
1 

 

 
ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR  1  W  MILEJOWIE,  29 WRZEŚNIA 2007  –  NR  19 

 

 

Nasza Szkoła 
 

Społeczność uczniowską tworzą uczniowie szkoły podstawowej (261) 

 i gimnazjum (227).  

Na całość czujnym okiem spoglądają: 

dyrektor Ryszard Strycharczuk i wicedyrektor Elżbieta Rymczuk  
 

Zaszczytne tytuły wychowawców piastują: 
klasa 1a – Katarzyna Kowalska 

klasa 1b – Elżbieta Stankiewicz 

klasa 2a – Barbara Pattillo 
klasa 2b– Beata Borkowska 

klasa 3a– Danuta Majdańska 

klasa 3b– Iwona Wit 
klasa 4a– Elżbieta Słuja 

klasa 4b– Marcin Kociuba 
klasa 5a– Maria Celegrat 

klasa 5b– Aniela Jasielska 

klasa 6a– Magdalena Marczak 
klasa 6b– Agnieszka Panecka-Suryś 

klasa IA – Mariola Skrzypczak 

klasa IB – Renata Malec 
klasa IC – Małgorzata Wójcik 

klasa IIA – Magdalena Falkiewicz 

klasa IIB – Anna Jakubowska 

klasa IIC – Teresa Staniec 

klasa IIIA – Barbara Słowikowska 

klasa IIIB – Elżbieta Strycharczuk 
klasa IIIC – Józef Podściański 

 

Przyjemność nauczania mają także: 
Magdalena Gajowiak, Anna Kapica, Katarzyna Marciniak, Magdalena Słuja, Katarzyna 

Strycharczuk, Urszula Tochman-Pereta, Brygida Walczak, Dorota Wiśniewska, Joanna 

Zielińska, Józef Bil, Dariusz Pietrzak, Kazimierz Woś, ks. Wojciech Komosa, ks. Marcin 
Zieliński 
 

Codzienne funkcjonowanie szkoły wspomagają: 
Małgorzata Bil, Mariola Czerniak, Barbara Buba, Ewa Borkowska, Jadwiga Choma, Anna 

Dudek, Halina Gańska, Danuta Maksymiuk, Marianna Sobeścijańska, Ewelina Wójcik, 
Mirosław Bochniarz, Tadeusz Muszyński  

 

  
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim 
nauczycielom i wychowawcom: 
 aby polska szkoła przekazywała te wartości, które 

kształtowały patriotyzm naszych ojców, 
 aby nauczyciele utrwalali wśród młodzieży wartości 

etyczne – ideały chroniące prawa 
 i godność osoby ludzkiej, 

 aby doświadczenia dziejowe naszego Narodu przyczyniły 
się do pomnożenia ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej. 

 

  
 

O wychowaniu… 
 
Kto chce porządny ogród założyć, urządza 
najprzód szkółkę z małych drzewek, które 
przesadza, szczepi, nagina.  
I naród takich ma obywateli, jakich 
wychowa. 

Ks. Konarski 

Sprawdź sam, ile wiesz  
o Patronie 

1. Podaj dokładną datę urodzin Stanisława 
Konarskiego? 

2. Jakie jest właściwe imię patrona? 

3. Jaką szkołę założył? 

4. Jaki napis widniał na medalu, który 
Stanisław Konarski otrzymał od króla? 

5. W którym roku zmarł? 

6. W którym roku nasza szkoła otrzymała 
imię Stanisława Konarskiego? 
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Wspomnienia z Milejowa 
Pewna Osoba, żegnając się ze mną, gdy odchodziłem z Milejowa do Świdnika, powiedziała tak: ,,bardzo często dzieje się tak, że 

doceniamy coś dopiero, gdy to stracimy. Wtedy za późno jest, żeby powiedzieć: dziękuję”. Nawiązując do tych słów, chciałbym 

podzielić się swoimi refleksjami. 

Przez cztery lata pracowałem w Milejowie. Początki nie były łatwe ze względu na nowe środowisko i nowe miejsce. Jednak dzięki 

życzliwości bardzo wielu osób szybko się zaaklimatyzowałem. Miałem chyba trochę szczęścia, że na mojej drodze zawsze stawali 

ludzie, którzy byli otwarci i życzliwi.  

Ze względu na pracę w szkole, najszybciej poznałem środowisko nauczycieli i uczniów. Dzięki miłej atmosferze w szkole 

mogłem rzeczywiście czuć się tam jak u siebie. I nie boję się tego powiedzieć, że szkoła była dla mnie bardzo ważnym miejscem. 

Przez 4 lata uczyłem najmłodsze klasy oraz młodzież w liceum i technikum. Praca z dziećmi i młodzieżą daje bardzo dużo 

satysfakcji. Dzieci są naturalne i nie muszą udawać kogoś, kim tak naprawdę nie są, jak to robią niektórzy dorośli. Wiele razy  

zaskakiwały mnie swoimi błyskotliwymi odpowiedziami i wnikliwymi pytaniami o sprawy wiary. Często powtarzałem w pokoju 

nauczycielskim, że kiedy przychodzę na lekcje religii w szkole podstawowej, to po 

prostu odpoczywam, bo praca z dziećmi nigdy nie była dla mnie czymś męczącym. 

Niektóre klasy uczyłem przez 3 kolejne lata, więc zżyliśmy się ze sobą. Obecnie uczę 

młodzież liceum i technikum i bardzo mi brakuje tych lekcji w szkole podstawowej, 

tych uśmiechniętych twarzy i szczerych oczu moich najmłodszych uczniów.  

Każdego roku, w maju, byłem bardzo dumny z moich drugoklasistów, kiedy po 

wielu próbach i przygotowaniach mogłem ich wprowadzać do kościoła w dniu 

Pierwszej Komunii Świętej. Zawsze było to dla mnie wzruszające i byłem wtedy 

bardzo szczęśliwy.  

Mówiąc o Milejowie, trzeba także wspomnieć o młodzieży. Zawsze będę 

pamiętał KSM, który dane mi było prowadzić. Te wszystkie spotkania formacyjne w 

piątkowe wieczory, akcje charytatywne, czuwania modlitewne, rozważanie Pisma 

Św. na łonie natury i rajdy rowerowe. Ta młodzież była dla mnie bardzo ważna 

 i zawsze będzie mi bliska. Dzięki KSM-owi mogłem być bliżej problemów młodzieży i lepiej rozumieć młodych ludzi. Bardzo 

ceniłem i nadal cenię sobie te wszystkie rozmowy, bo dzięki nim mogłem poznać, czym żyje na co dzień młodzież z Milejowa, co jest 

dla niej radością, a co ją martwi i niepokoi. 

Bardzo ważną grupą byli dla mnie ministranci. Zawsze można było na nich liczyć i nigdy się na nich nie zawiodłem. Budujące 

było to, że starsi ministranci pomagali mi organizować rajdy i ogniska dla najmłodszej grupy, wykazując się przy tym 

odpowiedzialnością i dojrzałością. Kiedy na  nich patrzyłem, to wiedziałem, że oni doskonale rozumieją, iż służba Panu Bogu nie 

ogranicza się tylko do ołtarza, ale trzeba dawać świadectwo swoim życiem również na zewnątrz.  

Nie mogę pominąć jeszcze jednej grupy młodzieży, która związana była z zespołem rockowym. W minionym roku, we wrześniu, 

przez przypadek znalazłem się na próbie szkolnego zespołu rockowego. Odżyły dawne młodzieńcze marzenia o tym, żeby grać  

w takim zespole. Niestety, kiedy byłem młody, nie mogłem tego zrealizować. Jako uczeń liceum grałem przez rok w podobnym 

zespole z moimi kolegami, ale po maturze wszytko się skończyło, ponieważ poszedłem do Seminarium. Zespół, który tworzyli Julia 

Walczak, Filip Dudek, Łukasz Kowalski, Mateusz Wróblewski i Kacper Stawski przygotowywał się wtedy do koncertu. Próbami 

kierowała p. Iwona Wit, która w porozumieniu z młodzieżą, wpadła na pomysł, żebym zagrał z zespołem jeden utwór na akademii  

z okazji Dnia Nauczyciela. Wybraliśmy Nothing else matters zespołu Metallica. Na początku nie wiedziałem czy to dobry pomysł.  

