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ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR  1  W  MILEJOWIE,  14 października  2009  –  NR  21 

 

  

 

Krótka lekcja 

historii  

80 lat nauki 

w budynku 

szkoły 

1912- założenie trzyoddziałowej szkoły pod zaborem rosyjskim 

1915 - w szkole obowiązuje już  język polski 

1918- utworzenie siedmioklasowej szkoły powszechnej 

1929- oddanie do użytku istniejącego do dzisiaj budynku szkoły 

1932 – szkoła otrzymuje imię ks. Stanisława Konarskiego 

1942 –zamknięcie szkoły przez niemieckiego okupanta 

1945 – ponowne otwarcie szkoły po zakończeniu II wojny światowej 

1952 – połączenie szkoły podstawowej z liceum ogólnokształcącym w tzw.  

„jedenastolatkę” 

1967 – powrót do podziału na dwie szkoły, tj. szkołę podstawową, ale już 

8 letnią i    liceum ogólnokształcące 

1975 – utworzenie zbiorczej szkoły gminnej 

1978 – przywrócenie szkole imienia ks. Stanisława Konarskiego i nadanie 

sztandaru 

1990- szkołę przejmuje Samorząd Gminy 

1999 – utworzenie Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie złożonego z 

sześcioklasowej szkoły podstawowej i gimnazjum trzyletniego 

2000- otwarcie i oddanie do użytku budynku gimnazjum 

2009 – budowa boiska „Orlik – 2012”   

                               

Kierownicy / Dyrektorzy  Szkoły 

Do roku 1939-  Janina Łazarska, Kazimierz Kotkowski, Albin Mazurkiewicz 

i Wacław Kowalczyk 

1945 - Tadeusz Miśniakiewicz 

Od roku 1952 - Stanisław Ząbek, Stanisław Rydz, Józefa Zgłobisz, Zygmunt 

Twarowski i Zygmunt Ożóg 

1967 - Piotr Piechota 

W latach 1984 - 2009 - Elżbieta Celegrat, Henryk Kłoda, Kazimierz Woś, 

Ryszard Strycharczuk, Renata Malec, ponownie Ryszard Strycharczuk 

Obecnie  funkcję Dyrektora pełni Dariusz Mielniczuk 

Opracował: Kazimierz Woś  

COLLEGIUM  NOBILIUM 
  

Jednym z największych osiągnięć ks.Stanisława 

Konarskiego było założenie w Warszawie 

nowoczesnej szkoły dla bogatej młodzieży 

szlacheckiej, zwanej Collegium Nobilium. W ten 

sposób mógł Konarski wprowadzić w życie swoje 

poglądy pedagogiczne uformowane podczas studiów 

w Rzymie i podróży zagranicznych. Ich głównym 

celem było ukształtowanie „człowieka uczciwego 

i dobrego obywatela” zdolnego do podźwignięcia 

kraju z upadku, w jakim znajdował się w czasach 

saskich. Collegium rozpoczęło działalność w 1740r. 

w starym budynku przy ul. Długiej. Ponieważ był 

on za mały na przewidywaną liczbę konwiktorów, 

Konarski natychmiast zaczął gromadzić fundusze na 

budowę nowego gmachu. Jego projekt przygotował 

znany warszawski architekt – Jakub Fontana. 

Pierwsze prace rozpoczęły się w maju 1743r. na 

terenie ogrodu przy ul. Miodowej. Trwały one aż do 

1754r., gdy wreszcie za ogólną sumę 400 000 złp 

stanął okazały, dwupiętrowy budynek w stylu 

rokoko. Warunki, jakie mieli tam uczniowie, były 

komfortowe. Dysponowali łazienkami, jadalnią, 

bawialnią, biblioteką, kaplicą, pokojem lekarskim 

i ogrodem spacerowym. Każdy konwiktor  miał 

osobny pokój, a na czterech konwiktorów przypadał 

jeden lokaj, władający językiem francuskim 

lub niemieckim. Uczniowie mogli korzystać też 

z wielu rozrywek: gry w bilard, palanta, warcaby, 

ćwiczeń fizycznych; mogli się uczyć szermierki, 

jazdy konnej i tańca. Liczba uczniów Collegium 

stale wzrastała. Największa była w roku 1758 / 1759 

i wynosiła – 82. 
 K. Woś 
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Jak to dawniej było? - rozmowa  z byłym dyrektorem szkoły Panem Henrykiem Kłodą 

 
Monika Rulka -  Obchodzimy  80.  rocznicę nauki w szkole i na wstępie chciałabym 

zapytać, ile lat był Pan dyrektorem tej placówki? 

Henryk Kłoda- Swoje kierowanie szkołą rozpocząłem w Zalesiu, kiedy to byłem 

kierownikiem placówki w latach 1954-1966. W 1966r. przeszedłem do pracy 

w Milejowie. Byłem najpierw nauczycielem fizyki. Następnie w 1967 zostałem 

wicedyrektorem szkoły ,  a w 1980 dyrektorem . Byłem  nim do czasu odejścia 

na emeryturę, tzn. do 31.10.1990r. 

Monika Rulka-  Dobrze wspomina pan te lata?  

Henryk Kłoda - Czy dobrze mi się kierowało? Dopiero uczyłem się kierowania szkołą. 

Rozpocząłem pracę w zawodzie w 1951r. w Niedrzwicy Kościelnej, gdzie spotkałem, 

znajomego - kierownika szkoły, a przede wszystkim nauczycieli  ze szkoły w Milejowie, 

pana Tadeusza Miśniakiewicza i jego żonę panią Marię. Pan Miśniakiewicz dużo mnie 

nauczył praktycznej pracy, dzięki której było mi łatwiej, np. prowadzenia  dokumentacji, 

jaka ma być, jak ją należy prowadzić. Te wskazówki  wiele mi  pomogły. W Zalesiu 

pomagali mi niektórzy koledzy, np. śp. Jerzy Handzelewski z Ostrówka. Nie było wtedy 

u nas tak, że ty starszy wiekiem, a ja młodszy. Wszyscy byliśmy kolegami, mówiliśmy 

sobie po imieniu albo „kolego”. Zawsze sobie pomagaliśmy. Natomiast w Milejowie, 

po 12 latach pracy w Zalesiu, byłem już mądry, uczony, znałem wszystkie przepisy, 

znałem poszczególne procedury, więc całkiem przyjemnie mi się pracowało. 

Monika Rulka- Czy mógłby mi pan opowiedzieć historię tej szkoły? 

