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O książkach 
    „Między największymi tutejszej edukacji pożytkami ten się jeden 
kładzie, żeby Ich Mość młodzi wuczyli się i wzwyczaili w czytanie 
prywatne dobrych książek i żeby do czytania onychże ochoty 
i skłonności nabrali, nie lada jakich książek, jakich jest podły 
rodzaj romanse albo insze bezbożne i cnocie religii przeciwne 
książki, których przez sumnienie czytać się nie godzi, które wiarę 
i obyczaje psują, ale książek moralnych, politycznych, 
historycznych, do literatury i wszelkich sciencyj należących, 
których tu Ich Mościom dają dostateczną wiadomość. Lubo zaś 
każdy dla swego własnego dobra tę najpożyteczniejszą zabawę bez 
żadnych inszych ponęt wziąć przed się powinien, 
wyperswadowanym będąc, że jedno czytanie książek ludzi 
uczonymi i wielkimi w Ojczyźnie czyni i ten cale preceptora 
żadnego nie potrzebuje, kto sobie książki za preceptorów bierze, 
tudzież że bardzo byśmy mało umieli, gdybyśmy tylko tyle umieli, 
co się w jakichkolwiek szkołach nauczyć możemy, cale by mądrość 
nasza dziecinna, błaha i nikczemna była, gdybyśmy się książek 
czytaniem przez całe życie nie doskonalili.” 

ks.Stanisław Konarski 
 

przyg. Kazimierz Woś 

 

 

 

 

Konkurs dla uczniów i rodziców 
 

   Ogłaszamy konkurs na interpretację tekstów 

ks.St.Konarskiego zamieszczone na tej stronie.  

   Wczytajcie się uważnie i napiszcie, do kogo nasz 

patron kieruje swe słowa w Pieśni II, jakie przesłanie 

chce nam przekazać? Jaki problem porusza w drugim 

tekście O książkch?  

   Z pomocą rodziców, którzy wytłumaczą Wam trudne słowa,  uda Wam 

się na pewno napisać piękne prace.  

   Możecie je składać do końca października do Pani M.Falkiewicz. Dla 

najlepszych przewidujemy dobre oceny, dla zwycięzcy nagrodę 

książkową.  
 

magfal 

 

 

     „Kochani Uczniowie  

Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie. 
     Wiem, że w Waszych czasach teksty 

napisane przeze mnie brzmią obco i nie 

wszyscy je rozumieją. Uwierzcie jednak, że dla 

młodzieży chciałem tego, co najlepsze – 

możliwości kształcenia się na najwyższym 

europejskim poziomie. Wykorzystajcie czas 

spędzony w szkole na pogłębianie swej wiedzy 

i rozwój talentów. Pamiętajcie,  talent ma 

każdy, trzeba tylko odkryć go w sobie. 

Wasz patron – ks.Stanisław 
Konarski” 

 
„PROROCTWO O RZECZYPOSPOLITEJ Z 
WYCHOWANIA MŁODZIEŻY” 
Pierwiastki wieku łatwo poznać dają 
Jakie dojrzałych zaszczycą przymioty 
Czyli do zbrodni skłonnymi być mają 

Czy też do cnoty. 
Czyli los przykry, czyli też łagodny 
Za lat pięćdziesiąt Ojczyźnie się zrodzi 
Wieszczbę miej pewną i znak niezawodny 

Z postępków młodzi. 
W obozach wodzów, męże w posiedzeniu 
Kościół kapłany, sąd z senatem rady 
Takie mieć będą, w młodzieży ćwiczeniu 

Jakie przykłady. 
Stąd wnieś Królestwa w dalszym ciągu 
losy 
Iż jakie wsieje w swe młode rycerze 
Ziarno, na potym takie z niechże kłosy 

Obficie zbierze. 
Pieśń II (Pisma t.II) St.Konarski 
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Patriotyzm??? 
    Czy ktoś z Was jeszcze używa tego 

terminu? Jak pokazać, że jestem patriotą, 

skoro kraj jest wolny. Nie trzeba walczyć 

z zaborcami ani z okupantem. Nawet 

„komuna” upadła. 

    Tymczasem patriotyzm, Młody 

Człowieku,  to drobiazgi, na które nie 

zwracasz uwagi – to język pozbawiony 

wulgaryzmów, to kulturalna postawa na 
co dzień, to twój rozwój, który 

w przyszłości ma przynieść pożytek Tobie 

i Twojej Ojczyźnie.  

    Wiem, że coraz częściej mówicie, że 

w Polsce nie ma przyszłości. Trudno się 

z tym nie zgodzić, ale pomyślcie o tym, że 

przyszłość to Wy i to od Was zależy, czy 

wejdziecie w nią jako mądrzy, 

wykształceni ludzie, czy też jako 

bezmyślne błazny popisujące się przed 

innymi. 

   Patriotyzm? - pytam jeszcze raz. Kilka 
razy w roku macie okazję zdać egzamin z 

tego „przedmiotu”. Na uroczystościach 

szkolnych pada komenda: „Do hymnu 
państwowego” – i co robią nasi uczniowie? 

Śmieją się, podpierają ściany, rozmawiają 

……… 
   Może spróbujcie w takich chwilach 

przypomnieć sobie, jak zachowują się 

sportowcy, jak – trzymając rękę na sercu – 

śpiewają nasz hymn: 

 

„Mazurek Dąbrowskiego”         

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski, 

        Z ziemi włoskiej do Polski, 

        Za Twoim przewodem 
        Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem 

Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski… 

   Spróbujcie się wtedy zachować tak, jak 

oni, czyli …. godnie. Trzy minuty 

skupienia i powagi kilka razy w roku to 

chyba niewiele, a przecież  - tak wiele. 

magfal 

 

Nasi młodzi poeci 

„Jezu przychodzę dziś do Ciebie...”  
Motto: „Jezus, dziś przyszedł do mnie, wziął mnie w ramiona swoje. 

Rzekł, jesteś mój, ja zaś bratem twoim jestem, daj mi moc”.    

     Już czwarty rok z kolei spotkaliśmy się na Drodze Krzyżowej dla społeczności  naszej 

szkoły. Spotkanie wielkanocne odbyło się 12 kwietnia 2006r. w sali gimnastycznej. 

Rozpoczęła je Agnieszka Kierepka witając przybyłych na spotkanie uczniów, nauczycieli 

oraz pracowników naszej szkoły. Od początku zapanowała wspaniała atmosfera 

rozmodlenia i skupienia. Był to czas  patrzenia na wszystko oczyma wiary.  Zatrzymaliśmy 

się przed Jezusem tu i teraz słuchając słów innych, a jak bliskich nam:  

„Jezu przyszedłem dziś do Ciebie 

Bo nikt inny nie miał dla mnie czasu 

Chciałbym zawsze przychodzić do Ciebie 

Lecz... nie zawsze mam czas 

Tyle mam zajęć na głowie 

Tyle obowiązków, tyle nauki 

Nie zawsze mam czas by posłuchać Ciebie 

By pomodlić się w ciszy odchodzącego wieczoru                                                               

Czasem zmęczenie bierze górę nad chęciami 

To tylko moje wymówki, Jezu                                                                                                     

Bo wiem, że zawsze dajesz tyle czasu, ile go właśnie potrzeba 

Tyle, by starczyło na rozmowę z Tobą”                                        
   Krzyż ze świecami zaczął wędrówkę wśród zgromadzonych na sali, czekających nie na 

krzyż, ale na jakąś wesołą atrakcję. Trudna była nasza pielgrzymka Drogą Krzyżową. 

Trudna, bo pokazywała nas takimi, jakimi jesteśmy. Od pałacu Piłata, aż na Golgotę 

obserwowaliśmy ludzi: ich zachowanie, reakcje, śmiechy, płacz, narzekanie, pomoc, 

współczucie. W głowach kłębiły się myśli: czy ktoś, kto nas obserwuje w domu, szkole, na 

boisku, na podwórku,                        w sklepie, w kościele, na wycieczce, u kolegi, może 

powiedzieć, że naśladujemy Pana Jezusa? Czy potrafimy naśladować Jezusa? A jeżeli nie 

Jezusa, to kogo naśladujemy? Pytanie jest wciąż aktualne - kogo....? 

  Te wspaniałe chwile refleksji w Wielkim Tygodniu przeżyliśmy dzięki zaangażowaniu 

w przygotowanie apelu uczniów obecnych klas drugich gimnazjum: II „A”- Patrycji Burek, 

Marioli Gańskiej, Pauliny Gilety, Weroniki Jabłońskiej, Karoliny Kłębokowskiej, Bartka 

Szczepanika; II „B” - Magdy Bocian, Patrycji Słomki, Rafała Słuji, Iwetty Sokwronek, 

Piotrka Tracza, Asi Walczak; II „C” - Sylwka Abramka, Michała Błaszczaka, Oli Dudek, 

Wojtka Gały, Michała Jakubowskiego, Wioli Golan, Karoliny Pawlak, Justyny Szafranek,  

Agaty Wójcik, Weroniki Wąwro, Jarka Zarzecznego.  

        Dziękuję moim kochanym „Aniołkom” za owocną współpracę i proszę o jeszcze.  

                                                                                                    Barbara Słowikowska 

 

„Quo Vadis Domine?” –  

spotkanie z poezją wielkich Janów 

naszego Kościoła 
        To był wieczór refleksji i zamyślenia nad Krzyżem 

Chrystusa, nad cierpieniem i pytaniem o sens życia. 

Poniedziałkowy wieczór 3 kwietnia 06r. wypełniony 

był poetyckim szukaniem odpowiedzi na pytanie „Quo Vadis Domine?” Uczniowie 

zagłębiając się w poezję wielkich Janów naszego Kościoła, Ojca Świętego Jana Pawła II 

i księdza Jana Twardowskiego, uczestniczyli niejako w swoistych rekolekcjach. Jak wiele 

wskazówek i podpowiedzi, w jaki sposób żyć, można odnaleźć w Ich poezji. „Zatrzymaj 

się, to przemijanie ma sens... ma sens... ma sens...” – odnajdujemy w „Tryptyku 

Rzymskim”, a ksiądz Twardowski dodaje, że gdy drzwi zamknięte, to wówczas Bóg okna 

otwiera. Potrzebne są te słowa, szczególnie teraz, słowa niosące pokrzepienie, otuchę 

i nadzieję, aby nieść z odwagą  krzyż codzienności. 

      Wieczór poezji w wykonaniu uczniów klasy II A: Gosi Tracz, Julii Walczak i II B: Ani 

Celegrat, Karoliny Gajowiak, Doroty Gały, Beaty Gumienniak, Anity Król, Kamili Kubić, 

Ani Machrowskiej, Łukasza Nawrockiego, Kamila Oleszka, 

Maćka Rulki, Asi Szot z Gimnazjum w Milejowie oraz 

z udziałem zwycięzców konkursu recytatorskiego poezji 

księdza Jana Twardowskiego: Natalii Roczon, Eweliny 

Bałkowiec, Tomka Ćwirzenia, uczniów Szkoły Podstawowej 

w Milejowie, pozwolił zatrzymać się przy Krzyżu Chrystusa 

i dostrzec w Nim drogę, która prowadzi do Życia.                                                                                                    

cd.str.3 
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Fajny gość 
Jestem Paweł, miły gość. 

Lubię siebie, 
jak każdy pies kość. 
Jestem facet, jak James Bond. 
Lecę wszędzie, gdzie jest tłok. 
Lubię gry na komputerze, 
rolki, rower, deskorolkę. 
Nie wiem tylko, kto wymyślił szkołę,  
zeszyt i długopis. 
Przecież ja jestem taki wspaniały, 
że szkoła i lekcje,  
to dla mnie orzech mały. 