Obawiałem się, że to będzie może źle odebrane.  

 Koncert Z okazji Dnia Nauczyciela odbył się 13 października. Nigdy nie zapomnę 

tremy jaką miałem i widoku moich uczniów z drugiej klasy, którzy bawili się podczas 

tego utworu, jak na prawdziwym koncercie rockowym.  Zrealizowałem moje marzenie: 

zagrałem z zespołem rockowy, wprawdzie nie moim własnym, ale…. Ten zespół wiele 

mnie nauczył. Kiedy obserwowałem ciężką pracę tych młodych ludzi na próbach  

i widziałem jak wiele ich to kosztuje czasu i sił, to byłem dumny, że jest jeszcze taka 

młodzież, która potrafi dzielić się z innymi swoimi talentami.  

Wcześniej wspominałem o tym, że dzieci potrafią zaskoczyć dorosłych swoimi 

pytaniami lub zachowaniem. Młodzież także jest nieprzewidywalna i przekonałem się  

o tym podczas majowej wycieczki trzecich klas gimnazjum do Zakopanego. Pewnej 

nocy ok. godz. 3 kilka osób przyszło do pokoju w którym mieszałem z p. Józefem Bilem 

i p. Marcinem Kociubą i przypomnieli, że poprzedniego dnia nie odprawialiśmy 

majówki. Trzeba więc było wstać i o tak nietypowej porze odprawić majówkę. To wydarzenie też z pewnością zapamiętam na bardzo, 

bardzo długo. 

W mojej pamięci na zawsze pozostanie jeszcze jedno wydarzenie: ,,Oscary” - czyli gala podczas której otrzymałem statuetkę  

w kategorii „zaufanie”. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale jednocześnie wielkie zadanie. Obiecałem wtedy publicznie, że 

nigdy tego zaufania, jakim mnie uczniowie obdarzyli, nie zawiodę. Przez te wszystkie lata starałem się dotrzymać danego słowa  

i zrobiłem wszystko, żeby nikt na mnie się nie zawiódł.   

Kiedy teraz o tym wszystkim myślę, to rzeczywiście w oku kręci się łza. Bo zżyłem się moimi uczniami: dziećmi i młodzieżą oraz 

z nauczycielami. Brakuje mi tej przyjaznej i miłej atmosfery jaka była w szkole, która zawsze już będzie „moją szkołą”. Zawsze będę 

myślami wracał do Was wszystkich i do tych czterech lat przeżytych w Milejowie. Trudno jest mi się przyzwyczaić do nowych ludzi  

i nowego miejsca. Cały czas nową parafię i szkołę porównuję z Milejowem. Z Wami było mi tu bardzo dobrze. Mam nadzieję, że  

w nowym miejscu także spotkam wiele życzliwych osób.  

Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną przez cały czas w kontakcie. Dziękuję Wszystkim za wszystko i serdecznie zapraszam do 

Świdnika do parafii św. Kingi. 
Ks. Krzysztof Lichota 
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Poetyzowanie 

Azyl 

Miejsce, gdzie mogę wszystko przemyśleć. 
Zastanowić się nad sensem życia. 
Chwilę pomilczeć. 
Spędzić trudne i ciężkie chwile, 
cieszyć się szczęśliwymi, których było aż tyle. 
Radować się ze swych osiągnięć. 
Przemyśleć błędy, 
a czasem o wszystkim zapomnieć. 
 

Miłość 
Wszystko nabiera koloru,  
Gdy serce mi kradnie ktoś. 
Jestem w lepszym nastroju, 
Kiedy miłości nastaje czas. 
Smutek odchodzi w zapomnienie,  
Bo radość przynosisz Ty. 
Nie myślę już o niczym innym, 
Całe życie oddaje Ci. 
Znalazłeś klucz do mego serca. 
Drzwi zamknięte. 
W środku Ty.  

Klaudia Puła 

 

 

Dom 

Dom, to dla mnie najpiękniejszy 
Obraz na mój Milejów 
Pójdę po ścieżce, która ranną rosą połyska. 
Na polu widać już świeże kretowiska  
A w liściach zielonych, rozłożonych w słońcu 
Lśnią srebrne kropelki wczorajszej ulewy 
Nad moim ogródkiem,  
Słychać  śpiew skowronka 
Z jabłonnych kwiatów bije czar zapachów 
A ja wzrok wytężam na spotkanie Ciebie Ojcze 
Na światłość, 
Na woń, 
I myślę 
I patrzę 
I słucham  

Dominika Gańska 

„POMAGAJĄC INNYM  -  POMAGASZ SOBIE” 

relacja z akcji charytatywnej w naszej szkole 

  Dookoła nas jest wielu ludzi, którym jesteśmy w stanie pomóc. Na początku 2007 

roku przystąpiliśmy do działań. Postanowiliśmy 

pomóc naszej koleżance. Zaplanowaliśmy 

loterię fantową. Cała klasa przystąpiła do akcji. 

Zaczęliśmy poszukiwane fantów.  

  Z pomocą wychowawcy, rodziców, pani 

pedagog i wielu nauczycieli naszej szkoły 

zebraliśmy około 350 bardzo atrakcyjnych 

fantów!!! 

10 lutego 2007 roku w czasie noworocznej 

zabawy choinkowej przygotowana wcześniej loteria 

ruszyła! Hasło loterii brzmiało: „Pomagając innym – 

pomagasz sobie!” Losy rozchodziły się jak „świeże 

bułeczki”. Najlepszymi klientami okazali się 

uczniowie   klas 1–3 kształcenia zintegrowanego.   

 
Nasza  loteria udała się!!! Dochód z loterii został przekazany 

na szczytny cel.  Chociaż tyle  mogliśmy pomóc! 

Jesteśmy z siebie dumni!  

Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły za udział  

w loterii. Udowodniliście, że można na was liczyć! Do zobaczenia wkrótce! 

 
Wychowawca i uczniowie klasy III a. 

  

  
 
Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do XIX EDYCJI ALERTU 

EKOLOGICZNO-ZDROWOTNEGO. Wypełnialiśmy zadania wynikające z 

hasła na dany rok. Hasło „SZKOLNA ZIELEŃ” zainspirowało nas do wielu 

działań. Jednym z większych był   

PROJEKT EKOLOGICZNEGO 
„ZIELONO MI …” 

Na 21 marca wyznaczono czas prezentacji. Po wcześniejszym 
zgromadzeniu potrzebnych 
wiadomości i materiałów zabrano 
się do pracy. Grupa pierwsza 
była odpowiedzialna za 
przesadzanie starych kwiatów 
doniczkowych. Grupa druga 
sadziła nowe kwiaty. 
 

 

Trzecia grupa dekorowała 
doniczki a czwarta oznaczała wszystkie roślinne okazy. Grupa 
piąta dowolną techniką plastyczną tworzyła portret „ Miss 
roślin”. Czas prezentacji był 
świetną zabawą. Uczniowie byli 
zadowoleni z efektów swojej 
pracy. Będą mogli codziennie 
cieszyć oko swoim dziełem  
a podlewanie kwiatów  
i sprawdzanie czy wszystkie się 
przyjęły będzie już tylko 
przyjemnością. 