Henryk Kłoda  - Owszem. Część wiadomości będzie oparta na historiach zasłyszanych 

od ludzi, którzy już nie żyją 

Szkoła w Milejowie istniała jeszcze w czasie zaboru  rosyjskiego, a więc od końca XIX 

wieku. Była to szkoła cztero oddziałowa a językiem nauczania był język rosyjski. Lekcje prowadził najczęściej jeden  nauczyciel i uczył 

od rana do wieczora, cztery klasy naraz - w jednej izbie. Budynek szkoły był drewniany i wybudowany na tzw. polu Bubiaczki, w okolicy 

obecnej dolnej części ul. Klarowskiej, (gdzie znajduje się m.in. dom Państwa Rymczuków). Ta szkoła istniała do roku 1927, ale od roku 

1918 już z polskim językiem nauczania. W 1927 roku oddano do użytku nową szkołę w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się szkoła 

podstawowa. Była to jedyna w gminie szkoła siedmioklasowa, bo inne np. placówka w Ostrówku czy Łańcuchowie, miały niższy stopień 

organizacyjny. Taki stan trwał do roku 1939. Jednymi z pierwszych nauczycieli byli Państwo Maria i Tadeusz Miśniakiewiczowie i Pani 

Janina Grzegorczuk. 

Według opowieści  Państwa Miśniakiewicz, w czasie okupacji w budynku szkoły mieszkali Niemcy – ok.100 żołnierzy dla ochrony 

osady. Natomiast  szkoła w tajemnicy przed okupantem mieściła się w mieszkaniach prywatnych oraz na strychach baraków folwarcznych 

(obecnie „sklep elektryczny” GS). Nauczano z jednego podręcznika od I do VII klasy włącznie. W tym też czasie powstała na terenie 

gminy Tajna Organizacja Nauczycieli tzw. TON, której zadaniem było zorganizowanie miejsc  i nauczycieli  do tajnego nauczania. 

23 lipca 1943 roku, gdy Niemcy opuścili Milejów, szkoła wyszła z podziemia.  1. września 1943 roku rozpoczęła nowy rok szkolny 

1943/44 w budynku szkoły. 

W 1950 roku nastały zmiany w szkolnictwie i powstała tzw.  jedenastolatka (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Do szkoły 

w Milejowie jako dyrektor przybył Pan Kajetan Ożóg, zastępcą jego była Pani Janina Zgłobisz. 

Miałem okazję, ze względu na swoją funkcję,  powołać  w 1967 r. Społeczny Komitet Budowy Szkoły 

„Tysiąclatki” Liceum w Milejowie. W 1970 roku szkoła została oddana do użytku. Z naszej szkoły liceum 

odeszło do nowego budynku . Szkoła przechodziła różne zmiany. Najpierw była zwykła podstawowa,  

później zbiorcza gminna. Gminnym  dyrektorem  szkół został Pan Piotr Piechota, Pani Elżbieta Celegrat była 

jego zastępcą – ja byłem również zastępcą dyrektora w tej szkole. I tak się toczyło aż do czasów inspektoratu 

gminnego. Wtedy to Pan Piechota został  Gminnym Inspektorem Oświaty a mnie wybrano na dyrektora tej 

szkoły, którym byłem do roku 1990. Różnie było: i dobrze,  i źle, ale dobrze wspominam ten okres. Po 42. 

latach, 3. miesiącach i 3. dniach odszedłem na emeryturę. 

Monika Rulka- Czy są takie wydarzenia, które my - jako młodzież, jako obecni uczniowie, powinniśmy 

zapamiętać , i na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? 

Henryk Kłoda  - Największym takim wydarzeniem historycznym, które by warto pamiętać , to walka 

z okupantem. Walczono nie tylko piórem i książką, wielu nauczycieli było w oddziałach partyzanckich. Pan 

Tadeusz Miśniakiewicz był zaopatrzeniowcem gminnym, jego żona Maria odpowiadała  za szkolenie drużyn 

sanitarnych żeńskich, a pan Kowalczyk, kierownik szkoły, był gminnym komendantem AK. Naprawdę 

warto pamiętać o poświęceniu nauczycieli w tamtych latach. 

Zasługuje na naszą pamięć żołnierz polski, który pomagał w 1939 roku przy budowaniu II piętra szkoły 

i zginął, spadając z rusztowania. Nie każdy bowiem wie, że został on pochowany na naszym  cmentarzu. 

Monika Rulka- Czy chciałby Pan,  coś przekazać uczniom naszej szkoły? 

Henryk Kłoda  - Pamiętajcie: Ogień zabierze wszystko, budynki może spalić, mienie może spalić. Złodziej ukradnie każdą rzecz, 

pieniądze, ubranie- zostaniesz nagi, bezradny, ale to, co masz w głowie jedynie może Ci zabrać śmierć! 

Cóż…  Młodzież powinna się wziąć za naukę, naprawdę szczerze. Nie uczyć się dla przymusu, bo ktoś każe. Bo człowiek wybrał po 

to naukę, (żeby potem umieć,  coś powiedzieć), by zdobyć zawód, wykształcenie. 

Monika Rulka  - Dziękuję za rozmowę. 

 

Wywiad przeprowadziła Monika Rulka 
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Zespół redakcyjny z wizytą u Pana Dyrektora 

 
Redakcja: - Jak podoba się Panu nowe miejsce pracy? 

Pan Dyrektor: - Zespół Szkół Nr 1 w Milejowie jest trzecią z kolei 

placówką, w której pełnię funkcję dyrektora. Porównując tę szkołę 

z poprzednimi, mogę powiedzieć, że połączenie tradycji - „stara 

podstawówka” z nowoczesnością – gimnazjum, dały bardzo dobry efekt, 

którego dopełnieniem, już w niedługiej przyszłości, będzie powstający 

kompleks boisk.   

Redakcja: -Czy został Pan ciepło przyjęty przez uczniów i personel? 

Pan Dyrektor: - W nowym dla mnie miejscu pracy zostałem bardzo 

życzliwie przyjęty przez grono pedagogiczne i personel. Osoby, z którymi 

miałem styczność, starały się być mi pomocne w poznawaniu nowej szkoły, 

służyć radą. Młodzież na początku podchodziła do mnie  z dystansem, ale 

przecież jest to zupełnie normalne zjawisko, gdy pojawia się ktoś obcy, kogo 

się zupełnie nie zna. Mam nadzieję, że z upływem czasu te relacje ulegną 

zmianie i pojawi się wzajemne zaufanie 

Redakcja: - Jest Pan nauczycielem wychowania - fizycznego i ma pan styczność z uczniami. Co Pan sądzi o milejowskiej 

młodzieży? 

