
 10 kwietnia 2017r.- Pan Krzysztof Reroń zaprosił nas na wycieczkę do 
Zrzeszenia Producentów Owoców w Wohyniu. Dowiedzieliśmy się 
i zobaczyliśmy jak przechowuje się owoce w kontrolowanej atmosferze, 
popróbowaliśmy pysznych jabłek, zobaczyliśmy jak myje się, poleruje 
i sortuje jabłka. Pozwolono nam usiąść za kierownicą wózka widłowego. 

 DZIĘKUJEMY PANIE KRZYSZTOFIE! 

 

 



 

  

 

  



19 kwietnia 2017r.- Pani Ewa i Pan Piotr Kockowie zaprosili nas na 
wycieczkę do Powiatowej Komendy Policji w Radzyniu Podlaskim. 
Zobaczyliśmy jak wygląda codzienna praca funkcjonariuszy, obejrzeliśmy 
przyjazny pokój przesłuchań, spotkaliśmy się z technikiem kryminalistyki, 
który pokazał nam jak wygląda zbieranie i porównywanie odcisków palców. 
Instruktor wyszkolenia strzeleckiego zaprowadził nas na strzelnicę i pokazał 
nam jakiej broni używają policjanci i jak ćwiczą strzelanie. Oprowadzał nas 
przemiły policjant Pan Piotr, który podarował nam odblaski i książeczki 
„Policja nie tylko dzieciom”. Już nie boimy się policjantów i wiemy kiedy 
i jak zwrócić się do nich po pomoc. 

 PANI EWO I PANIE PIOTRZE, DZIĘKUJEMY! 
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24 kwietnia 2017r. – Pani Marta Zderkiewicz i Pani Aneta Kropiwiec 
zaprosiły nas do Urzędu Gminy w Wohyniu. Po urzędzie oprowadzał nas Pan 
Tomasz Jurkiewicz- Sekretarz Gminy Wohyń. Pan Tomasz opowiadał o pracy 
wykonywanej w urzędzie, przedstawił nam pracowników, pokazał różne 
urządzenia wykorzystywane w tej pracy. Gościliśmy też u Pana Wójta, który 
opowiadał nam o naszej gminie i pozwolił nam usiąść na swoim fotelu. 
Najbardziej na fotel pędził Franek, może kiedyś zostanie wójtem? Pan 
Tomasz opowiadał jeszcze ciekawiej jak nasza Pani i powierzył nam pewną 
tajemnicę (my nic nie powiemy, dowiecie się 1 czerwca). Na pamiątkę 
dostaliśmy długopisy z logo gminy i cukierki „raczki”. 

 DZIĘKUJEMY MAMOM, KTÓRE NAS ZAPROSIŁY I 
WSZYSTKIM PRACOWNIKOM ZA BARDZO MIŁE PRZYJĘCIE! 

  

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 
  

  



26 kwietnia 2017r. – Pani Gabriela Krawiec poprowadziła dla nas super 
zajęcia z języka angielskiego. Śpiewaliśmy, skakaliśmy, tańczyliśmy i sami 
nie wiemy jak i kiedy powtórzyliśmy, utrwaliliśmy i wzbogaciliśmy nasz 
język angielski. Mama Tosi uczy tak samo ciekawie jak nasza Pani Renatka. 

  DZIĘKUJEMY PANI GABRYSIU! 

    

   
  



 

 

 

 

W każdą środę jeździmy na pływalnię do Radzynia Podlaskiego. 
Pływania uczy nas tata Hani Pan Mariusz Denisiuk i Pan Łukasz Bogucki. My 
wiemy, że praca z niektórymi z nas jest bardzo ciężka. Najtrudniej jest nam 
pokonać strach przed głęboką wodą. Nasza Pani powiedziała, że pływania 
uczą nas prawdziwe i rzadko spotykane talenty pedagogiczne, bo ona już 
dawno by „wymiękła”.  

PANIE MARIUSZU I PANIE ŁUKASZU, DZIĘKUJEMY!

 



  
 

 

 

 



 
 


