
 

 

 

 

 

 

Gazetka ZSCKR w Janowie po przerwie …. I od 

razu z przytupem, ponieważ już w tym 

numerze przypomnicie sobie niezwykłe wydarzenie ostatnich dni, 

czyli OTWARCIE INTERNATU. Oprócz tego w numerze będzie humor 

z zeszytów, ważne daty, organizowane konkursy oraz pożegnanie 

uczniów klas IV. 

A więc zaczynajmy……. 

 

  2022r. na hali 

sportowej przy 

ZSCKR Janowie 

zaczęło robić się 

tłoczno… Z każdej 

strony zjeżdżali zaproszeni goście. Wszyscy przybywali ,aby w 

uroczysty sposób świętować 112. rocznicę urodzin naszego patrona 

oraz oficjalne otwarcie internatu. Pani Dyrektor Sylwia Sadłowska 

powitała licznych przedstawicieli z Europarlamentu, Parlamentu, 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządowców, a także 

Instytucji współpracujących z Naszą szkołą. Po skończonych 

przemowach gości, którzy podkreślali znaczenie prof. Józefa 

Marcinkiewicza jako matematyka i patrioty, zaczęła się część 

artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod 

uważnym okiem p. Agnieszki Szymaniuk i p. Bogusława Zarzeckiego. 

Młodzież została nagrodzona gromkimi brawami, gdy tak 

umuzykalnionej  i pełnej aktorskiego wdzięku młodzieży dawno nikt 

nie mógł podziwiać. Po apelu  uczestnicy przeszli oglądać występ 

grupy Cyrkplozja tańczącej z ogniem. W czasie występu 

zainteresowane osoby zostały oprowadzone po internacie. 

Uczennice klas gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli p. 

Renaty Kopeć,  p. Katarzyny Krutul przygotowały pyszny 

poczęstunek, a p. Ewa Kołpak zajęła się dekoracją stołów.  

 

Fot. 1. Nasze śpiewające uczennice                                 

WRACA 

Dnia 25 marca 



 

Fot. 2. Mieszkańcy internatu podczas przygotowywania słodkiego 

poczęstunku dla koleżanek.  

 

Fot. 3. Uroczyste przecięcie wstęgi 

 Internat działa już od marca 2021 roku, w związku z tym 

redakcja zebrała kilka opinii mieszkańców: 

Sylwia: Mieszkanie w internacie jest fajne. Często organizowane są 

wieczorki tematyczne. Mamy czas na naukę i odpoczynek. 

Ewelina: Mieszkanie w internacie jest spoko. 

Weronika: Lubię mieszkać w internacie. Moja współlokatorka jest 

osobą bezkonfliktową i mieszkanie razem jest bezproblemowe. 

Podsumowując mieszkanie w internacie jest bardzo fajne i nie ma 

czasu na nudę! 

 

  ważnym tematem, niestety 

tym razem mniej radosnym jest 

pożegnanie uczniów klas IV. W tym 

roku szkolnym odejdą aż 3 klasy w 

czterech zawodach. Przed nimi 

kolejne wyzwania. Na pierwszy ogień matura, która zaczyna się już 4 

maja. W następnej kolejności studia bądź praca. Dla nich dorosłość się 

zbliża się już bardzo szybko. 

Spytaliśmy również kilku uczniów szkoły o wspomnienia z nią 

związane i plany na przyszłość. 

Magda: Podobało mi się w szkole, klasę miałam zgraną. Po 

zakończeniu roku planuję iść do pracy. 

Aleksandra: Szkołę będę wspominała dobrze. Cieszę się, że kończę 

szkołę. 

Kolejnym 



Agnieszka: Cieszę się, że kończę szkołę. Z przedmiotów najbardziej 

podobał mi się język angielski z P. Dawidem i j. polski z P. 

Dariuszem. 

Dużo dzieje się na kierunku weterynaria…. 

Nasz najmłodszy kierunek weterynaria cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem wśród młodzieży. Na kierunku tym zajęcia praktyczne 

odbywają się zarówno na lecznicy weterynaryjnej, jak również w 

gospodarstwach rolnych. Uczniowie jeżdżą również do Instytucji 

związanych z zawodem np. do Inspekcji Weterynaryjnej. Dzięki projektowi 

unijnemu, który realizowany jest  przez szkołę pracownia weterynaryjna 

może się pochwalić nowoczesnym sprzętem. 

 Humor z Waszych zeszytów…. Czytajcie dokładnie może, 

ktoś odnajdzie swoje wypowiedzi…To jest ciekawe, kto tak 

napisał. 

Język polski  

Moja babcia jest straszną nudystką. 

Kamil był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki. 

Pytanie zawisło mu na wargach i wisiało tam dłuższą chwilę. 

Wojtek ocenił Magdę dobrze, bo ujął ją w dłonie. 

Historia 

Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 

W czasie zaborów Polskę poćwiartowano na trzy nierówne połowy. 

Przedmioty ścisłe 

Woda składa się z tlenu i odoru. 

Jeśli jest trochę temperatury, to reakcja zachodzi. 

Kwasy to związki chemiczne bez żadnych zasad. 

Ważne daty: 

Najbliższe wolne 02.- 06.05.2022 dla uczniów Technikum 

02-04.05.2022 dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia 

Przypominamy o konkursach: 

1. Napisanie artykułu dotyczącego możliwości zaprowadzenia 

zmian i wprowadzenia innowacji na wsi. Zgłoszenia do P. 

Martyny Lewickiej 

 

Pamiętajcie o profilu ZSCKR w Janowie na FB i stronie 

https://zsckrjanow.edu.pl/  żeby być na bieżąco ze szkolnymi 

wydarzeniami. 

Już w najnowszym wydaniu opiszemy wspomnienia po praktykach 

klas III i organizowanym wyjeździe na staże zawodowe  do Grecji w 

ramach Erasmus do Grecji        ( grupa 40 uczniów). We wtorek 

26.04.2022 godz. 8.45 nastąpi podpisanie umów. 

Osoby mające pomysły na ciekawe artykuły, bądź rozmowy 

zapraszamy do przesyłania informacji na maila gazetkazsckr@wp.pl  
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