Paweł Michalewski 4a 
 

O sobie samym 
Kolegów mam wielu 
Dobrze się uczę 
i wcale 
wcale 
się nie chwalę 
że się rzadko kłócę 
nikomu nie wadzę 
choć zdarza się czasami 
lecz zawsze żyję w przyjaźni 
z mymi kolegami 

Mateusz Gąsiorowski 4a 
 

Hymn o przyjaźni 
Gdybym miała wszystko  
i kolegów, i znajomych 
a przyjaźni bym nie zaznała  
byłabym  
jak puste pudełko po zapałkach, 
jak skrzynia po brzegi wypełniona, 
lecz nie złotem a srebrem. 
Gdybym była bogata,  
miała to, czego sobie życzę, 
Lecz nie podzieliłabym się tym 
z przyjacielem  
byłabym niczym. 
I gdybym znalazła przyjaciela, 
ale nie darzyła go przyjaźnią 
prawdziwą, 
nic bym nie zyskała. 
Przyjaźń jest wierna, 
przyjaźń troskliwa, 
pomocna w trudach i znojach. 
Przyjaźń nie pamięta złego, 
pamięta to, co dobre i prawdziwe. 
Wszystko znosi, we wszystko wierzy. 
Przyjaźń jest darem Boga dla ludzi, 
z którego trzeba czerpać 

 siłę, wiarę i nadzieję. 
Dominika K. 

 
 
 
 
 

    cd. ze str.2           Słowa poetyckich zamyśleń jeszcze dobitniej przemawiały w pierwszą 

rocznicę odejścia Jana Pawła II, ukochanego Ojca Świętego, do Domu Ojca oraz 

w niedługim czasie od przejścia księdza Jana Twardowskiego do Życia Wiecznego.                         

Spotkanie z poezją uczniowie przeżywali po raz kolejny, bowiem 16 października 

w murach gimnazjum rozbrzmiewały strofy poetyckie Karola Wojtyły. Tym razem 

w spotkaniu towarzyszyli uczniom:  Pani Dyrektor Maria 

Celegrat,  Ksiądz Krzysztof, prezes Akcji Katolickiej Pani 

Maria Gajowiak i rodzice gimnazjalistów. Ich obecność była 

dla młodych ludzi niezmiernie ważna i wymowna. Uczniowie 

planują już kolejne wieczory literackie. Najbliższy odbędzie się 

z okazji Dnia Papieskiego, 16 października i będzie wypełniony 

rozważaniami ks. Mieczysława Malińskiego oraz słowami Ojca 

Świętego Jana Pawła II przy muzyce współczesnych 

wykonawców podejmujących ważne problemy współczesnego świata.  

Magdalena Gajowiak 

                                             
 

 

Gdy jesteś szczęśliwy, uszczęśliwiaj innych. 
        
     Młodzi ludzie Jowita Sawic i Marcin Plewka,  postanowili 

powiedzieć sobie sakramentalne tak. W tym ważnym dla nich dniu pomyśleli 
jednak o innych. Zamiast kwiatów i słodyczy, dołączanych tradycyjnie do 
życzeń, poprosili o … przybory szkolne. Goście (być może nieco zdziwieni) 
uczynili tej prośbie zadość. Dzięki temu młoda para przygotowała 35 paczek 
dla dzieci, które zostały wręczone najbardziej potrzebującym uczniom z naszej 
szkoły.  
     W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy, a inne młode pary zachęcamy do 
takich gestów – kwiaty, choć piękne, szybko zwiędną, a uśmiech na twarzach 
maluchów pozostanie na długo w pamięci. 

        zred 

  
 
 
 

 

 
 

 

- Panie Dyrektorze, co zostało zmodernizowane w naszej szkole i czego 

możemy się jeszcze spodziewać? 

- Odnowione zostały szatnie w podstawówce, klasy 20 i 22, sala 

komputerowa (17-stka), w której jest nowy parkiet oraz nowe meble. Sala 

nr 4 w gimnazjum, gabinet wicedyrektora oraz pokój nauczycielski zostały pomalowane. 

W najbliższym czasie mamy w planach kapitalny remont dachu (bo sami widzimy, co się 

z nim dzieje w czasie deszczu),  modernizacja całego obejścia szkoły, zagospodarowanie 

boiska szkolnego. Marzy mi się boisko do koszykówki, siatkówki, ze sztuczną 

nawierzchnią. Takie boisko z prawdziwego zdarzenia i bieżnia. 

 

 

 

- Pani Dyrektor, jakie imprezy i dyskoteki planowane są na ten rok 

szkolny? 

- Jak już wiadomo na początku roku szkolnego odbędzie się dyskoteka 

(również z okazji Święta Szkoły). Mamy w planach również inne imprezy, na 

przykład dyskotekę andrzejkowa, walentynkową oraz choinkę (bezokazjonalne na prośbę 

uczniów). W październiku przeprowadzona zostanie akcja (do końca nie wiemy, jak się 

będzie nazywać) „Dla psa i kota”. Przewidujemy również sejmik uczniowski o dobrym 

zachowaniu, mikołajki na sportowo, topienie marzanny na początek wiosny, dzień babci 

i dziadka w klasach młodszych. Nasza szkoła przystąpiła do akcji e-Twinning (europejska 

współpraca szkół) oraz do konkursu o bezpieczeństwie prowadzonego przez ministerstwo. 

 
rozmawiały Agnieszka Antoniak i Dominika Kosmala IA 
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Kasia Wit – znają ją wszyscy, 

którzy kochają muzykę poważną. 

Osiągnięcia naszej uczennicy z 5b: 
- finalistka 36 Międzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego w Usti nad Łabą; 

- II nagroda w III Polsko-Niemieckim 

Turnieju Pianistycznym; 

- I miejsce w Regionalnych 

Przesłuchaniach Fortepianowych w 

Radzyniu Podlaskim; 

- wyróżnienie w Konkursie Wykonawczym 

Muzyki Witolda Lutosławskiego w 

Drozdowie. 
   Kasia to zwyczajna, wesoła dziewczyna, ale w 
 pianistycznym świecie zajmuje „poważne” 
miejsce. Jest zapraszana na warsztaty i koncerty. 
Jeśli chcecie ją podziwiać na żywo, to zapraszamy 
22  X na koncert do Łazienek w Warszawie, 
gdzie Kasia wystąpi w cyklu koncertów 
poświęconych muzyce współczesnej. 
   Jeśli jednak nie możecie pojechać do stolicy, to 
możecie po prostu porozmawiać z Kasią na 
przerwie. 

magfal 

   
 

 

 
 

Dziesięć przykazań  
szczęśliwego człowieka 

1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, aby 
odpoczywać. 

2. Kochaj swe łóżko jak siebie samego. 
3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać 

w nocy. 
4. Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, 

pomóż mu. 
5. Praca jest męcząca, więc należy jej 

unikać. 
6. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze - 

będziesz miał dwa dni wolnego. 
7. Jeśli zrobienie czegoś sprawia ci 

trudność, pozwól zrobić to innym. 
8. Nadmiar odpoczynku jeszcze nikogo 

nie doprowadził do śmierci. 
9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, 

usiądź i poczekaj, aż ci przejdzie. 

10. Praca uszlachetnia, lenistwo 
uszczęśliwia. 

Z pamiętnika absolwenta 
 

marzec,1998 
     Kolejna lektura na języku polskim i kolejne wypracowanie. 

Mamy wykorzystać cytat „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi…” 

A co można na ten temat powiedzieć, gdy ma się te swoje naście 

lat. No, trudno, coś trzeba napisać: 

   „Na całym świecie żyje około sześć miliardów ludzi. Większa ich część to dorośli – dojrzali, 
zapracowani i pozbawieni marzeń. Wszyscy oni byli kiedyś dziećmi. Świat dorosłych niemal pod 
każdym względem różni się od naszego czyli świata dzieci. „duże dzieci” zupełnie inaczej podchodzą 
do życia. Ich byt na tej planecie wypełniony jest pracą, dążeniem do pieniędzy, czy wreszcie 
pragnieniem, aby ich uznawano, a nawet wielbiono. Nie zwracają oni uwagi na rzeczy, które są tak 
istotne dla młodszych. Nie dostrzegają blasku gwiazd, które kryją w sobie tyle tajemnic. Woleliby je 
raczej posiadać, liczyć i rządzić nimi, jak Bankier w „Małym Księciu”. Każdy z nich uważa się za 
lepszego od innych. Dorośli myślą, że mają władzę i świat leży u ich stóp. Nie chcą wierzyć 
obietnicom i niechętnie obdarzają ludzi swoim zaufaniem. Uznają tylko dowody – rzeczy niejasne, 
niewyjaśnione przez naukę są dla nich niezrozumiałe, a więc idiotyczne. Dorośli, którym się nie 
udało w życiu, szybko poddają się i próbują wymazać to z pamięci, niestety często z pomocą 
alkoholu. „Mały Książę” pokazuje jeszcze szarego człowieka, który popadł w monotonię życia i nie 
potrafi już robić nic innego. Większość dorosłych nie pamięta już, że oni też mieli dzieciństwo, że 
byli młodzi i wierzyli w rzeczy, które w tej chwili wydają się im tak śmieszne. Wobec świata dzieci, 
świat dorosłych jest bardzo ubogi, pozbawiony wszelkich wartości życia. Tylko młodzi tak 
naprawdę żyją, wykorzystując swoją egzystencję do celów prawdziwie ważnych w życiu. Tylko 
dzieci mają prawdziwych przyjaciół, którym  ufają i na których mogą liczyć w każdej sytuacji. 
Mimo iż nie znają tylu praw, definicji i wzorów, co dorośli, to i tak są dużo mądrzejsze, bo 
dostrzegają barwy i sens życia.”  

wrzesień, 2006 
     Czytam swe dawne wypracowanie z „Małego Księcia” i myślę nad 

tym, czy dzisiaj mógłbym napisać to samo. Kiedy widzę dzieciaki 

z komórkami, w markowych ciuchach, z wymalowanymi włosami, często 

z papierosem, czy piwem, to zastanawiam się, czy jest jeszcze 

jakaś granica między światem dorosłych i światem dzieci... 

                                     Paweł Cyfra (absolwent 1998r) 

       
 

Dyrektorskim okiem ... 
 

    Drodzy nauczyciele, koleżanki, koledzy! 

   Chciałbym dzisiaj, w tak uroczystym dniu, zwierzyć się Wam z mojego największego 

marzenia. Chciałbym zostać dyrektorem szkoły. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie 

mam plany. Nie chwaląc się, byłbym bezkonkurencyjny. 

Oto mój program zreformowania szkoły: 

1. Na korytarzach zainstalowałbym automaty z czapkami - niewidkami dla 

nieprzygotowanych uczniów, aby ich nauczyciele nie widzieli. 

2. Spowodowałbym, aby z kranów ciekła coca-cola lub inne napoje chłodzące. 

3. Zakupiłbym samopiszące długopisy, które nie robiłyby błędów 

ortograficznych. 

4. Zainstalowałbym magiczne czujniki, dzięki którym nauczyciele na klasówkach 

nie widzieliby ściąg i nie słyszeli podpowiedzi. 

5. Zaopatrzyłbym bibliotekę w magiczne książki, które wystarczyłoby tylko 

wziąć do ręki, aby wiedza sama weszła do głowy. 

6. Do wyważania ocen zainstalowałbym wagę, która zawyżałaby oceny na 

korzyść ucznia. 

7. Zamieniłbym proporcję miesięcy wakacyjnych i szkolnych z 2:10 na 6:6. 

8. Wakacje dla wszystkich uczniów szkoły organizowałbym 

w najatrakcyjniejszych miejscach świata – oczywiście bezpłatnie. 

9. Usunąłbym ze słownika wyrazy „wagarowicz” i „leń”, jako obraźliwe dla 

człowieka w wieku szkolnym. 

10.  Do programu zakończenia roku szkolnego wprowadziłbym podziękowanie 

każdemu uczniowi z osobna za to, że wytrzymał całoroczne starcie: on kontra 

kilkunastoosobowa Rada Pedagogiczna. 

   Sami widzicie, że z takim programem mogę chyba startować na młodzieżowego 

dyrektora szkoły.  