Pan Dyrektor: - Prowadząc lekcje wychowania fizycznego, zdołałem już bliżej poznać niektórych uczniów i mogę stwierdzić, 

że milejowska młodzież jest zdyscyplinowana, dobrze wychowana, szczera i przyjaźnie nastawiona do nauczyciela.  

Redakcja: - Jesteśmy ciekawi co zamierza Pan zmienić w naszej szkole, a co zostawić tak,  jak było dotychczas? 

Pan Dyrektor: - Pracując w Milejowie przez okres zaledwie miesiąca,  nie do końca zapoznałem się z pracą placówki na wszystkich 

poziomach jej działalności i za wcześnie jest mówić o jakichś konkretnych zmianach. Na pewno, idąc z duchem czasu, będę starał się 

doposażyć placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które ułatwią pracę nauczycielom, a młodzieży pomogą zrozumieć trudne 

zagadnienia. Ponadto chciałbym rozszerzyć liczbę zajęć pozalekcyjnych aby szkoła stała się przyjazna uczniowi, dała możliwość 

rozwijania talentów, wspomagała młodzież w rozwiązywaniu problemów.    

Redakcja: - Na samym początku roku szkolnego był Pan bardzo zapracowany i rzadko widywano Pana poza gabinetem. Czy teraz 

jest już lżej? 

Pan Dyrektor: - Zespół Szkól Nr 1 w Milejowie jest dosyć dużą placówką oświatową, a taka wymaga od dyrektora dużego nakładu pracy, 

w tym niestety również i biurowej, związanej z obecnością w gabinecie. Myślę, że już w niedługim czasie zdołam pogodzić te obowiązki 

z o wiele dla mnie przyjemniejszym zajęciem, jakim jest bezpośredni kontakt z młodzieżą 

 

 

"Orlik 2012”, czyli 3 pytania do Pana Wójta 
Nasze Koleżanki zaintrygowane tym, co obserwują wyłącznie przez okna klas, nie 
chciały słuchać autorytetów w dziedzinie sportu. Nie uwierzyły, więc  swoim 
klasowym Kolegom, że „Orlik”, to nazwa Programu Rządowego, a nie aquilegia 
vulgaris - bylina z rodziny jaskrowatych, którą uprawiać(?!) mają uczniowie na 
szkolnym boisku. 
Udały się, więc na rozmowę z Wójtem Gminy, Panem Tomaszem Surysiem, który 
w tym zakresie,  rozwiał ich wszelkie  wątpliwości.  
A oto relacja ze spotkania: 
-  Przy naszej szkole powstaje nowa inwestycja - "Orlik 2012". 

Chciałybyśmy wiedzieć, co to właściwie znaczy i jak będzie wyglądać? 

  -  Trzeba zacząć od tego, że jest to inicjatywa rządowa, polegająca na 

tym, iż  Ministerstwo Sportu zainicjowało program, który w swoich 

założeniach ma doprowadzić, do tego, by w każdej gminie do roku 2012 

powstał sportowy kompleks wielofunkcyjny. W  ramach tego Programu znajdzie się jedno boisko, tzw. wielofunkcyjne z nawierzchnią 

poliuretanową o wymiarach, ok. 32x19m - odpowiednie do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa. Obok zostanie usytuowane 

boisko trawiaste ze sztuczną nawierzchnią - 60x32m. Powstanie również budynek socjalny(z przeznaczeniem na szatnie). Boiska będą 

ogrodzone i oświetlone, co oznacza, że  będą  funkcjonowały w godzinach wieczornych.  W związku z inwestycją, naszym obowiązkiem- 

jako inwestora, jest zatrudnienie trenerów, czyli osób obsługujący kompleks boisk  w godzinach poza funkcjonowaniem placówki, przy 

której obiekt jest zlokalizowany. Oznacza to, że boiska będą ogólnodostępne, nie tylko dla uczniów, ale również dla wszystkich tych, którzy 

zechcą  z nich skorzystać. 

- Czy ta inwestycja jest kosztowna?  

- W kosztach projektu partycypuje  wiele podmiotów:  Ministerstwo Sportu-z kwotą 330 tys. zł., Samorząd Województwa- również z kwotą 

330 tys. zł, pozostały – to udział Gminy- ok. 500 tys. zł. 

- Z okien klas obserwujemy prace, które trwają przed naszą szkołą. Wszyscy czekamy,  kiedy „Orlik” będzie gotowy? 

- Wstępne założenia były takie, że prace zostaną ukończone do 28 października. Zaistniały pewne  czynniki, które musieliśmy uwzględnić, 

tym samym wprowadzono wiele zmian, nawet w układzie boisk czy rozwiązań odwadniających. Korekta była nieodzowna, chociaż 

spowodowała oddalenie terminu zakończenia inwestycji.  Planowanie takich kompleksów musi spełniać wszelkie standardy, a głównym 

jest pełna satysfakcja klienta, czyli Was- Uczniów. Obecnie trwają ostatnie prace związane z instalacjami, które są niezwykle  

skomplikowane. Jeżeli pogoda pozwoli realne jest oddanie „Orlika” z końcem listopada. 

- Dziękujemy za rozmowę i cenne informacje.  

                                                                                                                              pytały i notowały: Marta Kanaszewska i Monika Rulka  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blina_wieloletnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskrowate
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  VI LUBELSKI FESTIWAL NAUKI – Nauka techniką życia 
„Nauka techniką życia” – pod takim hasłem odbył się VI Lubelski Festiwal Nauki, 

którego głównym organizatorem w bieżącym roku była Politechnika Lubelska. 

W ciągu kolejnych trzech dni uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali udział 

w wielu projektach lubelskich uczelni.  

Zadawaliśmy sobie trud i próbowaliśmy, pod okiem specjalistów, odpowiadać 

na nurtujące pytania. Czy można zaprojektować życie? Czy ja mam czas, czy czas ma 

mnie? Odwiedziliśmy Instytut Jana Pawła II i wspólnie z jego pracownikami 

wsłuchiwaliśmy się w słowa wielkiego człowieka i Polaka, naszego Ojca Świętego, 

Jana Pawła II. W prezencie otrzymaliśmy dzieła księdza Stycznia w języku polskim 

i angielskim, za które bardzo dziękujemy. 

W tak krótkim czasie dane nam było „przenosić się” z miejsca na miejsce.  