Elżbieta Strycharczuk 
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i Konkursy 
 

Istniejący od wieków 

kolędniczy  zwyczaj nie 

zaniknął po dziś dzień. 

Dowodem na to jest  

1 Gminny Przegląd 

Grup Kolędniczych, 

który odbył się 7 lutego 

w Zespole Szkół nr 1  

w Milejowie. Wzięli  

w nim udział uczniowie 

szkół z terenu gminy,  

a także przedszkolaki. Inicjatorkami konkursu były p.p.M. 

Skrzypczak, A. Panecka-Suryś i wicedyrektor E. Rymczuk. 

Otwierając przegląd, p. 

dyrektor E.Rymczuk, 

stwierdziła – Mam 

nadzieję, że tradycje 

naszego regionu nie 

zanikną, a Wy młodzi 

uczestnicy dzisiejszego 

konkursu, staniecie się 

strażnikami historii.  

Całość uroczystości uświetniły panie z ludowego zespołu 

Jaszczowianki (J.Kawińska i M.Pawelec), które zasiadły w 

tym dniu w jury. Na laureatów czekały nagrody ufundowane 

przez Wójta Gminy p. T. Surysia. Wszystkie  grupy 

kolędnicze zostały tez wyróżnione przez wicestarostę  

p. A. Dyczewskiego. Najbardziej wzruszeni byli widzowie, 

rodzice i dziadkowie, 

którzy mieli okazję 

podziwiać występy  

swoich pociech .  

    Radosny, świąteczny 

nastrój udzielił się 

wszystkim tym bardziej, 

że wreszcie  za oknem 

zagościł zimowy 

krajobraz . 

 

              

Sukces naszych uczennic 

w III Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym 

„SFINKS” 

      12 czerwca 2007r. w Szkole Podstawowej w Białce odbył się 

III Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „SFINKS”. Mogli w nim 

uczestniczyć uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z całej 

gminy. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, w tym 4 z naszej 

szkoły, które zostały przygotowane przez p. Magdalenę Marczak. 

      Podczas  przygotowań do prezentacji mitologicznych scenek 

okazało się, że niektórzy 

uczestnicy mieli już okazję spotkać się w Szkole Podstawowej  

w Łysołajach, gdzie rok wcześniej odbył się II Międzyszkolny 

Konkurs Mitologiczny. To jeszcze bardziej spotęgowało siłę walki 

i wolę zwycięstwa. 

      Po uroczystym powitaniu drużyny rozpoczęły prezentacje 

scenek. Wszystkie były niezwykle ciekawe. Młodzi aktorzy 

starali się wzbudzić zainteresowanie komisji oraz pozostałych 

uczestników. Udało im się to. Zagrali perfekcyjnie, a uwagę 

wszystkich przyciągnęły wspaniałe stroje i mitologiczne 

atrybuty. 

      W kolejnym etapie drużyny odpowiadały na pytania, 

wyjaśniały znaczenia związków frazeologicznych, rozwiązywały 

krzyżówki, odgadywały autorów przytoczonych wypowiedzi oraz 

wpisywały skojarzenia z mitologicznymi pojęciami. 

      Po wykonaniu wszystkich zadań nadszedł emocjonujący 

moment – narada komisji konkursowej. Mimo iż uczestnicy 

mogli zrelaksować się i wesoło spędzić ten czas, większość z nich 

w ogromnym napięciu czekała pod drzwiami pięknie 

udekorowanej pracowni, w której odbywał się konkurs. Każdy 

był bardzo ciekawy, gdyż włożył mnóstwo pracy  

w przygotowanie się i chciałby, aby jego wysiłek został 

nagrodzony.  

      Gdy nadszedł  moment  ogłoszenia  wyników, okazało się, 

że I miejsce zajęła drużyna „Mojry” z Milejowa w składzie: 

Dominika Gańska, Justyna Kasprzak  i  Monika Rulka  

( uczennice klasy 6c ). Pani  dyrektor  Szkoły  Podstawowej   

w  Białce  wręczyła nagrody i  dyplomy, a  następnie wszystkim 

uczestnikom  pogratulowała ogromnej  wiedzy. Część  

z  nich  z  pewnością  weźmie  udział  w  IV  Międzyszkolnym 

Konkursie Mitologicznym,  który w  lutym  2008 r. odbędzie się  

w  Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie.  
Magdalena Marczak 

              
 

„MYŚLĄC OJCZYZNA...” 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła 
II w Łęcznej zaprosiła nas do udziału  
w IV Konkursie  o  Papieżu Janie Pawle 
II  pod hasłem „MYŚLĄC OJCZYZNA...”. 
Patronat honorowy nad konkursem 
objęli Arcybiskup Lubelski  i Lubelski 
Kurator Oświaty. Konkurs adresowany 
był do uczniów szkół podstawowych  
z terenu Powiatu Łęczyńskiego  oraz zaprzyjaźnionych szkół  
z województwa lubelskiego noszących imię Ojca Świętego. 
Odbywał się w czterech kategoriach: wiedzy, poezji, 
recytatorski, plastyki.  Finał konkursu odbył się 16 maja 2007 
roku.  Ogłoszenie wyników było dla naszej szkoły szczególne 
radosne, otóż dwie uczenie naszej szkoły zdobyły  nagrody: 
w kategorii plastyki I miejsce zajęła 
uczennica klasy 6b Paulina Radko ( należy 
wspomnieć, że na konkurs wpłynęło 
powyżej 160 prac plastycznych). 
w kategorii poezji III miejsce zajęła 
Dominika Gańska z klasy 6c za wiersz 
„Dom” (na konkurs nadesłano ponad 80 
wierszy). 

Paulina Radko narysowała piękny 
plakat, który stał się inspiracją do 
stworzenia dekoracji hali, w której odbywał się finał konkursu.                                                                                               
Wiersz Dominiki Gańskiej znalazł się w tomiku wierszy  
wydanym specjalnie na święto szkoły.    
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Maryjne strofy 
 

23 maja 2007 roku uczennice naszej 

szkoły wzięły udział  w IV 

Dekanalnym Konkursie Poezji 

Maryjnej pod hasłem „ Maryja 

Jutrzenka nadziei” organizowanym 

przez Zespół Szkół nr 1              

w Łęcznej    i Parafię św. Józefa 

Opiekuna Rodzin w Łęcznej. Na 

konkurs zgłosiło się około 48 dzieci 

z terenu dekanatu. Rywalizacja była 

zacięta. Okazało się jednak, że dwie 

uczennice naszej szkoły zostały 

laureatkami konkursu. 

W kategorii klas 1-3 III miejsce zajęła uczennica klasy 2b 

Ania Słowikowska. Natomiast w kategorii klas 4-6 III 

miejsce zajęła uczennica klasy 6c Dominika Gańska. 

Nagrody wręczył osobiście pan Andrzej Grzesiuk dyrektor 

Zespołu Szkół nr 1 w Łecznej.  Obie laureatki otrzymały 

dyplomy oraz pięknie wydane egzemplarze Pisma Świętego  

Starego i Nowego Testamentu. Ksiądz proboszcz Stefan Misa  

zaprosił obie dziewczynki na koncert laureatów, który odbył 

się w niedzielę 27 maja w kościele pod wezwaniem św. Józefa 

w Łęcznej.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
    Barbara Słowikowska 

              

„Pięknie żyć” 
 

Pod takim hasłem 25.06.07 r. odbył się II Dzień Integracji 
w Gimnazjum nr 2 w Łęcznej. Na spotkanie przybyli rodzice, 
nauczyciele i uczniowie oraz wszyscy ci, którym nieobca jest 
idea integracji.  

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie objęci nauczaniem 
indywidualnym: Iwona Serwin i Patryk Koza.  

Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje oraz konkurs 
literacki i plastyczny, w którym nasi uczniowie otrzymali 
wyróżnienia. Zaprezentowane przez nich kompozycje 
malarskie pokazywały wrażliwość, ciekawość świata, bogatą 
wyobraźnię oraz głębię przeżyć.  

Ten dzień pokazał możliwość wzajemnego współdziałania 
uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi  
w duchu zrozumienia i tolerancji. Cieszę się, iż mogłam wraz 
z moimi uczniami w nim uczestniczyć.  

                                                                                                

K.S.  
              

 

N a s z e  „ Z ł o t k a ”  i  n i e  t y l k o . . .  

 

             ale to nie wszystko… 

 

Nazwa konkursu Laureaci Osiągnięcie Nauczyciel 

przygotowujący 

Kangur matematyczny 
 

Wiktor Bil, Grzegorz Boreczek, Brian Pattillo, 

Michał Kurdyga 

Wyróżnienia E. Słuja, J. Podściański, 

J. Bil, E. Stankiewicz  

Gminny konkurs recytatorski „Piękno 

Ojczystej przyrody” 

Katarzyna Wójcik II miejsce E. Stankiewicz 

Konkurs „Mistrz interpunkcji” 

 

Szkoła podst. i gimnazjum: 

Kacper Kaczkowski, Małgorzata Tracz 

Aneta Rzechota, Ewelina Miszczuk 

Dominika Gańska, Klaudia Puła, Agata Kozak, Julia 

Walczak  

 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

R. Malec, M. Marczak, 

E. Rymczuk,  

J. Zielińska,  

M. Falkiewicz 

Konkurs literacki „ MOJA MAŁA 

OJCZYZNA” 

 

Agata Kozak 

Dominika Gańska 

Dominika Kosmala 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce  

M. Marczak,  

M. Falkiewicz 

IV Dekanalny konkurs poezji Maryjnej 

„Maryja Jutrzenka Nadziei” 

Dominika Gańska, Anna Słowikowska III miejsca M. Marczak 

 B. Słowikowska 

IV konkurs poetycki Jana Pawła II 

„Myśląc Ojczyzna” 

 

Dominika Gańska III miejsce Barbara Słowikowska 

IV konkurs plastyczny Jana Pawła II 

„Myśląc Ojczyzna” 

Paulina Radko I miejsce Barbara Słowikowska 

Konkurs czytelniczy dla klas IV - VI 

 

Paweł Piwoński 

Joanna Miszczuk  

I miejsce-kl. V 

I miejsce-kl. VI 

n-ele j. polskiego 

Konkurs o odzyskaniu niepodległości 

przez Polskę 

Joanna Szot 

Tomasz Pogorzelski, Karol Olszewski 

I miejsce 

II miejsce 

K. Woś 

K. Strycharczuk 

Ogólnopolski konkurs historyczny 

„Krąg” 

Justyna Kasprzak wyróżnienie K. Woś 

Gminny Konkurs pod patronatem TPM 

„Gmina Milejów – moją mała 

Ojczyzną”  

Filip Dudek 

Natalia Cieplak 

Brain Pattillo 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

K. Woś, K. 

Strycharczuk 

Mistrzostwa województwa szkól 

podstawowych w szachach 

Drużyna w składzie: 

Bartosz Gąsiorowki, Adrian Kuczwalski, Damian 

Majcher, Natalia Roczon 

Uczestnicy K. Woś 

Wiedza i Przyrodzie 

 

Katarzyna Wójcik I miejsce E. Stankiewicz 

Konkurs plastyczny z SKO 

 

Katarzyna Wójcik II miejsce E. Stankiewicz 
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Do tańca i do różańca!   
    Od października 2006 roku  

w Zespole Szkół Nr 1 w Milejowie 

działa Młodzieżowe  Koło 

Różańcowe.  W roku szkolnym 

2006/2007 do koła należało 20 

uczniów z  następujących klas: 

- 5a: Justyna Brzezina;  

- 5b: Baryła Kacper, Bil Wiktor, Czubacki Bartłomiej, 

Herbik Julita, Kowalski Mateusz; Parys Magdalena, 

Pawlak Adrian, Piwoński Paweł, Rybak Paweł,  Zgórski 

Konrad;  

- 6b:  Adamiak Ewelina, Kozak Agata, Kulczycka 

Angelika, Miszczuk Joanna;  

- IIb gimnazjum: Pastuszak Wioleta, 

Słomka Patrycja, Walczak Joanna; 

- IIc gimnazjum: Błaszczak Michał, 

Jakubowski Michał.   

     Zadaniem uczestników koła było 

codzienne rozważanie jednej, wyznaczonej 

tajemnicy różańca w określonych wcześniej 

intencjach. Dotyczyły one najczęściej własnych rodzin, 

bliskich, parafii, Kościoła i Ojczyzny.  Bardzo 

dziękujemy za odwagę młodych ludzi, którzy nie 

wstydzą się swojej wiary i znajdują czas na codzienną 

modlitwę. 
Opiekunowie: 

Barbara Słowikowska  i ks. Krzysztof Lichota 

 

W bieżącym roku szkolnym uczestnicy grupy obejmą swą modlitwą 

uczniów klas 6 przygotowujących się do sprawdzianu kompetencji  

i uczniów klas III gimnazjum, przed którymi ważny egzamin 

gimnazjalny i oczywiście sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – 

bierzmowanie. Bardzo cieszy fakt, że uczniowie obecnej klasy 6b 

zgłosili chęć udziału  w  Młodzieżowym Kole Różańcowym również  

w tym roku szkolnym. Dziękujemy  i zapraszamy pozostałych 

chętnych.   

 

              
 

WZIELIŚMY UDZIAŁ W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM PN. „ IDEA PIERWSZEJ  
POMOCY – POMAGAM I PROSZĘ O POMOC”, 
OGŁOSZONYM PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ 
DS.SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 
 W ŁĘCZNEJ. 

W kategorii  gimnazja I miejsce zajęła – 
Aleksandra Abramek z kl. III C  III miejsce 
– Weronika Stasicka z kl. II B; wyróżnienie 
– Patrycja Drozd z kl. II C . 

„OLIMPIADA ZDROWIA” 
 

11 GRUDNIA 2006 ROKU ODBYŁ SIĘ 
SZKOLNY ETAP TEJ OGÓLNOPOLSKIEJ 
AKCJI. W NASZEJ SZKOLE DO OLIMPIADY 
PRZYSTĄPIŁO 23 UCZNIÓW. ZWYCIĘZCĄ 
 I ETAPU ZOSTAŁA  
 

Anna Machrowska –uczennica klasy IIIB 
 

Ania wzięła udział w II etapie (wojewódzkim), 
przywożąc z niego bardzo dużo wiedzy 
związanej ze zdrowym odżywianiem. 
 

UCZNIOWIE NASZEGO GIMNAZJUM BRALI 

UDZIAŁ W VI EDYCJI KONKURSU „ POZNAJEMY 

PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” 

I ETAP – odbył się 7 listopada 2006r i wyłonił 

zwycięzców w obrębie gimnazjum 

 Zostali nimi: Anna Celegrat, Katarzyna Golan, 
Anna Machrowska i Krystian Słomka 

 

II ETAP – odbył się 5 grudnia 2006r i wyłonił 

zwycięzców gminnych. Wygraliśmy z 
gimnazjalistami z Jaszczowa. 
 

III ETAP – odbył się 9 stycznia 2007r i wyłonił 

zwycięzców „parkowych”. W rywalizacji z 
uczniami z Łęcznej zajęliśmy pierwsze miejsce. 
 

IV ETAP – odbył się 6 marca 2007r i wyłonił 

zwycięzców wojewódzkich. Nasza drużyna 
zajęła jedno z dalszych miejsc ale sam udział 
na tym szczeblu jest już nagrodą. 