 

     WYGRANA MUROWANA. (przyp.redakcji) 

zred 
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NAUCZYCIEL, KTÓRY MA  NAJMNIEJ 

CIERPLIWOŚCI 

SP 

4a - Andrzej Dyczewski  

4b - Andrzej Dyczewski  

5a - Magdalena Gajowiak  

5b - Andrzej Dyczewski  

6a - Dariusz Pietrzak 

6b - Andrzej Dyczewski 

6c - Andrzej Dyczewski 

G 

IA- Magdalena Gajowiak 

IB - Andrzej Dyczewski 

IC - Renata Malec  

IIA - Magdalena Gajowiak 

IIB - Magdalena Gajowiak 

IIC - Magdalena Gajowiak 

IIIA - Andrzej Dyczewski  

IIIB - Magdalena Gajowiak  

IIIC - Małgorzata Wójcik  
 

 

 

Plebiscyt NAJ 
   Już niedługo dorośli będą głosować w wyborach samorządowych. W naszej szkole 

również odbyły się wybory. Choć nie wiążą się one z żadnymi stanowiskami, mają dla 

naszych nauczycieli ogromne znaczenie. Oto wyniki: 

 

NAUCZYCIEL, KTÓRY MA NAJWIĘKSZE POCZUCIE HUMORU 
 

SP                                                      G IA - Józef Bil 

4a - Józef  Podściański                          IB - Józef Bil 

4b - Dariusz Pietrzak                             IC - Kazimierz Woś 

5a -  Magdalena Marczak                     IIA - Józef Bil 

5b - Andrzej Dyczewski                       IIB - Józef Bil 

6a - Andrzej Dyczewski                       IIC - Renata Malec 

6b - Magdalena Falkiewicz                  IIIA - Józef Bil 

6c - Andrzej Dyczewski                       IIIB - Artur Gomuła         

                                                              IIIC - Ks. Piotr Jedut  
 
 

NAUCZYCIEL, Z KTÓRYM CHCIAŁBYŚ ZNALEŹĆ SIĘ NA BEZLUDNEJ WYSPIE 

SP                                                                      G IA - Marcin Kociuba 

4a - Agnieszka Panecka- Suryś                          IB - Katarzyna Marciniak 

4b - Aniela Jasielska                                        IC - Kazimierz Woś  

5a - Magdalena Marczak                           IIA - Kazimierz Woś 

5b - Magdalena Falkiewicz                       IIB – A.Panecka-Suryś i Magdalena Gajowiak 

6a - Marcin Kociuba                                      IIC - Teresa Staniec 

6b - Magdalena Falkiewicz i Teresa Staniec       IIIA - Józef Bil  

6c - Magdalena Słuja i Dariusz Pietrzak             IIIB - Magdalena Gajowiak  

                                                                            IIIC - Kazimierz Woś i A.Panecka-Suryś 

 

NAUCZYCIEL, DO KTÓREGO MASZ NAJWIĘKSZE ZAUFANIE 
 

Nauczyciel, do którego masz największe zaufanie: 

SP                                                G  IA - Magdalena Falkiewicz 

4a - Józef Podściański                      IB - Anna Jakubowska 

4b - Aniela Jasielska                         IC - Teresa Staniec  

5a - Magdalena Marczak                  IIA - Kazimierz Woś  

5b- Magdalena Falkiewicz               IIB - Elżbieta Strycharczuk 

6a - Joanna Zielińska                        IIC - Teresa Staniec 

6b - Magdalena Falkiewicz              IIIA - Józef Bil 

6c - Dorota Wiśniewska                   IIIB - Elżbieta Rymczuk  

                                                          IIIC - Kazimierz Woś  

 

NAUCZYCIEL, KTÓRY STAWIA NAJGORSZE STOPNIE 
 

SP                                           G  Ia - Magdalena Gajowiak 

4a - Andrzej Dyczewski              Ib - Andrzej Dyczewski 

4b - Andrzej Dyczewski              Ic - Renata Malec 

5a - Dariusz Pietrzak                   IIa - Magdalena Gajowiak 

5b - Andrzej Dyczewski              IIb - Magdalena Gajowiak 

6a - Andrzej Dyczewski              IIc - Renata Malec 

6b - Andrzej Dyczewski              IIIa - Aniela Jasielska 

6c - Dariusz Pietrzak                   IIIb - Magdalena Gajowiak 

                                                     IIIc - Elżbieta Strycharczuk 

Pozdrawiamy Panie z kształcenia zintegrowanego, które prawdopodobnie byłyby Naj we wszelkich 

możliwych kategoriach. 
Plebiscyt przeprowadziły A. Antoniak, D. Kosmala, A.Jadwiżuk, A.Ciołek  IA 

 

 
               

            

        „Ku przestrodze” 
      Historia jest jak tkanina, 

      Pleciona tysiącem nici, 

      Tysiącem ludzkich wątków, 

      Tak stara, a piękna, 

      Pełna magicznych zakątków, 

      Miejscami zatarta i podniszczona, 

      Niekiedy podarta, 

      Ale mimo wszystko, 

      Miłości jest warta... 

                                Z dedykacją dla pKW 

 

             „Matematyko....”  
      Ty jesteś jak zdrowie,  

      ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,  

      kto dziś dostał jedynkę za brak kilku zadań.  

      Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję,  

      bo nie wiem co zrobić,  

      by zbliżyć się na odległość dostatecznej noty.  

      Już dziś na me czoło znów wychodzą poty,  

      I to nie gorączkowe, to te od tęsknoty,  

      za Twymi potęgami, i za Twoją sumą. 

      Przyrzekam, że od jutra będziesz moją dumą,  

      za te rezultaty w ćwiczeniach mnogości. 

     Pamiętaj o liczbie, niechaj w snach zagości. 

                                     Z dedykacją dla Matematyków 

 

zred 
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rys. Kasia Wit 

 

   

Rozpoznaj swojego nauczyciela 

 

 

 

 

  

 

Wpadki zdarzają się nie tylko belfrom naszej szkoły, 
czyli humor z dzienniczków uwag 

 
„Pobił kolegę do nieprzytomności, po czym obaj głośno się śmiali” 

„W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, by, jak twierdzi, zyskać na 

czasie” 

„Bije kolegę książką po głowie, a po zwróceniu mu uwagi twierdzi, że chciał mu wbić 

trochę wiedzy do głowy” 

„Na lekcji muzyki uczeń nie chce ujawnić się zza szafy” 

„Wkłada cyrkiel do nosa” 

„Uprawia ziemię cyrklem w doniczce” 

„Po powrocie od dyrektora powiedział, że dyrektor kazał mu się nie przejmować 

moimi uwagami” 

„Topi rybkę” 

„Odmawia odpowiedzi, twierdząc, że posiada paszport Polsatu” 

„Podczas mojej nieobecności wali w pianino” 

„Na lekcji dłubie w nosie i mówi, że to jak narkotyk” 

„Śmieje się parszywie” 

„Jaś oświadcza mi się na lekcji” 

„Spóźnił się na pierwsza lekcję, tłumacząc, że na śniadanie było spaghetti i musiał 

wciągnąć kluskę do końca.” 

„Zjada ściągi po klasówce.” 

„Na lekcji zajęć praktyczno-technicznych umyślnie piecze ciasto bez mąki.” 

„Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głowa i suchą gąbką.” 

„Rozbiera atomy na cząsteczki i kładzie sobie na oczach.” 

Blodig Ost 

 
 

 
 
 

    W ubiegłym roku szkolnym w Zespole Szkół nr 1 

działały 2 drużyny harcerskie: wielopoziomowa 

„Wędrowcy”  drużynową hm. Krystyną Podściańską 

i młodszoharcerska „Odkrywcy II” z drużynową 

pwd. Magdaleną Słują. Harcerze brali udział w wielu 

imprezach organizowanych przez Hufiec Łęczna. 

W 2005/2006 uczestniczyliśmy w II Rajdzie Pieszym „Po złoty liść jesieni”. Szliśmy 

piechotą do Łańcuchowa. Później była gra terenowa z nagrodami i piękne ognisko na 

zakończenie imprezy. Następnie był dwudniowy Zlot Andrzejkowy  pełen wróżb 

i czarów oraz dyskoteka. Następnego dnia braliśmy udział w warsztatach 

metodycznych w poziomie zuchowym, harcerskim i starszoharcerskim. W grudniu 

tradycyjnie reprezentacja drużyny wyjechała do Lublina po Betlejemskie Światełko 

Pokoju, a następnego dnia jak co roku to światełko wraz z życzeniami za naszym 

pośrednictwem trafiło do urzędów i instytucji w Milejowie. W lutym braliśmy udział 

w pięknej uroczystości harcerskiej w Cycowie „Dzień Myśli Braterskiej” rozpoczętej 

Mszą świętą w intencji harcerzy i instruktorów. Następnie w gościnnej szkole 

oglądaliśmy piękne pokazy i bawiliśmy się wspólnie w harcerskie pląsy i zabawy.  

Ostatnią wielką hufcową imprezą był VI Rajd po Pojezierzu Łęczyńsko – 

Włodawskim. Bazą wypadową była szkoła w Krasnem, gdzie tamtejsza Pani Dyrektor 

przyjęła nas bardzo sympatycznie. Nawet pogoda nam dopisała. Były także dwa piękne 

ogniska śpiewy i harce. Dzięki inicjatywie drużyny milejowskiej po raz pierwszy 

został wydany rajdowy śpiewnik, dzięki któremu wszystkie drużyny mogły wspólnie 

się bawić. Przez cały rok hm. Anna Jakubowska pracowała jako członek Komendy 

Hufca Łęczna. Koordynowała pracę drużyn milejowskich, uczestniczyła w organizacji 

imprez hufcowych. Obecnie przygotowujemy się do III Pieszego Rajdu „Po złoty liść 

jesieni” droga przed nami daleka - mamy dojść do Januszówki. Znów będziemy brali 

udział w wielu konkursach ekologicznych, będą nagrody i jak zawsze nasze harcerskie 

ognisko. 

Do zobaczenia na szlaku!                                                                   

                                                                                                          CZUWAJ !!!   
hm.K.Podściańska 
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TFU-rcy 

czyli o gwarze 

uczniowskiej 

    

    Nauczycielu,  jeśli chcesz zrozumieć 

ucznia swego, ucz się mowy jego!  

Oto krótki słowniczek zwrotów 

uczniowskich, który należy uzupełniać 

w trakcie roku szkolnego: 

 

siema, hej - cześć 

nara - pa 

matma - matematyka 

hista - historia 

polak - język polski 

anglik - język angielski 

rela - religia 

wycha, wychówa - wychowawczyni 

infa - informatyka 

przyra - przyroda 

kosa - jedynka 

raciczka - noga 

zajefajnie - fajnie 

spoko - dobrze 

oki – ok., dobrze 

buziole - całuski 

pozdro - pozdrowienia 

kolo - kolega 

kukać nad lekcjami - odrabiać lekcje 

ziom - chłopak, który ubiera się na czasie i 

mówi fajnie rzeczy 

bujaj torby - odczep się, idź stad 

serwuj prawy konar - podaj prawa rękę 

nie filtruj na darmo ozora - nie rozmawiaj 

zipaj przez kichawę - oddychaj przez nos 

czeski jestem - nic nie rozumiem 

majtki z uzdą - stringi 

matriksy - okulary 

mieć error - mieć trudności ze 

zrozumieniem czegoś 

robić trzodę - zachowywać się niestosownie 

walnąć karpia- zdziwić się 

delegacja, palić trampki - uciekać z lekcji 

(wagary) 

zarywać do kogoś - zaznajamiać się 

odstrzał - kartkówka 

cindy - bardzo ładna dziewczyna 

gacie po tacie - strój rappera 

kurczakować - bać się 

replay - powtórzenie klasy 

tynk na twarzy - za dużo pudru 

spawaj rynny - odejdź, odczep się 

 

      Przypominamy, że znajomość 

języków obcych przydaje się do 

awansu zawodowego. 
zred 

                                        
- Jakie ryby najbardziej lubią matematycy? 