Rozpoczęliśmy od wędrówki po Wielkiej Brytanii i wizyty u królowej. Prezentacja oparta była na fragmentach filmu „Queen”, w którym 

to mogliśmy ujrzeć sylwetkę Elżbiety II w nietypowych sytuacjach. Uczniowie, wykazując się wiedzą na temat monarchini, zostali 

obdarowani drobnymi nagrodami – niespodziankami. To była prawdziwie królewska 

uczta dla ducha.  Z Wysp Brytyjskich wróciliśmy do naszej ukochanej Polski, aby pod 

okiem wspaniałych wykładowców KUL zgłębiać poezję dwóch wielkich poetów, 

Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza, oraz przeanalizować, jak duży wpływ na 

nasze życie, a szczególnie w rozwiązywaniu problemów, mają przysłowia – tajniki 

paremiologii nie są dla nas obce. 

Świat blasku i fleszy, świat z ekranów telewizyjnych dociera do wszystkich domów 

każdego dnia. My postanowiliśmy zmierzyć się z okiem kamery i zwiedzić studio 

telewizyjne. Może ktoś z nas kiedyś znajdzie się w blasku owych fleszy? Z Polski 

wyruszyliśmy do odległego Egiptu, aby wspólnie z panem Georgasem poznawać 

podstawy języka arabskiego i doszukiwać się jego związków z naszym rodzimym 

językiem polskim. Mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji w języku angielskim, jak 

również posłuchać pięknego brzmienia języka arabskiego. Drugi dzień naszej wyprawy 

rozpoczęliśmy od starożytnych cywilizacji. Lecąc z Ikarem, dowiedzieliśmy się, jak podróżowano w starożytnej Grecji i Rzymie.  Dzięki 

temu mogliśmy odwiedzić dawne zajazdy i gospody, wsiąść do niezwykłych środków transportu, złożyć wizytę Talesowi z Miletu i wielu 

innym greckim i rzymskim myślicielom i podróżnikom. Kolejne godziny upłynęły nam na zgłębianiu tajników dzieła filmowego. 

Analizowaliśmy kreacje bohaterów w różnych filmach. Do tego stopnia zostaliśmy wciągnięci w świat baśni i filmów, że umówiliśmy się 

już na następne spotkania filmowe w szkole. Każdy z nas chciałby dowiedzieć się, jak zakończyły się losy wspaniałego chłopca z filmu 

„Charlie i fabryka czekolady”.  

Trzeciego dnia podążyliśmy śladem głównego bohatera musicalu, człowieka żyjącego z dala od codzienności, który większość czasu 

spędzał w baśniowym świecie stworzonym na ekranie komputera.  I również razem z nim stanęliśmy w prawdzie o swoim życiu 

i zadaliśmy sobie pytanie: co jest w tym życiu najważniejsze, prawdziwe, jedyne...  Z tym pytaniem powróciliśmy z musicalu 

do prawdziwego szkolnego życia z głowami pełnymi wrażeń. Podsumowaniem naszej wędrówki niech będzie fragment maila, skierowany 

do naszej szkoły, przez panią Agnieszkę Żuk, autorkę  jednego z projektów,: „Bardzo, bardzo dziękuję za obecność. Młodzież była 

wspaniała - żywa, chcąca zaznaczyć swoją obecność, myśląca, o jasnych szczerych twarzach - strasznie mi się podobała więc bardzo 

gratuluję Pani pracy z tak fantastyczną gromadą :)”  

Możemy więc czuć się dumni i zadowoleni z siebie, że potrafiliśmy zachować się godnie w czasie festiwalu i jednocześnie aktywnie 

w nim uczestniczyć. Do zobaczenia za rok na kolejnym Lubelskim Festiwalu Nauki. 
Uczestnicy projektów LFN 

 

 
 

Szkolny Klub Europejski EUROTEAM 

Dnia 26.03.2009r. w Zespole Szkół Nr 2 w Milejowie został zorganizowany Przegląd 

Poezji Obcojęzycznej. Na to spotkanie zaproszono również uczniów z naszej szkoły. 

Podczas Przeglądu młodzież recytowała w języku angielskim, rosyjskim, francuskim, 

niemieckim i hiszpańskim utwory poświęcone jesieni. Nasz Szkolny Klub Europejski 

„Euroteam” działał aktywnie w roku szkolnym 2008/2009. Pierwsze spotkanie odbyło się 

pod hasłem „Popołudnie z państwem niemieckim”, podczas którego mogliśmy bliżej 

poznać państwo niemieckie i kulturę jego mieszkańców, posłuchać niemieckich utworów 

muzycznych oraz spróbować niemieckich „przekąsek”. Uczestniczyliśmy również 

w Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich pod hasłem "Europa Dialogu", 

zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. 

W ramach wolontariatu często braliśmy udział w zajęciach z osobami o obniżonej 

sprawności intelektualnej, podopiecznymi Stowarzyszenia dla osób z upośledzeniem 

umysłowym Koło w Milejowe. Przez cały rok szkolny współpracowaliśmy z Klubem Europejskim w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona 

Bolivara. Członkowie klubu uczestniczyli także w konferencji „Być Europejczykiem i żyć w zjednoczonej Europie”, która odbyła się 

w Zespole Szkół w Puchaczowie, gdzie mogliśmy zaprezentować swoją dotychczasową pracę i osiągnięcia. Podczas konferencji został 

przeprowadzony konkurs dotyczący wiedzy o Unii Europejskiej, w którym uczennica Dominika Kosmala zajęła 3 miejsce. Po konkursie 

mieliśmy możliwość spotkania się z prof. Zbigniewem Zaleskim – posłem do Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję, że rok szkolny 

2009/2010 będzie równie owocny i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych spotkaniach. 
K.Marciniak 
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Pierwszaki rozwijają inteligencje wielorakie 
      Od 1 kwietnia 2009r. w klasie 1 a (obecnie 2 a) realizowany jest Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Unię 

Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 

wiedzy”   

   Młodszy wiek szkolny, to etap bardzo intensywnych zmian u dzieci w sferze poznawczej, emocjonalnej, 

społecznej. Dziecko rozpoczynające naukę w szkole nie jest jeszcze ukształtowanym uczniem, ale posiada już 

pewne umiejętności i dużą wiedzę. Ma ogromny zapał do pracy. Każde dziecko to istota unikalna 

i niepowtarzalna pod każdym względem, mająca własne cele, zainteresowania i potrzeby. 

To co my – dorośli nazywamy nauką, dla dzieci jest fascynującą zabawą. Rolą dorosłego 

człowieka jest stać się przewodnikiem dziecka i partnerem w zabawie oraz zadbać o to, 

aby nauka była radosną przygodą, a nie uciążliwym obowiązkiem.      

         Każdego dnia dzieci z zapałem zdobywają tysiące informacji, wykonują mnóstwo różnorodnych czynności.  