  Elżbieta Strycharczuk 

              

 

Miłość mi wszystko wyjaśniła 

    W ubiegłym  roku po raz szósty 
obchodziliśmy Dzień Papieski. Tym razem pod 
tytułem „Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia”. Jest to 
dzień świadczący o duchowej łączności 
wiernych z Janem Pawłem II, łączności, której 
istotnym elementem, obok modlitwy, jest 
propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana 
Pawła II poprzez wykłady, konkursy wiedzy  
o jego dziele i życiu, wystawy, przeglądy filmów, 
przedstawienia teatralne według poezji i prozy Ojca Świętego.   
 Z racji 28 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły  na 
Stolicę Piotrową w naszej szkole odbył się  konkurs o życiu 
Ojca św. Jana Pawła II .  
Laureatami zostali:  
w szkole podstawowej 

1. Boreczek Grzegorz  kl. 4a 
2. Kaczkowski Kacper kl. 4b 
3. Gańko Patrycja kl. 6c 

w gimnazjum  
1. Spodar Weronika kl. Ib 
2. Kosmala Domikia kl. Ia 
3. Bzoma Katarzyna kl. Ib, Gąsiorowska Karolina kl. I b, 

Szuplewska Martyna kl. Ia 
Serdecznie gratulujemy naszym laureatom! 

     
   Uczniowie gimnazjum pod opieką Magdaleny Marczak i Barbary 

Słowikowskiej przygotowali montaż słowno -  muzyczny pt. „Miłość 

mi wszystko wyjaśniła”, który obejrzeli uczniowie szkoły 

podstawowej i gimnazjum.  

  Oto nasi wspaniali artyści: Ewelina Bałkowiec, Michał 
Błaszczak, Paulina Gileta, Agnieszka Kierepka, Patrycja 
Malec, Karolina Pawlak,  Agnieszka Pietrzak, Iwetta 
Skowronek, Patrycja Słomka, Asia Walczak.  
  Obsługą techniczną i nagłośnieniem zajęli się: Wojtek Gała,  
Krystian Słomka i Przemek Stasicki. 
 Bardzo dziękuję za owocną współpracę i zapraszam w tym 
roku. Dzień Papieski już niedługo. 

Barbara Słowikowska 
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„HAPPY BIRTHDAY LADY MONEYBAGS” 

 

27 kwietnia 2007 roku 

uczniowie klasy 6c, pod 

kierunkiem 

wychowawczyni Doroty 

Wiśniewskiej, wystawili 

spektakl w angielskiej 

wersji językowej. 

Przedstawienie pt. „Happy 

Birthday Lady Moneybags” skierowane było do dzieci z  klas 

I – III szkoły podstawowej i przyjęte zostało gromkimi 

brawami. Warto zaznaczyć, iż uczniowie klasy 6c 

samodzielnie opracowali scenografię, zaprojektowali 

kostiumy i wykonali 

potrzebne rekwizyty.  

Dzięki Pani Dorocie 

Kasprzak był prawdziwy 

tort!!!   
Dorota Wiśniewska 

 

             

Byliśmy tam: 

Modlą się o swoje zdrowie, a większość czyni wszystko co 
zdrowiu przeciwne” – to jedna z sentencji przytoczonych 
podczas II Powiatowych Spotkań Warsztatowych Szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zrzeszonych w Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie powiatu łęczyńskiego. 

Tegoroczne warsztaty poświecone były profilaktyce 
antynikotynowej i przebiegały pod hasłem „Stop! Używkom – 
nikotyna”. Gospodarzem warsztatów był Zespół Szkół  
w Cycowie. Praca w grupach warsztatowych była okazją do 

integracji osób 
reprezentujących 
różne placówki, gdyż 
skład grup ustalony 
został losowo. Dzięki 
temu zamiast 
rywalizacji dominowała 
współpraca.  
Co robić, aby uchronić 
się przed nałogiem, 

jak z nim walczyć oraz jakie są zdrowotne, społeczne 
 i ekonomiczne skutki palenia – nad tym pracowały grupy 
warsztatowe złożone z uczniów, nauczycieli i rodziców. Efekty 
pracy poszczególnych grup podsumowane zostały przez 
zespół ekspertów, którzy omawiali prezentowane zagadnienia 
w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, prawnym, 
medycznym, finansowym, 
społecznym i moralnym.  
 
Praca w grupach 
warsztatowych była okazją do 
integracji osób 
reprezentujących różne 
placówki, gdyż skład grup 
ustalony został losowo. Dzięki 
temu zamiast rywalizacji 
dominowała współpraca.  
Uczniowie gimnazjum przygotowali i brali udział w happeningu 
ulicznym propagując   
ŻYCIE BEZ ALKOHOLU 

Elżbieta Strycharczuk 

 

 

Nadzieja Naszych Selekcjonerów 
 i Szkoleniowców 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 Mini koszykówka – GMINA 1 miejsce dziewczęta,  

1 miejsce chłopcy. 

 Mini piłka siatkowa – GMINA 1 miejsce dziewczęta, 

2 miejsce chłopcy.  

POWIAT 3 miejsce dziewczęta. 

 Mini piłka nożna – GMINA 2 miejsce dziewczęta,  

1 miejsce chłopcy.  

POWIAT 3 miejsce dziewczęta, 3 miejsce chłopcy. 

 Liga halowa dla szkoły 

podstawowej: 1 miejsce 6c,  

2 miejsce 6a, 3 miejsce 5a. 

Zawodnicy: 

Mateusz Maraszkiewicz, 

Dawid Zarzeczny, 

Mateusz Gąsiorowski, 

Kamil Gański, Paweł 

Kowalski, Adrian 

Pawlak, Maciej 

Sikora, Marcin 

Słomianowski, Damian Majcher, 

Radosław Zarzeczny. 

Anna Wójcik, Aleksandra Kowalska, Justyna 

Kwiatkowska, Joanna Miszczuk, Anna Czerniak, 

Dominika Gańska, Dominika Stasicka, Ewelina Adamiak, 

Patrycja Ćwiczeń, Julita Herbik, Klaudia Puła, Monika Rulka. 

 Sztafetowe biegi 

przełajowe: 3 miejsce chłopcy, 

 4 miejsce dziewczęta POWIAT 

 Tenis stołowy 

indywidualny: 2 i 5 miejsce 

dziewczęta POWIAT 

 Tenis stołowy:  

8 miejsce dziewczęta 

REJON  

 Tenis stołowy drużynowy:  

3 miejsce dziewczęta POWIAT 

 Piłka nożna halowa: 1 miejsce chłopcy 

GMINA 

 Liga halowa dla szkoły podstawowej przez cały rok. 

 

GIMNAZJUM 

 Piłka nożna „11” POWIAT 1 miejsce, REJON 2 miejsce. 

 Finał wojewódzki „Piłkarska Kadra Czeka 2007r.”  

2 miejsce. 

Zawodnicy:  

Krystian Słomka, Przemysław Stawicki, Jarosław Zarzeczny, 

Sławomir Zarzeczny, Patryk Sagan, Grzegorz Jarczak, Michał 

Bancerz, Filip Dudek, Daniel Kociuba, Wojciech Gała. 

 

 Przełajowe biegi sztafetowe: 6 miejsce chłopcy 

POWIAT 

 Piłkarska Kadra Czeka: 1 miejsce chłopcy POWIAT 

 Piłkarska Kadra Czeka: 4 miejsce chłopcy ZAWODY 

MIĘDZYPOWIATOWE 

 Sztafetowe biegi przełajowe: 4 miejsce dziewczęta 

POWIAT 

 Siatkówka: 1 miejsce dziewczęta POWIAT 

 Siatkówka: 2 miejsce dziewczęta REJON 
Zawodników przygotowywali specjaliści od tężyzny fizycznej: 

Agnieszka Panecka-Suryś, Małgorzata Wójcik,  
Artur Gomuła, Marcin Kociuba. 
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Rozmowy w Tłoku 
 

 

Wywiad z nauczycielką języka polskiego 

Panią Magdą Falkiewicz 
 

1.Czy polonistka odpoczywa jedynie przy dobrej książce? 