- Sumy.  

*** 

- Mamo dziś na chemii uczyliśmy się o materiałach wybuchowych!  

- Tak, to bardzo ciekawe, a na którą jutro idziecie do szkoły. 

- Do jakiej szkoły? 

*** 

Mały chłopiec przybiega szybko na stację benzynową: 

- Proszę duży kanister benzyny, szybko! - woła. 

- Co? Pali się? - pyta sprzedawca. 

- Tak, szkoła, ale teraz coś jakby przygasa...  

*** 

- Jasiu, czy tata ciągle odrabia za ciebie lekcje? - pyta pani nauczycielka. 

- Nie, ta ostatnia pała go załamała... 

*** 

 Nauczycielka do Krzysia: 

- Przyznaj się, że ściągałeś od Małgosi! 

- Skąd pani to wie? 

- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: "nie wiem", a ty napisałeś "ja też" 

*** 

Podczas klasówki nauczycielka zwraca uwagę Krzysiowi: 

- Krzysiu! Nie ściągaj od Tomka. 

- Nie, proszę pani! To on ściąga ode mnie, a ja tylko sprawdzam czy nie robi błędów! 

*** 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora: 

- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, 

że to nie oni! 

- Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej klasy. 

*** 

- Mamo dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił mnie!  

- To bardzo ładnie, a co powiedział?  

- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja – największym. 

*** 

Klasa Jasia jedzie pociągiem na wycieczkę. Wychowawca zatopiony jest w lekturze jakiejś 

ciekawej książki. 

- Przepraszam pana - pyta Jasio - jak się nazywa ta stacja, obok której przejeżdżaliśmy? 

- Nie przeszkadzaj mi czytać! 

- Przepraszam, chciałem po prostu wiedzieć, bo połowa klasy tutaj wysiadła... 

*** 

Na przerwie między lekcjami... 

- Po lekcjach idę do Jasia. On ma grypę, może się zarażę i dostanę tydzień zwolnienia. Idziesz ze 

mną? 

- Ja idę do Franka. On ma taką chorobę, na którą dają miesiąc zwolnienia! 

- Tak? To idę z Tobą. A na co on jest chory? 

- Ma złamaną rękę. 

*** 

Na lekcji polskiego: 

-Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

-Kiedy mamy słaby wzrok! 

*** 

Na biologii: 

-Jak, myślicie, dokąd leci ptak trzymający w dziobie słomkę? 

-Napić się oranżady. 

*** 

 Tata pyta Kazia: 

-Jak ci idzie w szkole? 

-Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości! 

-Zazdrości? A czego? 

-Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział: "Gdybym ja był twoim ojcem..." 

*** 

Jak odróżnić srokę-samca od samicy? 

-Samiec jest czarno-biały, a samica biało-czarna. 

*** 
Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala:  
- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy. Ci co wiedzą- prawą ręką, ci, co nie wiedzą- lewą... 

*** 

Mały jaskiniowiec przynosi do domu świadectwo. Ojciec ogląda je i komentuje: 
- Trója z myślistwa- to, rozumiem, bo jesteś mały. Ale dwója z historii? Przecież to tylko dwie strony 

podręcznika! 

zred 
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„Znów za rok egzamin (sprawdzian)… za rok 

cały..” 

Niestety, czas płynie nieubłaganie. Sprawdzian klas szóstych 

i egzamin gimnazjalny  - na szczęście tylko próbne - już niebawem. I jak 

co roku, to nie uczniowie, ale nauczyciele przeżywają to najbardziej. 

Analizują wyniki, opracowują wnioski, przygotowują testy, zadania i …. 

udaje im się zainteresować pięciu (to optymistyczny wariant) uczniów 

w klasie. No cóż, tak to już jest, że wartość nauki doceniamy dopiero 

w dorosłym życiu. Szkoda, bo dla niektórych będzie to bolesna nauczka. 

Dla tych właśnie marzycieli (czytaj – leniuchów) bajka z morałem: 

Pytają nieraz uczniowie młodzi 

Po co właściwie do szkoły chodzić? 
Lekcje, zadania na co to komu? 
Lepiej w palanta pograć przy domu. 

Lew, choć ni dzionka w szkole nie spędził 
jest królem zwierząt. 

Jakoś tam będzie. Zupełnie słusznie. 

Po co się trudzić ma ten, którego nauka nudzi? 
Niech nadaremnie nie traci czasu 
tylko od razu biegnie do lasu. 
Bez trosk żyć będzie syty ukłonów… 

lwa tylko musi przepędzić z tronu. 

Drodzy uczniowie, nie tylko najstarszych klas, w imieniu 

całego grona pedagogicznego życzymy Wam powodzenia 

w tym roku szkolnym. Pamiętajcie jednak, że same życzenia nic 

Wam nie pomogą bez Waszych chęci i systematycznej pracy.  

Połamania długopisów.                                                       
zred 

 

 

Najwyższe wyniki 

ubiegłorocznych 

sprawdzianów 

i egzaminów: 
 

Szkoła podstawowa 

6a Dominika Kosmala 40p 

    Agnieszka Antoniak          38p 

6b  Ewelina Bałkowiec 38p 

6c  Weronika Spodar               39p 

 

Gimnazjum – powyżej 80 

pkt 

*Jakub Kociuba 

*Paweł Skrzypczak 

*Katarzyna Tochman-Pereta 

                           
 

           „ODA DO SZKOŁY” 

 
Szkoło! Życia mego treści! 
Kto cię nie poznał, nie wie, czym boleści. 
Kto nie skosztował, nie zna, czym cierpienie. 
Tobie więc poświęcam młode me istnienie. 
Ty, o szkoło, przez lata mego życia,  
Stoisz na straży chudnięcia i tycia. 
Ty wysysasz ze mnie wszystkie soki. 
Przez ciebie nie znam, czym świata uroki. 
Gdy inni bawią się, śmieją, życia używają, 
Ja tobie oddaję to, co oni mają. 
Tobie poświęcam moje lata młode, 
Wszystkie me talenty, zdrowie i urodę. 
Kiedyś jednak powiem: O szkoło! Odchodzę. 
Zniknę z twego świata tak na jednej nodze.  
Zakończę udręki, cierpienia odrzucę. 
W twe niewdzięczne mury już nigdy nie wrócę. 

zred 

 

 

 

Przepis na dobrego ucznia 
 
Czy wiecie, jak trudno zostać UCZNIEM? 
    Nie wystarczy samo chodzenie do szkoły. Potrzebnych jest jeszcze 
parę innych składników. Oto dokładny przepis: formowanie ucznia 
rozpoczyna się już w przedszkolu i kontynuowane jest w latach 
następnych. Początkowo nie trzeba wielu produktów. Wystarczy nieco 
odwagi, doprawionej sporą dawką nieśmiałości, która w trakcie dalszej 
obróbki wyparowuje. Stopniowo dodajemy hojnie wyobraźni i wrażliwości, 
poczucia humoru i szczyptę złośliwości. Wlewając wciąż nową wiedzę, 
zaprawiamy systematycznością, łagodnie mieszając. Nie zapominajmy 
o kaskadzie pomysłowości i beczce sprytu, które stopniowo dolewamy do 
wyrabianego ciasta. Doprawiamy to umiejętnością ściągania i zabiegania 
o lepsze stopnie, dodajemy dobry wzrok i słuch. Ciasto formujemy na 
dowolny kształt. Wypiekamy następnie w temperaturze, jaką osiąga 
nauczyciel podczas 45-minutowej lekcji. 
   Nie zapominamy o nakłuwaniu cyrklem lub innym ostrym przyrządem 
szkolnym w celu wypuszczenia wody sodowej z głowy. 
   Dekorujemy w miarę artystycznie, posypując odrobiną lizusostwa. 
Okładamy słodkimi uśmiechami, pozorami pilności i stekiem kłamstewek. 
Podajemy to rodzinie, aby się cieszyło i społeczeństwu, aby się z tym 
męczyło. 

zred 
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„Ucz się młody przyjacielu. 

w szkolnych ławach nauk wielu. 

I nie ściągaj proszę skrycie. 

Bo egzamin zrobi ŻYCIE”. 
zred 

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

„Mój zakątek” 
To moja wioseczka mała, 
co Milejowem się zwała. 
Piękna tu przyroda, 
lecz nie zawsze czysto – 

szkoda. 
Dołem Wieprz płynie. 

Park Nadwieprzański  
z niego słynie. 
Lecz wiosenną porą 
brzegi nie są dla niego 
zaporą. 
Klarów woda zalewa 
i łodziami pływać trzeba. 
Wokół łąki i lasy, 
a wśród nich  
rowerowe trasy. 

Jest tu miło i wesoło 
i dużo koleżanek wkoło. 

Dominika Dudek 3b 

 

 

    

Ciekawostki ze świata 
 

Naaajlepsi w ubiegłym roku szkolnym 2005/2006 

Sz P 1a – Ewelina Boreczek, Paulina Ikwanty, Rafał Laska, Nikola Mazur, 

Michał Piwoński, Patrycja Roczon, Przemysław Stańczak, Dominik 

Wdowiak 

1b – Oskar Czubacki, Karolina Kosierb, Joanna Laska, Adrian 

Maziarczyk, Michał Roman, Klaudia Wójcik 

2a – Dominika Bernecka, Kacper Czubacki, Dominik Futa, Martyna 

Hryciuk, Sandra Irak, Agata Kubajka, Klaudia Sawicka, Paula Słomka, 

Jakub Zieliński 

2b – Rafał Borkowski, Dominika Dudek, Katarzyna Gajowiak, 

Katarzyna Kowalska, Michał Kurdyga, Martyna Paryż, Sara Szcześniak, 

Katarzyna Wójcik, Damian Niedobylski, Weronika Włodarczyk 

3a – Grzegorz Boreczek, Dawid Pawlak, Klaudia Słomka, Mateusz 

Gąsiorowski, Paulina Kutwa  

3b – Patrycja Grabowska, Damian Gańko, Martyna Zabłocka, Kacper 

Kaczkowski, Agnieszka Gańska 

4a – Agata Rzeczkowska (5,4) 

4b – Kacper Baryła (5,67) 

5a – Kamil Gański (5.4)  

5b – Joanna Miszczuk (5,8) 

5c – Justyna Kasprzak (5,9) 

     6a – Michał Baryła (6,0)  

6b – Ewelina Bałkowiec, Ewelina Miszczuk (5.8) 

6c – Martyna Szuplewska (5,8) 

 

G IA -  Mateusz Gałka (5,5) 

IB – Iwetta Skowronek (5,7) 

 IC – Patrycja Drozd (5,4) 

 IIA – Małgorzata Tracz (5,77) 

 IIB – Joanna Szot (5,8) 

 IIC – Aleksandra Abramek  

Absolwenci IIIA – Adam Szwed (5,1) 

         IIIB – Jakub Kociuba (6,0)   

  IIIC – Karolina Motyl (5,5) 

 

 
                                       

      

   DO NIEUKA 
Zanim słowa rzekniesz 

poznaj ich znaczenie 

wszak nie zawsze dobre  

jest bezmyślne brzmienie 

        słowa źle dobrane 

        choć mądre bywają  

         głupio skierowane 

         mówcę ośmieszają 

              nzn 

 

 

 

 

     

 

A to ciekawe...  
CO TO JEST? 

Sznurek pochodzenia zwierzęcego - KOTLINA 

Reklama proszku do prania - OMOTANIE 

Osoba posiadająca kość- MAGNAT 

Banknoty po denominacji- KASANOWA 

Roztańczony dezodorant - FABRYKA 

Szampon o przykrym zapachu – SZAMBON 
Blodig Ost 

UWAGA!!! Muzeum ściągawek powstaje na 

najstarszej bułgarskiej wyższej uczelni w Sofii. 

