, Katarzyna Miś, Anna Pałka,  



(II rząd) Mateusz Krzych, Grzegorz Orzeł, Aleksandra Mucha, Dominika Kwiecińska, Katarzyna Blacha, Ewelina 
Wójcik, Bartłomiej Kuźnicki, Agnieszka Wołoszyn, Monika Kozyra, p. mgr Grzegorz Ciupak – nauczyciel historii 
(III rząd) Piotr Król, Karol Wieleba, Bartłomiej Stańko, Damian Jakubiec, Paweł Rożek, Mateusz Cichecki,  
  

Po zakończeniu uroczystości uczniowie poszczególnych klas spotkali się z wychowawcami w salach na rozdaniu 

świadectw.  

Z wychowankami szczególnie żegnali się wychowawcy, którzy zupełnie kończyli pracę w tych oddziałach.  

Z kl. 0 pożegnała się p. mgr Dorota Kret, z kl. III nauczania zintegrowanego – p. mgr Barbara Olech,  

            z kl. VI – p. mgr Lidia Hyła i z kl. III gimnazjum p. mgr Iwona Jarosz. 

  

Na zakończenie wszyscy wzajemnie życzyli sobie miłego i spokojnego wypoczynku oraz bezpiecznych wakacji. 

  

  
Prowadzenie kroniki: p. Barbara Olech 
Foto: p. Jolanta Nieścior, p. Marta Nowak, p. Piotr Gąbka  
  

 