Wszystko to sprawia im radość, pozwala poznać i zrozumieć otaczający świat . W okresie rozpoczynania nauki w  

szkole nazywanym często wiekiem rozumu i aktywności, dziecko jest podatne na wszelkie oddziaływania 

wychowawcze. Powinniśmy kształtować u niego poczucie własnej wartości, wiarę w sukces i pozytywną 

samoocenę. Nie mniej ważny od przekazywania wiedzy jest osobisty i emocjonalny kontakt nauczyciela 

z uczniem. Praca opierać się powinna na wspólnym działaniu, na uczestnictwie dzieci i dorosłych we wspólnej aktywności. 

    

       Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, 

społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywają się porzez  kształtowanie kompetencji 

kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom 

doświadczenia edukacyjne i społeczne na miare ich zainteresowań, uzdolnień i możliwości, potrzeb.  

Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności , a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno-

przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej, oraz społecznej (intra- i interpersonalnej). 

       Bierzemy udział w Projekcie ponieważ: 

-Dziecko rozwija własny potencjał intelektualny. Buduje motywację do nauki. Korzysta z bogatego zestawu środków dydaktycznych. 

Dostaje szansę lepszego startu szkolnego 

-Nauczyciel wdraża najnowsze koncepcje pedagogiczne. Tworzy i wykorzystuje Ośrodki Zainteresowań. Realizuje autorskie pomysły. 

-Szkoła otrzymuje zestaw środków dydaktycznych (o wartości ponad 8 000 zł ) służącym uczniom klasy pierwszej. Zyskuje środki 

na opłacenie zajęć dodatkowych. Uzyskuje lepsze efekty pracy. 

-Rodzice odkrywają potencjał swoich dzieci. Mogą lepiej zorganizować im środowisko rozwoju. 

-Środowisko lokalne uzyskuje wsparcie dla edukacji elementarnej zwiększające sukces edukacyjny dziecka. 

                                                                                                                       Koordynator projektu:   Danuta Majdańska 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                         

 

„ Śpiewać każdy może...” 
   Jak co roku nie zawiedli nas uczniowie ze szkół i przedszkola Gminy Milejów, których gościliśmy w naszej szkole 

16 czerwca 2009 r. na III Gminnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej. Po uroczystym otwarciu dzieciaki przeżyły 

niezapomniane chwile wspaniałej zabawy. Zaprezentowało się wielu utalentowanych artystów. Trudno było wyłonić 

zwycięzców. Jury obradowało „dość długo i burzliwie”, aż w końcu udało się i sporządzono listę nagrodzonych: 

A.   ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE :   

I    Przedszkole Samorządowe w Milejowie:  

1) zespół taneczno- instrumentalny w składzie: J. Pasieczna, E. Srebrna, N. Czerniak, P. Wołek, K. Baryła, M. Wasil, K. Franczak, 

M. Nowakiewicz, B. Mazur. Opiekun p.W. Gańska 

2) A. Ponieważ z zespołem wokalnym w składzie: K. Kubić, Dż. Marczak, M. Nowacka, W. Rejmak, M.Wojciechowska, S. Wyrzykowska. 

Opiekun p. W. Gańska  

3) A. Falkiewicz z grupą taneczną w składzie: N.Czerniak, K. Kubić, Dż. Marczak, Y. Miśkiewicz, M. Nowacka, J. Pasieczna, W.Rejmak, E. 

Srebrna, M. Wojciechowska, S. Wyrzykowska. Opiekun p.W. Gańska 

II   Szkoła Podstawowa w Łysołajach: zespół wokalny w składzie: K. Wójcik, P. Wójcik, P. Warda, Opiekun p. E. Kowaluk- Molenda 

III Zespół Szkół nr 2 w Jaszczowie: J. Gański. Opiekun p. M. Gański.     

B.  KLASY PIERWSZE: J. Suryś ze Sz. P. w Łysołajach.Opiekun p. M. Czubacka 

C.  KLASY DRUGIE:  

1) J. Bednarczyk z Z.Sz. nr 1 w Milejowie. Filia w Antoniowie Opiekun p.J. Szymanek 

2) Adrian Pietrzyk z Z. Sz. nr 2 w Jaszczowie. Opiekun p. E. Zarzycka 

3)Zespół wokalny ze Sz. P. w Łysołajach w składzie: J. Biszkont, M. Motyl, B. Białowąs. Opiekun p. M. Ponieważ 

D. KLASY  TRZECIE:  

1) B. Białecki z Z. Sz. nr 2 w Jaszczowie. Opiekun p. D. Kuź 

2) K. Ilnicka z Z. Sz. nr 1 w Milejowie. Opiekun p.B. Pattillo 

3) Zespół wokalny z Z.Sz. nr 1w Milejowie w składzie: K.  Kociuba, S. Pietras,  J. Zienkiewicz, J. Pawlak, E. Malec, M.Grabowski,  K. Szabała. 

Opiekun p. B.Borkowska 

Organizatorzy wraz z dziećmi i ich opiekunami dziękują naszym sponsorom t.j. Panu Wójtowi Tomaszowi Surysiowi, Panu 

Dyrektorowi Ryszardowi Strycharczukowi i Pani Teresie Dudzie z Targowiska Miejskiego w Łęcznej za ufundowanie nagród. 

Jak zwykle nasze zaproszenie na IV edycję kierujemy do naszych milusińskich i ich opiekunów. Do zobaczenia w maju 2010r. 

                                                                                                                       Danuta Majdańska 
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spisu     z natury  dokonała: Anna Czerniak  

 

Szkolny reporter donosi 
 Co robią uczniowie, kiedy nie widzi ich nauczyciel? 
 To pytanie zapewne zadają sobie często 

nauczyciele. Natomiast uczniowie sami  wiedzą, 

co robią. Ze swojego doświadczenia dobrze wiem, 

że najczęściej rozrabiają, rozmawiają, śmieją się, 

plotkują (to najczęściej dotyczy dziewcząt), rzucają 

różnymi przedmiotami 

(czytaj: tu chodzi 

o chłopców) oraz mają 

w nosie uspokajanie ich 

przez nauczyciela. Nie 

dziwną więc rzeczą jest 

 fakt, iż mogą oni popaść 

w depresję. Stado 

niezdyscyplinowanych 

dzieciaków to nie lada 

wyzwanie. W zakresie 

szkolnych przedmiotów 

znajduję się kilka takich, na których spokojnie 

można się obijać nawet w obecności "biednego 

belfra".  