Na taki pomysł wpadł jeden z dziekanów 

wydziału historycznego, kiedy na ściąganiu złapał 

aż 27 ściągających osób. Najpopularniejszą formą 

„naukowej pomocy” są złożone wąskie kawałki 

papieru. Zdaniem obserwatorów, ściągi chowane 

są najczęściej w rękawach i kieszeniach. Wraz 

z postępem techniki uczniowie korzystają także 

z telefonów komórkowych mp3. 

Blodig Ost na podst. www.interia.pl 

Konkurs wiedzy  

o patronie szkoły 
   W konkursie wzięło udział 26 uczniów 

z całej szkoły. Uczestnicy w II etapach 

musieli wykazać się wiedzą o Stanisławie 

Konarskim. A oto zwycięzcy finałowej 

rozgrywki: 

I miejsce – Brian Pattillo IIIA 

II miejsce – Aleksandra Kowalska 6c 

III miejsce – Michał Błaszczak IIC 

IV miejsce - Mateusz Kowalski 5b 

V miejsce – Aleksandra Abramek IIIC 

   Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe 

i dyplomy.  

Gratulujemy wiedzy i oczytania. 
Organizator konkursu Pan K.Woś   
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       „Ale to już było” 
Mało który przypuszczał, że  

nierealne marzenie się ziści, 

Ale jednak zdarzyło się, 

zdali wszyscy szóstoklasiści. 

      Chociaż nieraz zabolał łeb 

      Od nadmiaru wkładanej wiedzy, 

      To w gimnazjum spotkają się 

      Koleżanki oraz koledzy. 

Ref.Ale to już było i nie wróci więcej 

             I choć tyle się zdarzyło, 

                 To do przodu wciąż wyrywa głupie serce! 

               Ale to już było, znikło gdzieś za nami 

                Choć w papierach lat przybyło,  

                To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami!  

Każdy testy rozwiązał w mig, 

ucieszyli się sorzy i sorki.  

Szybko wyszło na jaw, że 

niepotrzebnie robiliśmy w portki. 

      Młodzieńcami się stali chłopcy, 

      a dziewczyny-już młode kobiety. 

T         Trochę żal, że miniony czas, 

N         nie powróci już nigdy niestety. 

sł. Grzegorz Jadwiżuk 

 

23 czerwca pożegnaliśmy kolejnych 

absolwentów – klas szóstych i trzecich gimnazjum. 

Szóste klasy postanowiły spotkać się na wieczorku 

zakończeniowym. Pierwszy raz od wielu lat w kąt 

poszły wszelkie urazy i nieporozumienia. Wspólnie 

z rodzicami trzech klas VI dopracowywaliśmy 

szczegóły wieczorku. Tego dnia myśleliśmy z ulgą, ale 

i ze smutkiem o zbliżającym się zakończeniu roku 

szkolnego. Wzruszyliśmy się, gdy Pan Dyrektor 

uroczyście rozpoczął zabawę. 

Na dyskotece rodzice i nauczyciele prowadzili 

ożywione dyskusje w stołówce, my natomiast wesoło 

bawiliśmy się na górze. Mimo drobnych 

nieporozumień dotyczących doboru piosenek, 

wszystkim się podobało. 

Ostatnie dni szkoły były skupione głównie wokół 

prób i ustaleń związanych z końcowymi 

uroczystościami. Na zakończenie roku szkolnego 

wszyscy w galowych strojach stawili się przed szkołą. 

Potem odbyła się msza święta w kościele, a następnie 

uroczystość na sali gimnastycznej. Chociaż 

doskwierało nam gorąco, byliśmy dumni 

z osiągniętych wyników. W planie było także krótkie 

przedstawienie artystyczne z udziałem klas VI. Po nim 

oficjalne zakończenie dobiegło końca i udaliśmy się do 

klas. Wychowawcy rozdali pozostałe świadectwa 

i inne nagrody . 

Nauka w podstawówce dobiegła końca, dlatego 

niektórym łza kręciła się w oku. Na ręce 

wychowawców złożyliśmy gorące podziękowania, 

a sami musieliśmy się pożegnać ze swoimi klasami. 

Nie chcieliśmy myśleć o tym, co czeka nas za dwa 

miesiące , z kim będziemy chodzić do klasy? 

4 września zaś wkroczyliśmy w nowy rozdział 

naszego życia, mając już ze sobą duży bagaż 

doświadczeń.                                                                                                                                                                                                                                          

                                       Dominika Kosmala kl.IA 

 

 W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły nie tylko ciężko pracowali 

(oczywiście tylko niektórzy), aby osiągnąć sukcesy w konkursach oraz jak 

najlepsze wyniki w nauce, ale również miło i pożytecznie spędzali czas poza 

lekcjami na wieczorkach klasowych, imprezach 

wynikających z kalendarza, a zwłaszcza na wycieczkach, na 

które uczniowie czekają z niecierpliwością. W gimnazjum 

tradycją stały się już wyjazdy do teatru w Warszawie. Spektakle 

z udziałem znanych aktorów są dla młodzieży niezapomnianym 

przeżyciem.  

    Klasy I i II gimnazjum udały się na drugi koniec Polski. Cały rok 

młodzież czekała, aby zobaczyć Karkonosze, zwiedzić Wrocław, 

Świdnicę i Książ. Opiekunowie: Pani M.Gajowiak, Pani 

T.Staniec, Pani E.Strycharczuk i Pan J.Bil pilnowali, aby 

podopieczni „nie zrobili sobie krzywdy”. 

     Uczniowie szkoły podstawowej również lubią przedstawienia 

teatralne, o czym świadczą liczne wycieczki do lubelskich 

teatrów (kl. 3ab, 5abc, 6abc). Dużą popularnością cieszyły się 

również wyjazdy na lodowisko w Lublinie (3ab, 5abc, 6abc)  

Młodzież złapała „łyżwiarskiego bakcyla” i znów czeka na 

rozpoczęcie zimowego sezonu.  

   Klasy 2ab udały się do Chełma, 1ab do Zamościa, 3ab zwiedziły 

Kazimierz Dolny i Nałęczów, zaś 3b Warszawę. Klasy 4ab 

wybrały Zamość, a 5b wypuściła się na dwa dni w Góry 

Świętokrzyskie. 

   Klasy szóste, pod czujnym okiem opiekunów: Pani 

M.Falkiewicz, Pani M.Słui, Pani K.Strycharczuk i Pana 

T.Krasnego, stworzyły zgrany zespół i ruszyły na zaplanowany 

już we wrześniu trzydniowy rajd w Bieszczady.  
 Gdzie wybierzemy się w tym roku? Wszystko zależy 

od zasobności naszych portfeli i chęci poznawania naszej Ojczyzny. 

magfal 

W reporterskim skrócie, czyli relacje uczestników wycieczek 
      „W czerwcu pojechaliśmy na naszą długo oczekiwaną wycieczkę do 

Zamościa. Mimo że czekał nas spacer po ZOO, a następnie wśród 

renesansowych kamieniczek Rynku Wielkiego, to i tak najbardziej 

kusiła nas perspektywa kąpieli na krytej pływalni. Należy przyznać, że 

nie zawiedliśmy się. Po prawie dwugodzinnym szaleństwie w wodzie, 

zmęczeni, ale zadowoleni posililiśmy się gorącym obiadem. Na 

zakończenie miłego dnia każdy zjadł ogromną porcję pysznych lodów. 

Z uśmiechami na twarzach wróciliśmy do Milejowa. Mamy nadzieję, że 

w tym roku też spędzimy tak miły dzień.” 
4ab 

   „W dniach 31.05-1.06.06r. uczniowie klasy 6b wraz 

z wychowawczynią i rodzicami byli na wycieczce w Górach 

Świętokrzyskich. Zwiedziliśmy Jaskinię Raj, zabytki na górze Święty 

Krzyż, zamek w Chęcinach oraz korytarze kredowe w Krzemionkach 

Opatowskich. Pogoda dopisała. Po dniu wędrówek apetyty były 

ogromne, a sen twardy. Góry po nas płakały, bo wracaliśmy w strugach 

deszczu. Do zobaczenia za rok. 
5b 

   „Wyprawa w Bieszczady to piękne trzy dni kończące naszą 

wspólną sześcioletnią „mordęgę” w szkole podstawowej. Było świetnie! 

Do domów wróciliśmy 

bardzo zmęczeni lecz 

szczęśliwi, pełni 

wspaniałych wspomnień. 

A widoki, wystarczy 

popatrzeć! Takie wyprawy 

są tylko dla twardzieli. 

Jesteśmy the best”                                                 

6abc 

 

 

 

 
informację o wycieczkach zebrała M.Marczak 

 



 -11- 

  
        Każdy rok w naszej szkole to okres wytężonej pracy – przynajmniej niektórych spośród uczniów.  Są na szczęście 

tacy, którzy starają się powalczyć w konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych. Osiągają sukcesy, które cieszą ich 

samych, ale również ich rodziców i oczywiście nauczycieli. Wszystkim uczestnikom dziękujemy. Bez waszych chęci, 

nasz wysiłek poszedłby na marne.  

Nazwa konkursu Laureaci Osiągnięcie Nauczyciel 

przygotowujący 

Konkurs plastyczny „Bądź bezpieczny 

na drodze” 

Patrycja Kosmala 5c laureatka A.Jakubowska 

Matematyczny czar par Kasia Wit, Wiktor Bil 4b 

Justyna Kasprzak, Karol Jemielniak 5c 

I miejsce E.Słuja 

Kangur matematyczny Grzegorz Boreczek 3a, Wiktor Bil 4b, 

Justyna Kasprzak 5c, Ola Kowalska 5c 

zwycięzcy E.Słuja 

D.Pietrzak 

Dekanalny Konkurs Poezji Maryjnej Anna Słowikowska  wyróżnienie B.Słowikowska 

II Gminny Drużynowy Konkurs 

Mitologiczny „Sfinks” 

Michał Baryła, Ania Jadwiżuk, Agnieszka 

Antoniak 6a 

 

I miejsce – drużyna 

obroniła tytuł z ubiegłego 

roku 

M. Falkiewicz 

 

Wojewódzki Konkurs Poezji im.Józefa 

Czechowicza 

Aleksandra Abramek, Joanna Jadwiżuk, 

Julia Walczak 

laureatki A.Kapica 

R.Malec 

Mały Konkurs Recytatorski Kamila Majcher wyróżnienie w powiecie A.Kapica 

R.Malec 

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 

Jana Brzechwy i Juliana Tuwima 

Katarzyna Kowalska  wyróżnienie w powiecie E.Stankiewicz 

Szkolny konkurs czytelniczy klasy 4-6 

„Czy znasz swoje lektury 

uzupełniające?” 

Kacper Baryła 4b 

Agata Kozak 5b 

Dominika Kosmala 6a 

I miejsce kl.IV 

I miejsce kl.V 

I miejsce kl.VI 

M. Falkiewicz 

M.Słuja 

Wojewódzki Przegląd Teatrów 

Dziecięcych i Młodzieżowych 

Klasa 3a wyróżnienie w powiecie B.Pattillo 

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny 

„Badać-Wiedzieć-Działać” 

Joanna Szot, Jakub Kociuba, Adam Szwed II miejsce w 

województwie 

T Staniec 

Konkurs „Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski” 

Anna Celegrat, Agata Sokołowska, Jakub 

Kociuba, Karol Cyc 

II miejsce w powiecie T.Staniec 

Konkurs wiedzy o odzyskaniu 

niepodległości w 1918r. 