Lubię poczytać w wolnych chwilach. Nie sięgam jednak wtedy po 

klasykę. Mój ulubiony gatunek to thriller. Najlepiej odstresowuje się 

czytając książki Robina Cooka . Mam również taką tradycję , że po 

zakończeniu roku czytam powieść sensacją Alistaira   MacLeana . 

Natomiast odpoczynek kojarzy mi się z podróżami – nie myślę wtedy 

o pracy spędzam po prostu czas z rodziną. Lubię też leżeć przed 

telewizorem, ale nie mam na to zbyt dużo czasu . 

 

2. Czy planowała Pani pracę w szkole? 

       Moi rodzice są nauczycielami, więc 

chyba mam to w genach. A tak poważnie 

to rzeczywiście konsekwentnie dążyłam 

do tego: ukończyłam dzienne studia na 

UMCS na kierunku filologia polska, 

jeździłam na letnie obozy z młodzieżą, 

odgrywałam praktyki pedagogiczne w 

okresie studiów. I chyba się do tego 

nadaję, ale nie jestem obiektywna.   

  

3. Czy język polski może pomóc osobie 

marzącej o aktorstwie??  

          Myślę, że młody człowiek, myślący o szkole teatralnej, 

powinien interesować się literaturą, a już na pewno powinien uczyć 

się poprawnie wypowiadać. Najważniejszy jednak w tym wypadku 

wydaje mi się talent aktorski, z którym ktoś się urodził lub nie.  

 

4. Jaki jest Pani ulubiony aktor i dlaczego??  

       Nie mam jednego ulubionego aktora. Cenię takich naszych 

artystów, jak: Piotr Frączewski, Jerzy Sthur, Marek Kondrat, 

Zbigniew Zamachowski za ich wiarygodność i warsztat.   Lubię też 

filmy z Maćkiem Sthurem i Pawłem Małaszyńskim.    

 

Dziękujemy 

 

 

 

Wywiad z Józefem Bilem nauczycielem 

matematyki 
 

1. Co najbardziej ceni Pan  

w matematyce??  

       Matematyka, to królewska nauka, 

zgodnie z maksymą „Matematyka to 

królowa nauk” .  

 

2. Jak wspomina Pan okres 

studiów??  

      Jest to mój najwspanialszy okres w życiu, gdyż 

student choć biedny zawsze jest pewny siebie.  

 

3. Według Pana na lekcjach matematyki pracuje się lepiej  

z dziewczętami, czy z chłopcami??  

     Nie ma różnicy. Głównie zależy to od klasy. 

 

4. Czy do dziś wspomina Pan jakąś historię 

 z czasów szkolnych??  

       Tak i to nie jedną!! Na przykład na lekcji 

języka rosyjskiego w domu trzeba było 

przeczytać opowiadanie pt.: „Niurka”. Ja 

tego nie przeczytałem, a Pani wybrała 

akurat mnie do odpowiedzi. Zacząłem 

mówić, że to była historia o małej, pięknej 

dziewczynce i wtedy nauczycielka mi 

przerwała postawiła dwóję, bo okazało się, 

że to było opowiadanie o psie!  

 

5.Kim Pan chciał być w dzieciństwie??  

    Naukowcem i zajmować się motylami, które zbieram do dziś.   

 

Dziękujemy 

 

 

Wywiad z Tomkiem Mazurem praktykantem 

historii  
 

1.Jakie ma pan plany na przyszłość???  

       Chciałbym skończyć studia, za 2 lata obronić pracę magisterską, 

a potem planuje zostać nauczycielem. 

 

2. Dlaczego akurat historia??  

     Ponieważ, interesuje się tą dziedziną. Uważam, że każdy człowiek 

powinien znać historie swojego kraju. Sądzę, że praca nauczyciela 

oprócz choroby zawodowej daje również  dużo satysfakcji. W liceum 

chciałem studiować informatykę,  ale okazało się, jednak jestem 

humanistą . 

 

 3.Jak podoba się panu praca z młodzieżą ?? Czy spełnia pana 

oczekiwania ?? 

          Ogólnie podoba mi się praca z młodzieżą, lecz nie zawsze jest 

łatwo, ale takie są uroki tego zawodu. 

 

 4. Czy przyszły historyk interesuje się jedynie historią ?? 

        Oczywiście, że cały czas nie siedzę w książkach!! Trzeba także 

znaleźć czas dla rodziny, znajomych i życia towarzyskiego. 

 

5. Jakie jest Pana największe marzenie??  

         Chciałbym być bogaty, szczęśliwy. Mieć mądrą żonę i być 

wiecznie młody   

 

Dziękujemy  
Dominika Gańska oraz  

Aleksandra Kowalska i Gucio 
 

 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ 
 

 Stoją na półce dwa magnetofony: dwukasetowy i jednokasetowy. Jednokasetowy płacze. – Nie płacz – mówi dwukasetowy. 

– W życiu trzeba umieć przegrywać… 
 

 – Jaką część Ziemi zajmują lądy? – pyta nauczycielka Jasia. Większą połowę – odpowiada chłopiec. – Tyle razy wam 

powtarzałam, że połowy są zawsze równe! Ale kiedy to mówiłam, większa połowa klasy mnie nie słuchała! 
 

 Przychodzi Jaś do szkoły i woła: – Proszę pani, proszę pani, gonili mnie straszni chuligani! Gonią mnie cały czas!!! – 

Uspokój się, Jasiu, nic ci  nie zrobili?     – Nie, ale zabrali mi wypracowanie ! 
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Naaajlepsi w ubiegłym roku szkolnym 2006/2007 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA: 

 

1a – Patrycja Bernecka, Bartek Charytanowicz, Mateusz 

Falkiewicz, Nadia Jóźwiak, Jakub Michalak, Alicja Srebrna, 

Paulina Stanisławek, Weronika Stanisławek, Dominika 

Zdunek, Wiktor Zieliński. 

1b – Jakub Pawlak, Kinga Kociuba, Konrad Szabała, Marcin 

Gański, Sara Pietras, Patryk Pluta. 

2a – Ewelina Boreczek, Anita Gańska, Paulina Kwanty, 

Karolina Kopeć, Rafał Laska, Nikola Mazur, Michał 

Piwoński, Patrycja Roczon, Karolina Sagan, Przemysław 

Stańczak, Dominik Wdowiak. 

2b – Oskar Czubacki, Karolina Kosierb, Joanna Laska, 

Dominika Matyaszczyk, Michał Roman, Anna Słowikowska, 

Klaudia Wójcik, Adrian Maziarczyk. 

3a – Dominika Bernecka, Martyna Gryciuk, Sandra Irsak, 

Agata Kubajka, Klaudia Sawicka, Jakub Zieliński. 

3b – Dominika Dudek, Michał Kurdyga, Katarzyna Gajowiak, 

Martyna Parys, Katarzyna Kowalska, Joanna Rzeczkowska, 

Sara Szcześniak, Katarzyna Wójcik, Rafał Borkowski, 

Szymon Pietras, Weronika Włodarczyk. 