    Tak więc Drodzy Gimnazjaliści, przed 

wybraniem własnej drogi życiowej, 

nie zapominajcie, że nauczycielem nie warto 

zostawać. Dlaczego? Zapytajcie swoich 

wychowawców. W 90% ich odpowiedź będzie 

brzmiała: "Przez te puste bachory"  

                   Relacja : Dominika Gajowiak 

  

     PS. Pozdrawiam całą klasę II "a"   

Szkoła w opinii absolwentów 
Poprosiłyśmy absolwentów, by ocenili swój pobyt 

w szkole z dzisiejszej perspektywy. Nasi respondenci 

ukończyli edukację dawno temu. Ciekawe, czy z  ich 

opiniami zgodziliby się dzisiejsi uczniowie. Nasi 

rozmówcy ocenili pozytywnie czas spędzony w szkole. 

Biorąc pod uwagę swoją obecną sytuację, wysoko 

ocenili zdobyte w niej kompetencje społeczne, wiedzę. 

Szkoła była też miejscem ich rozwoju osobistego. W tej dziedzinie również 

uzyskała wysoką ocenę. Różne opinie mieli nasi rozmówcy na temat tego, 

czy mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty. W tej dziedzinie uzyskała 

oceny: bardzo wysoką, wysoką, niską. 

Interesowało nas też, jak szkoła pomogła rozmówcom radzić sobie w życiu 

zawodowym i osobistym. O ile ocena w pierwszej kwestii wynosiła najczęściej 

7 lub 8 punktów na 10 możliwych, to nienajlepszy wynik szkoła odnotowała 

w działaniach podejmowanych w celu przygotowania uczniów do radzenia sobie 

w życiu osobistym. Ta ocena to 4 lub 5 punktów, ale zdarzyła się też 

10.Zadałyśmy naszym respondentom wiele bardziej szczegółowych pytań, 

by uzyskać informacje o relacjach uczeń – nauczyciel, atrakcyjności zajęć, 

możliwości rozwijania zainteresowań i stosunku do swojej szkoły. Państwo 

ankietowani zgodnie stwierdzili, że gdy chodzili do szkoły nauczyciele nie zawsze 

traktowali ich sprawiedliwie i poważnie – nie czuli się ważnymi. Nie dawano 

im dość swobody, by mogli czuć się niezależni. Różnie też było, gdy mieli 

problemy – czasem brakowało im kompetentnej pomocy nauczycieli. Ciekawiło 

nas , jaką ocenę z dzisiejszej perspektywy uzyskałyby lekcje. Otóż okazało się, 

że niektóre były ciekawe i urozmaicone, a inne nie otrzymały takiej oceny. 

Zdarzały się przypadki niedostosowania treści nauczania do możliwości uczniów. 

To wszystko wzbudziło niechęć niektórych do chodzenia do szkoły. Ważnych 

informacji dostarczyły nam odpowiedzi na pytanie o postawy, kompetencje 

i umiejętności uznane z dzisiejszej perspektywy za ważne w życiu prywatnym 

i zawodowym. Za bardzo ważne uznali Państwo: wiarę we własne siły, zdolności 

adaptacyjne, umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych; ważne: 

poczucie własnej wartości, umiejętności komunikacyjne, tolerancję, 

innowacyjność, otwarcie na wyzwania. Nauczyciele uczący naszych rozmówców 

mieli znaczący wpływ na ich kształtowanie. Oceniając swoją szkołę po latach, nasi 

rozmówcy zwrócili uwagę na to, że nie była idealna, mogła lepiej przygotowywać 

do życia, mogła rozwijać zainteresowania i zdolności. 
Rozmawiały: Ola, Ewelina i Paulina z IIIB. Podsumowała: R. Malec 

 

       
 

Wywiad z mamą- też uczennicą Naszej Szkoły 
 

1. Jak wspominasz lata spędzone w szkole ? Kojarzą Ci się z przyjaciółmi, 

dyskotekami, czy może ciężarem nauki ? 
  - Zdecydowanie nie był to ciężar nauki !!! 

To były cudowne lata i zawsze pamięcią do nich powracam, gdy chcę przywołać miłe 

chwile. Lata spędzone w szkole to były lata pierwszych przyjaźni, które trwają 

do dzisiaj. To był czas pierwszych wieczorków klasowych, nauki tańca, wycieczek 

klasowych.   Moją wychowawczynią była Pani Czesława Gołębiowska. Ona nauczyła 

mnie i moje koleżanki wkraczać odważnie w dorosłe życie. 

2. Jakie wydarzenie z lat szkolnych najbardziej utkwiło w Twojej pamięci ? 

- Pamiętam, kiedy pierwszy raz poszliśmy z klasą na wagary. Był to pierwszy dzień 

wiosny. Po godzinnym spacerze nad Wieprzem już wszyscy chcieli wracać, bo było tak 

strasznie zimno. 

3. Zawsze byłaś wzorową uczennicą ,czy zdarzało Ci się robić nauczycielom ,bądź 

uczniom,  różne psikusy ? 
-  Zawsze byłam wzorową uczennicą, zarówno w nauce jak i zachowaniu. Chyba 

brakowało mi odwagi ( tu pojawił się uśmiech ),  aby przeszkadzać na lekcji, czy też 

dokuczać kolegom. Nie przeszkadzałam jednak innym, gdy psocili. 

4. Co według Ciebie zmieniło się na lepsze, a co na gorsze przez te 25 lat, odkąd 

opuściłaś szkolne mury ? 

- Szkoła została rozbudowana, ma swoją salę gimnastyczną, a kiedyś na lekcje 

wychowania fizycznego musieliśmy chodzić do budynku Liceum Ogólnokształcącego, 

nawet w deszcz.  Apele szkolne odbywały się na korytarzu. Dzisiaj szkoła ma swoją 

stołówkę, a kiedyś gorące mleko uczniowie sami roznosili po klasach. 

 Wywiad przeprowadziła: Gosia Zgórska 
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Co mówi kolor 

oczu 

o nauczycielu? 

 
Oczy brązowe 

Nauczyciele o tym 

kolorze oczu lubią 

aktywne 

i przebojowe życie. 

Kochają Heavy 

metal, chociaż 

często boją się 

do tego przyznać (dziwne dlaczego !?). Nie lubią 

sprawdzania kartkówek i sprawdzianów, więc ich 

nie robią, co jest wielkim szczęściem dla uczniów. 

Uwielbiają za to spędzać czas, grając 

na komputerze. Najpopularniejszą grą wśród nich 

jest oczywiście gra, o której z pewnością nikt 

nie zapomniał- „Mario”. Nauczyciele, tłumacząc 

wybór akurat tej gry, odpowiadają krótko:  „Bo 

to taki mały, pucułowaty człowieczek”.  