Jakub Kociuba, Brian Pattillo, Joanna Szot zwycięzcy K.Woś 

Konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja Brian Pattillo, Natalia Cieplak, Arkadiusz 

Olejnik 

zwycięzcy K.Woś 

Szachowe Mistrzostwa Województwa 

Szkół Gimnazjalnych w Lublinie 

Brian Pattillo, Ernest Bernecki, Aleksandra 

Abramek 

Aleksandra Abramek 

9 miejsce na 29 drużyn 
w klasyfikacji dziewcząt – 

6 miejsce 

K.Woś 

Szachowe Mistrzostwa Województwa 

Szkół Podstawowych w Fajsławicach 

Jakub Puławski 6c, Bartosz Gąsiorowski 5c, 

Karol Roczon 6a, Monika Rulka 5c 

11 miejsce na 30 drużyn K.Woś 

Powiatowy Konkurs Matematyczny  

„Od tabliczki do różniczki” 

Iweta Skowronek IB 

Brian Pattillo IIA 

I miejsce 

II miejsce 

J.Bil 

Kangur matematyczny Brian Pattillo IIA wyróżnienie J.Bil 

Szkolny Konkurs Matematyczny 

„Wzorowy matematyk” 

Brian Pattillo, Małgorzata Tracz, Filip 

Dudek 

I miejsce J.Bil 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach 

Anglojęzycznych 

Katarzyna Pereta IIIB 

Marek Karbowniczek IIIC 

Joanna Szot IIB 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

M.Gajowiak 

Szkolny Konkurs Chemiczny dla klas III Paweł Skrzypczak IIIB I miejsce E.Strycharczuk 

Szkolny Konkurs Chemiczny dla klas II Małgorzata Tracz IIA I miejsce E.Strycharczuk 
 

 
 
 

   Miło nam donieść, że w ubiegłym roku nasi uczniowie,  pieczołowicie przygotowywani przez swych 
nauczycieli, osiągnęli sukcesy w olimpiadach przedmiotowych: 

   Dominika Kosmala 6a – uczestniczka etapu wojewódzkiego olimpiady przyrodniczej 
– opiekun Pani Maria Celegrat 

   Jakub Kociuba (absolwent) – laureat konkursu biologicznego – opiekun Pani Teresa 
Staniec 

 
 

 

Młodzieży oraz ich nauczycielom 

gratulujemy sukcesów i zapału do ciężkiej 

pracy! 
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Odpowiedzi 
na ostatniej 

stronie 

 

 

Doniesienia ze sportu 
     Nasza Szkoła już od lat utrzymuje wysoki poziom we wszelkich 

konkursach sportowych. Uczniowie w pocie czoła wypracowują 

wysokie lokaty, a przecież nie mają taryfy ulgowej u innych nauczycieli 

trenujących ich umysły w przerwach między kolejnymi zawodami. 

    A oto osiągnięcia naszej młodzieży pod opiekuńczymi 

skrzydłami Pana Marcina Kociuby: 

 I miejsce (chłopcy) i II miejsce (dziewczęta) – Gminne 

zawody  w sztafetowych biegach przełajowych 

 I miejsce – Halowy turniej szkół podstawowych gminy 

Milejów 

 I miejsce (dziewczęta) i  II miejsce (chłopcy) – Gminny turniej 

mini koszykówki 

 IV miejsce (chłopcy) – Powiatowe zawody w sztafetowych 

biegach przełajowych 

 IV miejsce – Powiatowe zawody w mini koszykówce 

dziewcząt 

 I miejsce (Ewelina Adamiak), II miejsce (Justyna Cyfra), III 

miejsce (Aleksandra Ciołek), II miejsce (Arian Wieczorek) – 

III Bieg Patrona Szkoły Podstawowej w Łysołajach 

 I miejsce (Martyna Szuplewska), II miejsce (Dominika 

Gańska) – Gminne zawody w tenisie stołowym 

 I miejsce (Dominika Gańska, Martyna Szuplewska) – Gminne, 

drużynowe zawody w tenisie stołowym 

 I miejsce (Bartosz Zgoliński), II miejsce (Ewelina Adamiak) – 

V Bieg Bolivara 

 IV miejsce (Dominika Gańska, Martyna Szuplewska) – 

Powiatowe, drużynowe zawody w tenisie stołowym  

Liga w halowej piłce nożnej dla szkoły podstawowej 2005/06: 

I miejsce – 6a          II miejsce – 6c      III miejsce – 6b 

     Najlepsi strzelcy: Dariusz Manaj 6a, Damian Matejanka 6a, 

Mateusz Czarnota 6c 

 

Liga w halowej piłce nożnej dla gimnazjum 2005/06 – Pan 

M.Kociuba, Pan A.Gomuła: 

I miejsce – IIIC          II miejsce – IIIA      III miejsce – IIIB 

     Najlepsi strzelcy: Maksym Kowalski, Patryk Sagan, Marek 

Karbowniczek 

Zazdrościmy sprawności, gratulujemy, podziwiamy, 

dopingujemy i życzymy wytrwałości na treningach! 
                                                     

 

Bieg patrona 
    26 września 2006 

Klasy IV – dziewczęta 

I miejsce – Kaja Gozdalska 4a, II miejsce Zuzanna 

Lipska 4b, Karolina Malec 4a 

Klasy IV – chłopcy 

I miejsce – Dawid Zarzeczny 4a, II miejsce Tomasz 

Stasicki 4b, Patryk Radko 4b 

Klasy V - VI – dziewczęta 

I miejsce – Ewelina Adamiak 6b, II miejsce – Aleksandra 

Grzesiuk 6a, III miejsce - Adriana Kryk 5b 

Klasy V - VI – chłopcy 

I miejsce – Daniel Brzezina 6a, II miejsce – Damian 

Majcher 6c, III miejsce – Mateusz Maraszkiewicz 6b 
cd. str 13 

Poznaj belfra swego po mowie jego 
Dopasuj cytat do odpowiedniego nauczyciela :) 

 

 
1. „Świat się będzie kręcił, czy ty 

umiesz tabliczkę mnożenia, czy 

nie…” 

 

2. „Zimą metal się kurczy, bo jest mu 

zimno” 

 

3. „W kontrakcie nic się nie zmieniło, 

poza tym, co się zmieniło.” 

 

4. „Zaraz rzucę w Ciebie gąbką! 

Kredą to nie rzucę bo jeszcze 

uszkodzę, ale gąbką rzucę. Tylko 

taką namoczoną, żeby placek 

został” 

 

5. „Ta możliwość jest niemożliwa” 

 

6. „Nie chciałeś nosić teczki, noś 

pałeczki, woreczki i co tam 

jeszcze” 

 

7. „Ciebie nie było całe życie” 

 

8. „Czy czujesz moje bicie serca gdy 

to rozwiązujesz?” 

 

9. „Niech to dunder świśnie” 

 

10. „Oj będzie minusik” 

 

11. „I te twoje oczy tęskniące za 

rozumem” 

 

12. „Nie ma gola,  bo jest dziura w 

bramce” 

 

13. „Katar trwa zwykle tydzień lub 7 

dni, to zależy” 

 

14. „Pośpiech jest wskazany przy 

łapaniu pcheł” 

 

15. „Choruj, nie odzywaj się.” 

 

16. „Ręce -nie mówiąc o nogach- 

opadają” 

 

17. „ No, brak wam siódmej klepki!.” 

 

18. „To są nowe pojęcia o których ty 

nie masz  pojęcia i o których nie 

będziesz miał pojęcia” 
Zebrano: Blodig Ost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) J. Bil 

 

b) E. Rymczuk 

 

c) K. Woś 

 

d) A. Jakubowska 

 

e) J.Podściański 

 

f) A. Gomuła 

 

g) M. Skrzypczak 

 

h) M. Gajowiak 

 

i) R.Malec 

 

j) A.Jasielska 

 

k) E.Strycharczuk 

 
l) M.Wójcik 
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Pięć pięknych kart 
w historii szkoły 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. M.Falkiewicz 

To właśnie z nich wyrosną młodzi naukowcy

cd. ze str 13    „Bieg Patrona” 

Gimnazjum – dziewczęta 

I miejsce – Kamila Majcher IIIA, II miejsce – Martyna 

Szuplewska IA, III miejsce – Justyna Cyfra IA 

Gimnazjum – chłopcy 

I miejsce – Grzegorz Jarszak IIIA, Patryk Sagan IIIC, 

Jarosław Zarzeczny IIC; II miejsce – Bartosz Zgoliński 

IA, III miejsce – Wojciech Kondracki IIB 

 

Nauczycielom wychowania fizycznego 
dziękujemy za trud włożony w przeprowadzenie 

Biegu Patrona. 
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Konkurs Mitologiczny „Sfinks”  

staje się tradycją w naszej gminie.
 5 maja 2006r. w Szkole Podstawowej w Łysołajach odbył się II Gminny 

Drużynowy Konkurs Mitologiczny. Mogli brać w nim udział uczniowie klas V i VI szkół 

podstawowych z całej gminy. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn, w tym 3 z Łysołaj. 

Naszą szkołę reprezentowało 5 drużyn, przygotowanych przez Panie M.Słuję, M.Marczak 

i M.Falkiewicz. Pojechali również Fenixi, którzy w ubiegłym roku w Milejowie zajęli 

I. miejsce. Po uroczystym powitaniu wszystkich zgromadzonych konkurs rozpoczął się na dobre. Drużyny przedstawiały 

swoje scenki mitologiczne, a komisja je oceniała. Scenariusze bardzo się od siebie różniły. O punktacji zadecydowała 

więc gra aktorska młodych uczestników. Tej konkurencji towarzyszyła największa trema 

i zdenerwowanie. Każdy starał się, jak mógł, by zdobyć I miejsce. W kolejnym etapie 

drużyny odpowiadały na pytania, wyjaśniały znaczenie związków frazeologicznych oraz 

uzupełniali „mitologiczny stół”, który polegał na przyporządkowaniu potraw odpowiednim 

bogom.  

Zmagania były wyczerpujące, ale gospodarze pomyśleli i o tym, przygotowując dla 

wszystkich dzieci pyszny obiad. Gdy nadszedł moment ogłoszenia wyników, okazało się, 

że Fenixi obronili tytuł i znowu zajęli pierwsze miejsce. Pani dyrektor wręczyła dyplomy, 

statuetki i nagrody i niestety, trzeba było wracać. Wszyscy zapewne mile wspominają 

tegoroczny konkurs mitologiczny, a niektórzy już przygotowują się do kolejnego. 

W konkursie uczestniczyła i relację przygotowała Mycha IA 

 

 

     Wpadki zdarzają się nie tyko wychowankom naszej szkoły, czyli …humor z zeszytów 

polskich uczniów 

 
 Dedal, a może i Ikar, w każdym razie któryś z nich, jak głosi legenda, odparzył sobie skrzydła i wpadł z pluskiem do morza.  

 Dzisiejsza lekcja jest wstępem do lekcji, którą będziemy kontynuować na następnych lekcjach. 

 Na następną lekcję przyniosę wam źródło. 

 Wacek wszedł na lód i zaczął pękać. 

 Bardzo ciężka jest praca rolnika i górnika, chociaż jeden pracuje na wierzchu, a drugi pod spodem. 

 Małpa jest to człowiek, któremu się nie powiodło. 

 Joanna chodziła w czarnej sukni po ojcu. 

 Marynarze pływają po wodach, a często po oceanach. 

 Krzyk piszemy przez "rz" bo mówimy "ryczeć". 

 Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa. 

 Stolicą Polski przeważnie jest Warszawa. 

 Pot spływał po nim od stóp do głów. 

 Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię i od tego czasu dzieją się na niej dziwne rzeczy. 

 Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka. 

 Kolumb odkrył Amerykę podobnie, jak kura odkryła jajko. Dlatego mówi się jajko Kolumba. 

 Pożyczyłem książkę od koleżanki, która była bardzo zniszczona. 

 Chłopi byli biedni, bo nie mieli pieniędzy ani ziemi i tylko leżeli ugorem. 

 Faraona nosili w lektyce, a poddani padali mu na twarz. 

 Uśmiech miał tak szeroki, że ledwie mieścił mu się w głowie. 

 Admirałowie są ubrani w marynarki wojenne. 

 Ręka tego człowieka była zimna, jak ręka węża. 

 Jadł nie oglądając się przed siebie. 

 Chopin był od dzieciństwa przywiązany przez matkę do fortepianu. 