4a – Mateusz Gąsiorowski (5.6), Dawid Pawlak (5.3), 

Grzegorz Boreczek (5.1) 

4b – Magdalena Dudek, Damian Gańko (5.33), Martyna 

Zabłocka, Patryk Radko (5.11) 

5a – Agata Rzeczkowska (5.4), Ewelina Tracz (5.0), Dawid 

Jędruszak, Klaudia Kowalska, Natalia Kulczycka (4.9) 

5b – Katarzyna Wit (5.8), Maciej Sikora (5.4), Kacper Baryła 

(5.1) 

6a – Kamil Gański (5.11), Aleksandra Grzesiuk (4.44), 

Grzegorz Kurdyga, Ernest Momot (4.11) 

6b – Joanna Miszczuk (5.63), Agata Kozak (5.25), Angelika 

Kulczycka, Aneta Rzechota (5,25) 

6c – Justyna Kasprzak (5.55), Monika Rulka (5.44), Dominika 

Gańska (5.4) 

 

GIMNAZJUM: 

 

IA – Dominika Kosmala (5.78), Michał Baryła (5.6), Martyna 

Szuplewska (5.4) 

IB – Karolina Gąsiorowska (5.29), Weronika Spodar, 

Agnieszka Michałowska (5.21), Krzysztof Kubajka (5.14) 

IC – Patrycja Malec, Ewelina Bałkowiec (5.28), Karolina 

Synal (5.21), Aneta Grela (5.07)  

IIA – Mariola Gańska, Kinga Jaroszek (5.23), Agnieszka 

Pietrzak (5.08) 

IIB – Iwetta Skowronek, Patrycja Słomka (5.77), Agnieszka 

Kierepka, Joanna Walczak (5.46), Wioletta Pastuszak (5.23) 

IIC – Sylwester Abramek, Patrycja Drozd (5.07), Aleksandra 

Dudek, Karolina Pawlak, Agata Wójcik (5.0) 

 

ABSOLWENCI: 
IIIA – Brian Pattillo, Małgorzata Tracz, Filip Dudek, 

Katarzyna Czubacka (5.7-5.9), Kamila Majcher, Julia 

Walczak, Mateusz Wróblewski (5.5-5.6), Joanna Jadwiżuk, 

Aneta Mund  

(5.1-5.3) 

IIIB – Anna Machrowska (5.91), Joanna Szot, Kamil Oleszek 

(5.83) 

IIIC – Karol Olszewski (5.7), Aleksandra Abramek (5.6), 

Łukasz Kowalski (5.3) 

 

 

 

Szkolne przesądy: 
 

1. Osoba, która wchodzi do klasy trzecia, będzie pytana. 

2. Jeśli zeszyt lub podręcznik upadnie na podłogę – pytanie na 100% ,trzeba go wtedy delikatnie 

przydeptać. 

3. Pierwszą literę na klasówce należy napisać lewą ręką lub pożyczonym długopisem. 

4. Osobę wchodzącą na egzamin lub wychodzącą do odpowiedzi należy lekko kopnąć kolanem na 

szczęście. 

5. Podczas pytania z listy trzeba skrzyżować palce – pytanie do Was nie dojdzie. 

6. Na klasówkę trzeba jakąś część garderoby założyć na lewą stronę. 

7. Tupnij nogą, gdy za oknem usłyszysz wycie syreny – lekcja się nie odbędzie. 

8. W drodze do szkoły trzeba patrzeć na rejestracje samochodów – identyczne cyfry – 100% 

szczęścia. 

9. Wchodząc do szkoły, zamykaj drzwi prawą ręką. 

10. Kiedy czarny kot przebiegnie drogę – zrobić trzy kroki do tyłu i okręcić się na lewej nodze. 

11. Przez próg klasy przechodzić prawą nogą. 

12. Nigdy nie wolno wyrzucać ściągawek 

13. Jeśli masz skarpetki tego samego koloru co nauczyciel – będziesz pytany. 
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Opłacalna Średnia > 5,5 
SZKOŁA PODSTAWOWA: 

1. Mateusz Gąsiorowski  kl. 4a 

2. Katarzyna Wit  kl. 5b 

3. Joanna Miszczuk  kl. 6b 

4. Justyna Kasprzak  kl. 6c   

 
GIMNAZJUM: 

1. Dominika Kosmala kl. IA 

2. Michał Baryła kl. IA 

3. Iwetta Skowronek kl. IIB 

4. Patrycja Słomka kl. IIB 

5. Brian Pattillo kl. IIIA 

6. Małgorzata Tracz kl. IIIA 

7. Filip Dudek kl. IIIA 

8. Katarzyna Czubacka kl. IIIA 

9. Kamila Majcher kl. IIIA 

10. Julia Walczak kl. IIIA 

11. Mateusz Wróblewski kl. IIIA 

12. Anna Machrowska kl. IIIB 

13. Joanna Szot kl. IIIB 

14. Kamil Oleszek kl. IIIB 

15. Anna Celegrat kl. IIIB 

16. Karolina Gajowiak kl. IIIB 

17. Karol Olszewski kl. IIIC 

18. Aleksandra Abramek kl.IIIC 

 

 

 

 

 

 
Nauczyciele też ludzie 

Odcinek trzeci. 

 Resztkami sił nauczyciele dobrnęli do końca roku 

szkolnego, podtrzymując na duchu umęczonych edukacją uczniów. 

 W nagrodę za sumienną pracę Pan Dyrektor postanowił 

zabrać swe grono nad morze. Oczyma wyobraźni widzieliśmy się 

już leżących na plaży i pluskających w naszym kochanym Bałtyku. 

Niestety, splot nieprzewidzianych zdarzeń diametralnie zmienił 

nasz wypoczynek. Najpierw posłuszeństwa odmówił autokar, przez 

co zamiast na plaży opalaliśmy się na ulicy obok warsztatu 

samochodowego. Aura również przestała nam sprzyjać i przez 

kolejne dni częściej oglądaliśmy strugi deszczu niż upragnione 

słońce. Naszym strojom kąpielowym nie dane było wymoczyć się 

w słonej wodzie. Pan 

Dyrektor dwoił się i troił, 

abyśmy nie zauważyli 

braku pięknej pogody. 

Zwiedziliśmy Grunwald, 

Malbork, Trójmiasto, leniuchowaliśmy, spacerowaliśmy po plaży, no i … 

jedliśmy, jedliśmy i jedliśmy. Tym sposobem przytyliśmy tyle, że już nikt nie 

miał ochoty pokazywać się w stroju kąpielowym. Cieszyliśmy się więc 

widokiem morza, Helu, z którego 

popłynęliśmy statkiem do Gdyni. 

Tam Pan Dyrektor odstał dla nas 

kolejkę po bilety do akwarium. Nie 

trzeba chyba dodawać, że cały czas 

padał deszcz, który towarzyszył nam 

również w Gdańsku i na molo w 

Sopocie.  

Na szczęście jednak pogoda 

nie była w stanie popsuć nam 

wspaniałej zabawy w doborowym 

towarzystwie, jak również 

wspaniałego uczucia, że wreszcie rozpoczęły się wakacje. Mamy też nauczkę, 

że jak pan Dyrektor chce jechać w góry, to trzeba jechać w góry.   

magfal 
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 Pracownikom, Rodzicom, Uczniom gwiazdki z nieba, 

oceanu radości, niegasnącego optymizmu, błękitu nieba 

nad głową, szczęścia niczym niezmąconego.  Każdej 

pięknej rzeczy  

życzy Dyrekcja szkoły 

 Wielkie buziaczki dla mojego słoneczka- Lani!!!!  

Qumpela :* 

 Pozdrowienia dla całej II C, łącznie z wychowawczynią. 

 Od Dominiki K. 

 Pozdrawiam Weronikę z II „a” 

Asia M. 

 Serdecznie pozdrawiam Martynę z klasy II B. 

 Pozdro dla całej II A gimnazjum. 

 Pozdrowienia dla Wery z II B. 

 Moc gorących pozdrowień dla wszystkich nauczycieli 

uczących w gimnazjum, a w szczególności dla Pani 

Magdaleny Falkiewicz  

przesyła II A 

 Pozdrowienia dla mojej kochanej Dominiki z kl. I C 

Adrian A. 