Oczy niebieskie 
Grupa tych pedagogów należy do bardzo 

sentymentalnych. Wystarczy zacząć temat „Jak 

byłem mały to lubiłem…”  i z pewnością lekcję 

mamy z głowy. Zazwyczaj nauczyciele o takim 

kolorze oczu są konsekwentni, więc Drogi Uczniu, 

gdy masz sprawdzian czy poprawkę, nie masz 

nawet, co liczyć na to, że ich sentymentalność 

pomoże  Ci ściągnąć. Przykro nam, ale nie masz 

szans! 

Oczy szare 
Zazwyczaj Ci belfrzy kochają ruch i wszystko co się 

z nim wiąże- od biegania po szkole i szukania 

Twojego wychowawcy, bo ich zdaniem znowu 

narozrabiałeś, przez bogatą gestykulację, tiki 

nerwowe i mimikę twarzy  (w końcu to też jakiś 

ruch) do biegów przełajowych i zawodów w golfa. 

Jednak wyjątek stanowią nauczycielki, które wolny 

czas spędzają na oglądaniu brazylijskich seriali 

i koreańsko-japońskich melodramatów (to takie 

w ogóle istnieją !?). Teraz już wiesz, jak możesz 

zapunktować u swojego kochanego belfra! 

Oczy zielone 
Jak już kiedyś mówiono- „Oczy zielone życie 

szalone”.  Tak też i jest z naszymi belframi. 

Zielonookie nauczycielki upodobały sobie styl 

ubierania skinów i punków. Koniecznie muszę  

zaznaczyć, że są i takie, które kochają róż i tiul (nie 

mam pojęcia, na kim się wzorowały?). Męska część 

tej grupy wybrała jednak nieco mniej szalone 

upodobanie, a mianowicie są zagorzałymi  fanami 

gry o pospolitej nazwie „pchełki”. Ta, z pozoru 

banalna gra, przyprawia ich często o dreszcze, skoki 

adrenaliny,  a nawet mają skłonności 

do omdlewania.  Cóż możemy dodać? Życzymy 

dalszej wytrwałości w tej, jakże trudnej 

i czasochłonnej grze. 

Patrząc w oczy ukochanym nauczycielom , kabałę 

postawiła.  Monika Rulka  

 
 

 

 

 

         Sprawozdanie roczne 

Klubu Globtrottera 
    Jeśli ktoś nie jest ciężko chory, 

powinien jechać do sanatorium, a kogo nie 

dobił rok szkolny (te upojne chwile 

z nieocenionymi naszymi uczniami trwały 

aż rok???), pojechał na wycieczkę. To też 

swoista terapia, bardzo skuteczna. Komu 

żal, że nie pojechał, niech pomyśli, 

że podróże kształcą, a że nauka przeważnie 

bywa bolesna, więc wycieczki nie są 

czystą przyjemnością!!! 

 Zaczęło się nieźle: w luki 

bagażowe zmieściły się wszystkie 

trzeszczące w szwach walizki i plecaki 

z zestawami na cztery pory roku, 

z grzałkami, farelkami na wypadek 

mrozów, z herbatkami na niestrawność 

i temu podobnymi, niezbędnymi w każdej podróży gadżetami. Co więcej, 

zmieścili się wszyscy wycieczkowicze! 

 Te pierwsze sukcesy nie wyeliminowały jednak wakacyjnych objawów 

nerwicy. Niektórzy do dziś mają blizny po wbijanych w zaciśnięte dłonie 

paznokciach, chociaż po drodze nie mieliśmy nawet stłuczki… Ukojenie 

przyniosły dopiero góry – piękne, wyniosłe, groźne, zachwycające… wystarczy. 

Kto ich nie widział w tym roku, i tak nie wie, o czym piszę. 

 Gościnne pokoje „Janosika” były tylko bazą wypadową w nawałnicy 

rozlicznych atrakcji. 

 Słowacja od czasu wprowadzenia euro przestała być rajem cenowym, 

ale nie straciła na atrakcyjności. Nieziemskie wrażenie zrobiła jaskinia lodowa 

i niebiański spokój Lewoczy. I  tylko w drodze powrotnej, nocą, dziwiły 

nieoświetlone miasteczka i wioski – skutki gwałtownej podwyżki cen energii...   

Z zagranicznych wojaży wypada wspomnieć o Budapeszcie, mieście, 

do którego prowadzą słoneczniki. Lokalny patriotyzm nakazuje mi, aby 

powiedzieć: ŻADEN, ale to ŻADEN z dziewięciu  tamtejszych mostów 

na Dunaju nawet nie umywa się do naszych nadwieprzańskich. Nic więcej 

nie powiem, bo zazdrość i przyzwoitość po prostu duszą za gardło. 

O tężyźnie fizycznej, wytrzymałości, umiejętnościach taterniczych 

uczestników wycieczki można by pisać tomy (!) a i tak temat byłby ledwo 

ruszony, ale co najważniejsze, skład osobowy po przyjeździe był taki sam jak 

w momencie wyjazdu. Nikt nie spadł w przepaść, nie omdlał, zjeżdżając 

z rajskich ślizgawek, a nawet nie utopił się w czasie spływu Dunajcem. I wcale 

nie za sprawą czuwającego nad nami Oka Opatrzności. No, może oko Ojca 

Dyrektora zadziałało z dobrym skutkiem..? 

Na zakończenie pojawił się też wątek kryminalny. Wśród nocnej ciszy, 

do pokoju pewnego bogacza zakradł się prawdziwy Janosik i spustoszył jego 

mieszki! Szlachetny ten zbójnik prawdopodobnie stawia na kumulację, gdyż 

wśród miejscowej biedoty nie odnotowano śladów dobrobytu… 

Dziękujemy Naszemu Ex-Dyrektorowi za niezapomniane przeżycia   

 i liczymy, że Nasz Obecny też nas nie zawiedzie, czego Gronu i sobie szybko 

życzę, koniec.  
 

 

 
Członkini KG           

(wspomnienia z łezką w oku 

spisał: zielnik )  
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Co nas czeka za … 10 lat? 
 

Obecnie ludzie bardzo często myślą   

na temat przyszłości świata. 

W związku z tym jest wiele 

przemyśleń o wydarzeniach, 

które mogą nastąpić za 

dziesięć lat. Jest duża 

możliwość, że zmienią się warunki 

klimatyczne, powodując między innymi spadanie 

małych kryształów złota, co ucieszyłoby całą 

ludzkość. Może nastąpić także ocieplenie klimatu, 

sprawiając, że ludzie zaczną chodzić tylko 

w strojach plażowych. 