 Skłodowska tak polubiła fizykę, że po skończeniu studiów poświęciła się pracy fizycznej. 

 Pingwiny nie mogą latać, bo nie mają śmigieł. 

 Idąc do szkoły, wykoleił się tramwaj. 

 Serce zdrowego człowieka powinno bić 70 do 75 minut. 

 Piraci na bezludnych wyspach łapali niewolników. 

 Była to wyspa położona z dala od morza. 

 Ołtarz gotycki składał się z blatu i czterech nóg 

 Życie samymi marzeniami jest absolutnie niezdrowe. 

 W średniowieczu było wiele gangów, na przykład Wolfgang. 

 Jak nazywał się syn Kazimierza Wielkiego? Kazimierz Mały… 

Blodig Ost 

 

                                  

FENIXI 

HEROSI 

 „A kiedy minie czas” 

A kiedy minie czas i miną lata 

i nie wiem ile lat przeminie nawet... 

Gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę –  

wrócą do nas słowa spośród ławek.  

  

A jeśli sami staniemy w środku klasy 

i kiedy pierwszy zrobimy ręką znak, 

przypomnimy sobie tamte szkolne czasy 

i to, że właśnie tę literę trzeba pisać tak. 

  

A kiedy staniemy u rozstajnych dróg 

i ciężko nam będzie w niejednej chwili,  

zrozumiemy, że spłacić trzeba dług 

i wytrwać – jak ci, co kiedyś nas uczyli. 

    nzn 
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 Kochanie, uwielbiam patrzeć jak przemykasz po korytarzu w 

zielonej lub niebieskiej bluzie. Kocham Cię. Zakochana 

 Pozdro dla Kaśki, Madzi i Olsena =) 

 Pozdrawiam Gimnzjalistów z II C i najlepszego 

wychowawcę roku „mistera” Józefa Podściańskiego 

 Pozdrowienia dla klasy II A 

 Pozdrowienia dla Weroniki Wąwro, Anety Kowalskiej, 

Wojtka Gały, Przemka Stasickiego, Wioli Golan, Agaty 

Wójcik, Karoliny Pawlak, Oli Dudek, Martyny Szczygieł, 

Jarka Zarzecznego – Iwonka  

 Serdeczne pozdrowienia i gorące buziaki dla naszego 

przystojnego Pana Woźnego Mirosława od dziewcząt z 

klasy II B 

 Pozdro dla mojego psa Devilo i jego kumpeli Perły 

 Pozdrawiam wszystkie ładne dziewczyny z gimnazjum! 

 Dla najjaśniejszego słoneczka – dla Pana Mirusia 

(Woźnego). Uwielbiam patrzeć jak Pan otwiera mi szatnię! 

Cicha Wielbicielka 

 Pozdrowionka dla Michałka Bancerza od X & Y 

 Pozdrowienia dla Pana Marcina, Pana Bila i Ks.Piotra! 

 Pozdro dla Ziomów i Bobków! Nie ma takich samych na 

tym świecie. Paulix 

 Dla moich kochanych misiów – Agi i Asi :) 

 Całą klasę III A! 

 Pozdrowienia dla koleżanki Kasi Bzomy 

 Całusy dla Maćka W. od Biedroneczki :) 

 Pozdro dla Adama i jego laski Angeli  

 Pozdro dla extra nauczyciela  Pana Kazimierza Wosia! 

 Pozdrawiam Przemka Stasickiego i Michała 

Jakubowskiego. Gall Anonim 

 Gorące pozdrowienia dla Adriana Sidora od X & Y 

 Pozdrowienia dla kochanej Martynki Szczygieł od 

kochającego Cię Wielbiciela! XXX 

 Woźnego pozdrawiają Smerfy – Yooziom! 

 Pozdrowienia dla Karoliny Gąsiorowskiej, uczennicy klasy 

I B 

 Dla naszego kochanego rolnika – Wojtusia Gały – i dla jego 

słomianego kapelusza. II C 

 Pozdrowienia dla kochanej Norci! Kocham Cię, jesteś 

miłością mojego życia! Paulina 

 Pozdro dla psiapsióły Iwonki 

 Ślimaczki dla naszego kochanego Bemmmbennnka!! Karola 

i Asia 

 Pzdr 4 all! Dla wszystkich dziewczyn zakochanych we 

mnie i mojej gitarze! 

 Pozdrowionka dla zajefajnego chłopaka z III C – Lipka! 

 Pozdrowienia dla Asi Szot i Karoliny Gajowiak!!! Edson Da 

Silva Luiz Senior 

 Pozdrowienia dla Filipa, Buliego i Kamila O. od kochanych 

dziewczynek. 

 Pozdrowienia dla kochanych Karolinki, Asiuni, Julki i Gosi. 

Wielbiciel 

 Pozdro dla Adriana i jego extra dziewczyny Maryny 

 Dla wszystkich demagogów, dyrekcji i woźnego, który 

obalił Chucka Norrisa Wielkiego, przesyłam pozdrowienia 

z sypiącej się budy, piszę te teksty, bo na lekcjach nudy 

:) 

 Wielkie pozdro dla kochanej Pani Tochman – Perety, która 

ma dla nas dużo cierpliwości. Klasa II C =) 

 Dla kochanej Iwonki – moc gorących całusków śle Wiolcia 

 Od Kamila i Łukasza dla dziewczyn z trzecich klas! 

 Pozdro dla Asi Szot i Karoliny Gajowiak od Słonecznego 

Patrolu! 

 Kocham Cię Maniuś! Mój Ty cukiereczku… Zakochana 

 Pozdro dla Gosi, która schudła w pomidorach 3 kg! Kapi i 

Kocur 

 Pozdro dla wszystkich fajnych lasek, a w szczególności 

dla Oli i Madzi. Michał i Bobek z I A 

 Sportowej werwy i energii dla pogromcy futbolowych 

piłek - pierwszej „ręki” Milejowa!!! Myszka:) 

 Pozdrowienia dla absolwentów 3 C. Kochamy i tęsknimy! 

Karolinka & Asia 

 Pozdrawiamy Karolinę, która wpadła w dziurę w podłodze. 

Kapi i Kocur 

 Pozdro dla Stolika Nocnego z III B! Kapi i Kocur 

 Całuski dla Maćka poligamisty z kl. III B. Żona nr 3 

 Pozdro dla Migotki, niezastąpionego duchowego 

przywódcy III B. Jej Urwisy:) 

 Pozdrowienia dla Kocura i jego pchełek. Twój Seruś 

 Pozdrowienia słodkie dla Ciebie mój przyjacielu Januszku! 

 Pozdro dla Moniki J. z III C od Bierdony z II C 

 Pozdro dla ……MNIE…… 

 Droga Gosiu Tracz! Jestem Tobą zafascynowany, jesteś 

bardzo ładna i wyglądasz na inteligentną osobę. 

 Dla Asi Szot z III B od K. 

 Od klasy III B dla Ks. Piotra Jeduta. Przepraszamy za 

nasze ostatnie akcje… 

 Pozdrawiamy: Ernesta, Natalię, Kasię, Bartka, Filipa, Iżę, 

Magdę, Grzesia, Piotrka, Rafała, Kamila, Anetkę, Żanetę, 

Briana, Karola, Ilonkę, Paulinę, Gośkę, Julię, Paulinę, 

Pawła, Mateusza i oczywiście kochanego BILUSIA :) Asia, 

Kasia, Kamila 

 Pozdrowienia dla chuliganów, którzy na każdej przerwie 

lądują u dyrektora, i oczywiście dla Chucka Norrisa. 

 Pozdro dla Asiuni i jej rusztowanka :) Kapi i Kocur 

 Pozdrowienia dla zawsze grzecznej klasy II B oraz dla 

wychowawczyni 

 Pozdrawiam ziomki i poziomki oraz A.! 

 Muniek, ja Cię proszę, odłóż broń i nie skacz z wieżowca. 

Na Boga! Opanuj się! 

 Pozdro dla Asi Szot – pozdrawia Słoneczny Patrol, Mitch i 

James Bond 

 Wielkie cmok w usteczka dla Pawełunia Cyfry (bosskiego 

praktykanta, który siedział na końcu sali podczas fizyki). 

Zakochane z II C 

 Pozdrawiam klasę I B 

 Pozdrawiam kumpelę z ławki – Olę Dudek. Kumpela z II C 

 Pozdrowienia dla Moniki i Weroniki Stasickich oraz dla 

Gosi Piwnickiej i Chucka Norrisa 

 Pozdrówka dla klasy II C 

 Pozdrawiam serdecznie całą klasę III A 

 Pozdro dla Natalii i Agaty i Asi od Motylka 

 Serdeczne pozdrowienia dla świetnej Wychowawczyni i 

Nauczycielki sztuki od całej III C 

 Pozdrowienia dla Piotrusia Bułeczki od koleżanek z III C 

 Posdroffionka dla ślicznych laleczek z III C. Moniśka 

 Pozdro dla Weroniki Spodar z kl. I B, najfajniejszej 

dziewczyny klas I. Qmpel 

 Pozdrowienia dla klasy I A i dla Agnieszki Antoniak 

 Pozdro dla super kumpla z II C, Jarusia 

 Dla Serusia z okazji 15 urodzin! Pozdro, ziomki z III B 

 Buziaczki dla niepowtarzalnych chłopców z III C – rocznik 

’89 – Koleżanki 

 Gorrrące pozdrowionka dla super przystojniaków z III B 

– Dzieffczyny z klasy;) 

 Pozdro dla Iwony Traczyk, Patrycji Burek, Kaśki Kubajki, 

Przemka Stasickiego, Wojtka Gały, Agaty Wójcik, Wioli 

Golan, Anety Kowalskiej i Arka Olejnika. Wero 

 Pozdro dla Moniki Przychodzkiej (Mazienka) od Iwonki i 

Wero 

 Największe i najgorętsze pozdro dla wszystkich 

Pozdrawiających! Redakcja 
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Aby wycieczka była udana, nawet 

Pan Dyrektor musiał robić to, co każe 

przewodnik… 

 

  Drodzy 

nauczyciele! 

   Zanim zaczniecie nas egzaminować, zadawać 

tysiące pytań, na które niejednokrotnie nie 

będziemy umieli udzielić odpowiedzi, 

pozwólcie, że zapytamy Was 

o kilka istotnych dla nas spraw. 

 Matematycy, do Was kierujemy pierwsze 

pytania: 

Czy piąte przez dziesiąte da nam trzy po trzy? 

Czy lenistwo na łokcie się mierzy? 

Czy plusy to minusy pokrzyżowane? 

 Polonistki, Was pytamy: 

Czy kropka może być punktem widzenia? 

Co dopełnia dopełniacz? 

O której godzinie zatrzymuje się autobus na 

znakach przestankowych? 

 Od pani od fizyki chcielibyśmy się 

dowiedzieć: 

Ile można przelać z pustego w próżne? 

Czy uczeń, który w szkole świeci przykładem, 

może być wykorzystany jako neon lub inne 

urządzenie świecące? 

Czy można utonąć w powodzi myśli? 

 Panów od historii zapytujemy: 

W jakim języku mówią wieki i na jakim zegarze 

historii można znaleźć wskazówki do życia? 

 Do pań od przyrody też kierujemy pytania: 

Ile nóg ma stonoga? 

Czy wąż składa się z głowy i tułowia, z głowy 

i ogona, czy tylko z ogona? 

Czy zebra jest biała w czarne paski, czy czarna 

w białe paski? 

 Droga nauczycielko geografii: 

W którym miejscu zaczyna się kula? 

Czy równik jest równy? 

 A księży i katechetkę pytamy, czy głos 

sumienia może mieć chrypkę? 

 Panią od sztuki zapytujemy: 

Gdzie instrument ma duszę? 

W jakiej tonacji grają nerwy? 

Jak głośno rośnie trawa? 

Jaki kolor ma cień? 

Kto pomalował świat? 

 Do wuefistów też mamy ważkie pytania: 

Czy bieg przez płotki to droga do sukcesu? 