 Pazdrowionka i buziole dla Księdza Marcina 

od kl. I A 

 Pozdrowienia dla Pana Billa :* 

 Pozdro dla piłkarek z II A. 

 Pozdrawiam Patrycję B. 

Weronika kl. II „a” 

 Possdro dla mojej koffaniutkiej Jagienki. 

Pysiunia! :* 

 Pozdrowiona dla Cebusia! Kochamy Cię! 

Twój Fanklub 

 Serdeczne życzenia dla Karoliny G. z kl. II B. 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego. 

 Pozdrawiam Szymka! 

 Pozdrowiona dla Księdza Wojtka. 

Od Uczennicy! Buźka! 

 Serdeczne pozdroffionka dla Moni, Czarnej, Justyny, 

Bartosza, Damiana, Piotrka, Kuczwala i Grześka z kl. I 

A     Asiula :Kiss: 

  Pozdro dla Eryka S. z kl. II A 

Wielbicielki 

 Pozdrawiam Asię M.                         Weronika kl. II „a” 

 Pozdro dla wszystkich dziewczyn z kl. II B  

 Pozdrowiona dla Nelsy, kumpeli z VI „c” 

 Pozdro dla dziewczyn  z II B  

Dominika K. 

 Pozdro dla Pani Marioli Skrzypczak. Koffamy Panią!  

Kl. I A 

 Serdeczne pozdrowienia dla Marceliny i Agi, fanek 

Panic! At the disco. 

 Całuski dla mojego przecudownego kolegi Cebusia. 

Od Oli :* 

 Pozdrowienia dla Agnieszki i Anity G.  

Dominika D. 

 Pozdro dla Kamila G. z kl. I C. Buźki! 

Siula :* 

 Serdeczne pozdrowienia dla Weroniki J. z III A 

 Moc uścisków dla naszego Matrixa. Kochamy te twoje 

kubraczki i rozbiegane oczka. Obcisłe sweterki górą! 

KWA  

 Pozdrowienia dla osób z II A : Lani, Olsenki, Dudka, 

Damiana, Leona, Bobka, Don Kosmy, Eryka, Monisty 

oraz Ceba. 

Przesyła don Vasyl 

 Pozdro dla Dośki i Pauliny z I C. 

 Pozdrowienia dla super Nelsy z II A.   

     Karolina 

 Pozdro dla Eweliny, Martyny, Żanety i Pawła z II A. 

 Pozdrawiam Oliwię z II „a”. 

 Całuski dla wszystkich Teletubisiów z II A. 

Lala 

 Pozdro dla Nelsy, Agi, Kasztanki, Monishy, Don Czuczy, 

Don Ceba, Olki, Ani J. i Tomka. 

Don Kosma 

 Pozdrowienia dla Justyny R., Anity S., Elizy O., Kasi K., 

Karoliny G., Beaty G. i Marty K. 

od D.K. 

 Pozdro dla Adriana z I A :*. 

 Całuski dla Agusi, don Kosmy, Ani, Monishy, Nelsy, 

Cyferki i calutkiej kl. II A. „Łączmy się w kręgu 

wzajemnej adoracji” 

Kasztanka 

 Droga Agato, bardzo Cię lubię! 

Dla Agaty z kl. V „a” od Tomka 

 Pozdro dla Siulki i Moni- najlepszych kumpelek, a także 

dla całej I A 

Czarna 

 Pozdro dla Piotrka Z. z klasy I A 

od Marty 

 Chciałabym pozdrowić moje kochane dziewczynki: Kozi, 

Anetkę G., Martę L. oraz Karolinę Ł.!!! Koffam Was!!! 

 Buziaczek w pysia dla mojego Misia! Koffam Cię Kozi! 

Pasztet 

 Pozdrowienia dla Agnieszki A. z kl. II A 

od Wielbiciela 

 Pozdro dla Wioli z II B. 

 Pozdro dla Jagny, Paszteta, Pyśki i Cyferki! 

Lania 

 Dla całej II B!!! 

 Pozdrawiam mojego braciszka Gremlinka, oby taj dalej. 

Agatka 

 Przeprosiny dla drogiej Nelsy za rozmowę na 

statusach.                                     Dominika i Agnieszka 

 Całuski dla naszej wychowawczyni P. Teresy Staniec. 

II C 

 Pozdro dla Oli, Eweliny i Żanety                      od Eryka 

 Pozdro dla Pyśki z kl. II B                                     Kozi 

 Serdeczne pozdro dla miłej, sympatycznej Ani J. 

Arek 

 Pozdrówka dla Kochanego Szagiego!!! Jesteś ziom the 

best!!! 

 Pozdrowienia dla Mateusza C. 

 od Tajemniczej Wielbicielki  

 Pozdro dla Karola z I A :* 

 Pozdrawiam Natalię K. z kl. II B 
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„Śpiewać każdy może…” 
31 maja 2007 roku w naszej szkole odbył się I Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej. Uroczystego otwarcia 

dokonał Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie Pan mgr Ryszard Strycharczuk. 

Po trzech godzinach wspaniałej zabawy jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach: 

 PRZEDSZKOLAKI 

I miejsce: Jan Gański lat 3,opiekun mgr M. Gański 

II miejsce: Aleksandra Falkiewicz lat 5, opiekun mgr 

W. Gańska 

III miejsce : zespół wokalny 5 – latków w składzie: 

Wiktoria Bałaban, Julia Suryś, Oliwia Czapkowska, 

Weronika Ryś, Natalia Kryk, opiekun mgr K. 

Kasprzak 

KLASY PIERWSZE   

I miejsce: Nadia Jóźwiak SP Milejów opiekun, 

B.Pattillo 

II miejsce: Karolina Ilnicka SP Milejów, opiekun: 

mgr B. Pattillo 

III miejsce: Wiktor Zieliński SP Milejów, opiekun 

mgr B. Pattillo 

KLASY DRUGIE 

I miejsce: Klaudia Wójcik i Oskar Czubacki SP 

Milejów, opiekun mgr I. Wit 

II miejsce: Sylwiusz Niedobylski SP w Jaszczowie, 

opiekun mgr M. Gański 

III miejsce:Klaudia Wójcik SP Milejów, opiekun  

mgr I. Wit 

KLASY DRUGIE 

I miejsce: Kinga Bałaban SP Łysołaje, opiekun:  

mgr M. Ponieważ 

II miejsce: Kinga Kłębokowska SP Antoniów, opiekun 

mgr J. Szymanek 

III miejsce: Karolina Białecka SP Jaszczów, opiekun E. 

Zarzycka 

Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia . 

Faktem jest , że już pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem ościennych szkół i przedszkola. 

Szczególnie dziękujemy Panu Wójtowi Tomaszowi Surysiowi, Panu Dyrektorowi Ryszardowi Strycharczukowi 

i Pani Teresie Dudzie z Targowiska Miejskiego w Łęcznej za ufundowanie nagród. Dzięki naszym sponsorom 

każdy uc  zestnik przeglądu został obdarowany miłym upominkiem. Już dzisiaj zapraszamy na II edycję i mamy 

nadzieję, że będzie się cieszyła nie mniejszym zainteresowaniem! 
                   Danuta Majdańska 
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Redakcja i przepisywanie komputerowe: Patrycja Gańko, Dominika Gańska, Anna Jadwiżuk, Dominika Kosmala, Aleksandra 

Kowalska, Ewelina Miszczuk, Monika Pilaszkiewicz, Martyna Szuplewka, Michał Baryła, Mateusz Matejanka  

Opieka redakcyjna: Magdalena Słuja, Brygida Walczak 
Skład komputerowy: Dariusz Pietrzak 

Redakcja składa podziękowania tym wszystkim którzy przyczynili się do powstania 
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