Czy milowymi krokami można dojść do nikąd? 

 Nauczycieli języków obcych zapytujemy, 

dlaczego zaprzeczają Rejowi, który twierdził 

„…iż Polacy nie gęsi, i swój język mają”? 

 A panią od informatyki pytamy: 

W jakim programie najlepiej napisać przepis na 

jajecznicę? 

    

   Mamy nadzieję, że otrzymamy od Was 

odpowiedzi przynajmniej na niektóre z tych 

pytań. Do zobaczenia i usłyszenia na 

lekcjach! 

   

   Za każdą prawidłową odpowiedź 

dostaniecie… plusik. 
zred 

                                                                                                            

                                        

 

NAUCZYCIELE TEŻ LUDZIE 
Powieść przygodowa w odcinkach 

   7 sierpnia, nie zrażeni wyciskiem, jaki dostaliśmy rok temu, ruszyliśmy na kolejną 

wyprawę. Program był – jak zwykle – napięty. Pan Dyrektor wszystko miał dopięte na 

ostatni guzik: nocleg nad malowniczym wodospadem, ambitnych przewodników 

i wprawnego kierowcę. Nie przewidział jedynie lokalnych podtopień, no, ale nikt nie 

jest doskonały. Nawet święci odpowiedzialni za pogodę starali się nie nadwyrężać jego 

cierpliwości. Dzięki temu zobaczyliśmy wszystko, co można było zobaczyć …albo 

i jeszcze więcej. 

   Na początek wybraliśmy się na Górę Igliczną do sanktuarium Marii Śnieżnej i do 

Ogrodu Bajek. Trochę zmokliśmy, ale było warto. W Pradze zobaczyliśmy wszystko, 

co każdy szanujący się wycieczkowicz powinien zobaczyć (przynajmniej tak uważał 

nasz młody Pan Przewodnik). Nie dane nam było spocząć nawet na moment, a za 

posiłek musiało wystarczyć wspaniałe, czeskie 

powietrze. Dawno nie byliśmy tak zmęczeni 

(no, może wtedy, gdy w zeszłym roku „zwlekliśmy 

się” z Kasprowego). Nie zdążyliśmy jeszcze 

odzyskać sił (nie po to zresztą jedziemy z naszym 

Dyrektorem, aby sobie odpoczywać), a już 

jechaliśmy zwiedzać twierdzę w Kłodzku, Kaplicę 

Czaszek w Czermnej koło Kudowy i Bazylikę 

w Wambierzycach. Najpiękniejsze widoki jednak 

czekały na nas w Górach Stołowych. Przewodnik 

zadbał, aby pozostały na długo w naszej pamięci – 

zwykłe skały … oglądane z odpowiedniej 

perspektywy … przybierały najprzedziwniejsze 

kształty. Na deser Pan Dyrektor przygotował dla nas 

zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej - coś przecudnego! 

Zrobiła ona na nas ogromne wrażenie, nie mniejsze 

zresztą, niż pani przewodnik, której przywidziało się w tych ciemnościach, że jesteśmy 

dziećmi. Dzięki temu choć przez chwilę poczuliśmy się, jak nasi uczniowie. 

    Na zakończenie wspaniałej wycieczki została nam Panorama Racławicka we 

Wrocławiu, ale tego nie da się opisać słowami, to trzeba 

po prostu zobaczyć. Swe zadowolenie z udanego wyjazdu 

wyraziliśmy poprzez śpiew. Niestety po 10 godzinach 

skończył nam się repertuar (trzeba nad tym popracować 

przed kolejną wycieczką). 

   Musimy jednak wyprosić jakąś dyrektywę w Unii 

Europejskiej, nakazującą nauczycielom raz na trzy lata 

wymoczyć się w słonej wodzie, najlepiej w Bałtyku. Oczywiście góry kochamy 

bardzo, ale chyba w ciągu roku szkolnego nazbieramy wystarczająco dużo punktów 

(biegając po naszej ukochanej szkole), aby uzyskać (przynajmniej w oczach Pana 

Dyrektora) Złotą Odznakę Turystki Pieszej.  

Pomarzyć można… 
 

 

 

 

 

 

 
magfal 
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Nasi młodzi poeci 
 

      „5a” 
Piąta klasa się nie spóźnia, 
bo jest najgrzeczniejszą z klas. 
Piata klasa się nie spóźnia, 
zawsze w szkole jest na czas. 
Rozpoczyna dzień szóstkami, 
wszystkie pały z klasy precz! 
Szóstką dzień rozpoczynamy, 
szóstka to najlepsza rzecz! 

przygotowała Natalia Kulczycka 5a 
 

       „To właśnie ja” 
Nazywam się Tomek Śledź. 
Lubię dużo piątek mieć. 
Jestem mądry i odważny. 
Porozmawiać ze mną może każdy. 
   Lubię grać na komputerze, 
   Co dzień jeździć na rowerze. 
   Szybki niczym tygrys, silny niczym lew. 
   Taki właśnie jestem ja – Tomek Śledź. 

4b 
 

       „Wojtuś” 
Jestem sobie facet wysoki, 
bardzo przystojny, brązowooki. 
Mój uśmiech zniewala każdego, 
przyjaźnie, czy wrogo nastawionego. 
Inteligencją powalam ludzi. 
Moja mądrość postrach budzi. 
A piękność ciała 
wszystkich wprost zniewala. 
Głos niczym u śpiewaka 
robi ze mnie kozaka. 
A skromność niemała 
doskonałości mi dodała. 

4b 
 
 

 

     „Mój świat” 
Moja miejscowość jest mała, 
ale do zabawy doskonała. 
Jest bardzo kolorowa, 
a w lecie bardzo wesoła 
       Są łąki, lasy i pola, 
       a niedaleko małe jezioro 
      Po drodze chodzą mrówki, 
       a na łące pasa się krówki. 

Weronika Szymańska 2b 

Obowiązująca skala ocen 
 „W naszej szkole jeżeli chodzi o oceny to, jak wiadomo są one 

najważniejszą sprawą dla ucznia. Menu stopni nie jest może zbyt obfite, 

ale za to zróżnicowane i treściwe. Oto ono: 

     Szanowni Państwo, najwyższą oceną jest stopień – CELUJĄCY – Ho , ho dość 

atrakcyjną i dla niektórych, tak znaną jak ciało niebieskie spoza układu słonecznego. 

Reasumując – szkoda się nad nią dłużej zastanawiać, gdyż możliwość kontaktu ze 

stopniem celującym jest dosyć nikła – delikatnie mówiąc. 

     Mili zgromadzeni, następną oceną jest – BARDZO DOBRY – uzyskany w wyniku 

trudno wyobrażalnego kucia, rycia dniami i nocami, czyli ciężkiej pracy, która przy 

dobrym wietrze zostanie doceniona. 

      Obiecujący słuchacze, kolejnym stopniem jest – DOBRY – dość powierzchowna 

ocena, wpisywana, gdy uczeń będzie przejawiał objawy niedostatecznego wysiłku, 

braku podków pod oczyma, oznaki niewyspania. 

      Czcigodni uczniowie – stopień DOSTATECZNY – nie wiem, czy zależy od 

płynnego kształtu oceny, czy tylko od samego znaczenia, ale to chyba stopień cieszący 

się największą popularnością wśród uczących. 

      Jeśli mało doceniasz ten stopień, to może zaczniesz to czynić, 

kochasiu, kiedy trafi ci się DOPUSZCZAJĄCY, a to już jest kłopot. 

Jesteś DO-PU-SZCZA-JĄ-CY, coś tak szarego i smętnego może swoją 

dosadnością rozświetlić tylko NIEDOSTATECZNY. 

     Tak, tak, sakramentalny, ostateczny i niepodważalny niedostateczny, wdzięczni 

obserwatorzy.” 
zred 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OKIEM OBIEKTYWU 
 

Najmłodsi odpowiadają 
Zapytaliśmy najmłodszych z klas 1-3: 

 Co to jest edukacja i patriotyzm, kim jest minister edukacji? 

- edukacja to nauka, kojarzy się z uczeniem się pisać  

- minister edukacji mówi, co będzie się działo w szkołach, jest nim Roman 

Giertych 

- gimnazjum to szkoła średnia, chodzą do niej gimnazjaliści 

- patriotyzm to coś, w co się wierzy 

- dzieci się tam uczą, gimnazjum to to,  że się skończyło podstawówkę 

- edukacja to nauka,  

- nie słyszeli o ministrze 

- szkoła do której chodzą starsze dzieci 

 Jak oceniacie bezpieczeństwo w szkole? 

- w szkole jest bezpiecznie 

- czują się bezpiecznie, bo nauczyciele mają dyżury 

- w szkole jest bezpiecznie, w szkole nie jest bezpiecznie (zdania podzielone) 

- niektórzy tak, bo panie mają dyżur, inni nie bo dzieje się krzywda 

- niektórzy czują się bezpieczni, bo panie pilnują, inni niebezpiecznie, bo 

niektóre osoby się biją. 
rozmawiały A.Antoniak, D.Kosmala, M.Pilaszkiewicz, M.Szuplewska 
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Odpowiedzi do 
quizu „Poznaj 
belfra swego po 
mowie jego” 
1 – e 10 – c 
2 – d 11 – f 
3 – k 12 – l 
4 – b 13– k 
5 – h 14 – a 
6 – g 15– d 
7 – j 16– b 
8 – a 17- h 
9 – i 18- a 

2
 
–
 
d

        
1

 

 

Oskarowa gala 
   Nasza młodzież potrafi nas, nauczycieli, zaskoczyć – tym razem miło. Z okazji Dnia Nauczyciela 

Samorząd Uczniowski, pod opieką Pani I.Wit, przygotował uroczystość wręczania Oskarów. Nie sposób zapamiętać 

wszystkich kategorii, ale nominację otrzymał chyba każdy. I tak jak w prawdziwej Fabryce Snów nie obyło się bez 

emocji, łez wzruszenia, radości i smutku. Nie zabrakło gwiazd estrady i polityki wręczających statuetki, wspaniałej 

oprawy muzycznej, no i oczywiście czerwonego dywanu, po którym każdy chciałby przejść choć raz w życiu. Nagrodzeni 

drżącym głosem (wyłączając Pana A.Dyczewskiego, który otrzymał Oskara w kategorii Głos jak dzwon), mieli 

możliwość podziękować Szacownej Akademii, czyli zgromadzonej braci uczniowskiej, za wyróżnienie. Pani 

M.Falkiewicz wykorzystała okazję i podziękowała ortodontom, dzięki którym  „zgarnęła” Oskara w kategorii Uśmiech, 

zaś Pan J.Bil zdystansował wszystkie panie w kategorii Elegancja. Wszyscy laureaci stanęli do pamiątkowego zdjęcia, 

które zamieszczamy poniżej.  
 

 

 
Kochani uczniowie dziękujemy Wam za 

takie ciepłe chwile w naszej szarej, 

szkolnej rzeczywistości. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   Redakcja nie zamieściła zdjęcia Pani 

M.Falkiewicz, gdyż nie nosi już ona 

aparatu ortodontycznego. Członkowie  

Akademii rozważają możliwość  

odebrania jej tytułu w kategorii  

Uśmiech. 
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Z okazji Święta Szkoły życzymy 
pracownikom administracji - naszym 

kochanym paniom z sekretariatu Pani 

Marioli Czerniak, Pani Małgorzacie Bil za 

pomoc w załatwianiu naszych codziennych  

szkolnych spraw oraz  pracownikom obsługi 

Pani Halinie Gańskiej, Pani Barbarze Bubie, 

Pani Ewelinie Wójcik, Pani Mariannie 

Sobieścijańskiej, Pani Jadwidze Chomie, 

Pani Annie Dudek, Pani Bożenie 

Maksymiuk, Pani Ewie Borkowskiej, Panu 

Mirkowi Bochniarzowi, Panu Tadeuszowi 

Muszyńskiemu za ich całoroczną pracę. 