Ciekawe co na to szkoły? Istnieje też przekonanie, 

że wszyscy zaczną  mniej pracować, gdyż ich pracę 

zastąpią maszyny. Dzięki temu będziemy mieć 

więcej czasu dla rodziny. Życie każdego człowieka 

stanie się prostsze i łatwiejsze. 

 
                                          Ola Motyl kl. IIA 

 

 

 

Patrzcie i płaczcie 
W zakamuflowany sposób sprawdziłyśmy 

poziom ortografii Naszych szkolnych 

Kolegów. 

Pod przykrywką przeprowadzenia sondażu 

na temat nauczycieli, poprosiłyśmy 

o wypisanie ich nazwisk. 

Ankieta pokazała, jakie trudności 

w pisowni sprawiają imiona i nazwiska 

nauczycieli. 
Juzew Pociański?! 

Elżbieta Oremczuk?! 

Robert Rymuczuk?! /Romańczuk?! 

Kazimierz Foś?! 

Marcin Kuciuba?! 

Urszula Tohman-Bereta 

Józew Bill?! 

Elrzbieta Sója/Suja?! 

Joanna Bielińska?! 

Barbara Słowikoska?! 

Anna Jakuboska?! 

Kadarzyna Schyrtarczuk?! 

Renata Malczyk ?! 

Maryja Celgrat ?! 

ks. Marcin Zielski ?! 

ks. Wojcieh Kosmosa ?! 

Anilka Jasilska ?! 

Dariusz Milczek ?! 

Dariusz Spieczak  ?! 

Mariola   Skrzypek  ?! 

Małgożata Wójcik   ?! 

Magdalena   Gajowiec ?! 

Dorota Wiśnieska ?! 

Magdalena   Falkicz ?! 

Magdalena Mruczak     ?! 

Katarzyna Marcinkiewicz?!?! 

 
Ankietę przeprowadziły:Joanna Miszczuk 

Aleksandra Pawlak IIIA 
 

 

 

 

 

 

Zasłona dymna pod Waterloo- z pola bitwy Paweł Piwoński  
 
   Lewe skrzydło się zachwiało. Atak szwoleżerów całkowicie zaskoczył majora Burnsa. 

Przebili się przez piechotę liniową i gnali na złamanie karku w stronę najbliższych dwóch 

dział. Salwa kartaczami. Huk! Krzyk ludzi! Pojedyncze strzały! Dym! Czas jakby na 

chwilę stanął w miejscu i nastała ciemność. Burns rozejrzał się. Został przyniesiony 

do punktu pomocy. Obok niego leżeli inni ranni w walce żołnierze. Przez otwór 

wejściowy wpadała tylko mała wiązka światła.  

- Majorze – usłyszał znany głos, swojego znajomego, kapitana Huges’a. 

- Co z działami ? – zapytał zaniepokojony grobowym tonem przyjaciela. 

- Zniszczone - rzekł przez zaciśnięte zęby Huges - a piętnastu chłopaków gryzie ziemie. 

- Coś więcej ?  

- Mamy sześćdziesięciometrową dziurę w linii, brak  kontakt z lordem Uxbridge, 

Francuziki cały czas ostrzeliwują ten teren z dwunastofuntówek,  zaczyna brakować 

amunicji, na dodatek  szykują się do szturmu. Posłaliśmy dwóch ochotników. 

- Który dotarł ? 

- Ani jeden – posępna mina kapitana stała się jeszcze markotniejsza. 

W tym momencie major wstał, a jego twarz wykrzywiła się w grymasie bólu. 

- Spokojnie – syknął Huges – rana wciąż jest świeża. 

- Nic mi nie będzie – odparł opanowany już major – trzeba się trochę rozejrzeć. 

Przed namiotem powitał ich huk dział, wszechobecny swąd palonej siarki i kolejny ranny. 

Skierowali się w dół zbocza, gdzie powinni być pozostali oficerowie. To  dziwne, 

po drodze nie spotkali nikogo. W namiocie siedziała tylko skulona postać, która podniosła 

głowę. Był to oficer zaopatrzeniowy. 

- Gdzie reszta oficerów? – pierwszy zadał pytanie major. 

- Tam gdzie wszyscy – odrzekł drżącym głosem zapytany – w ziemi. Dwunastofuntówka 

celująca w ciebie oznacza śmierć… 

- Jest jakaś możliwość przejścia na drugą stronę ? – zmienił temat Burnes. 

- Jakbyś znalazł osłonę, to… może by się dało- usłyszał odpowiedź. 

Major zamyślił się. Wielokrotnie 

widział, ile dymu daje saletra, lecz nie 

wiedział, jak zwiększyć jego ilość. 

-Saletra z cukrem i woskiem! 

-Słucham ? – ocknął się Burnes 

-Saletra z cukrem i woskiem – 

powiedział Huges – pomyślałeś 

o zasłonie . 

Najlepiej, żeby nie było cię widać. 

Cukier zwiększy ilość dymu, a wosk 

pozwoli, go utrzymać dłużej.  

- Skąd wiedziałeś, że to ja chcę iść? –

zapytał zdziwiony major – i dlaczego 

uważasz, że myślałem o zasłonie? 

- Jesteś szalony, a do przejścia jest ci potrzebne coś, dzięki czemu dla żabojadów jesteś 

niewidzialny. 

-Sprytnie dedukujesz – uśmiechnął się Burnes – więc skoro to ty podrzuciłeś pomysł o tej 

zasłonie, ty powinieneś przynieść składniki. 

Kapitan tylko spojrzał spode łba na majora i posłusznie poszedł. Burnes nie musiał czekać 

długo. Huges przyniósł gotową mieszankę w puszce po wołowinie, zakrytą wieczkiem, 

z wystającym lontem gotowym do odpalenia. 

-Jesteś pewien, że chcesz to zrobić?– zapytał kapitan. 

-Tak, całkowicie. 

Stali właśnie na skraju linii wolnej przestrzeni. Poorana kulami ziemia mogła dawać 

drobną zasłonę. Zostawili za sobą obóz pełen rannych. Do ich uszu dochodziły jedynie 

huki francuskich armat. Major wziął od przyjaciela konserwę i bez słowa odpalił lont.  

- Widzimy się po drugiej stronie – to rzekłszy, wyrzucił puszkę, najdalej jak mógł. Został 

zauważony.  

Zdawało mu się, że słyszy polecenia francuskich oficerów. Pięć metrów i … będzie za 

zasłoną. Padł za nią bez sił. Odezwały się muszkiety. Pudło! Sprint! W myślach odliczał 

czas do następnej salwy. Trzy czwarte odległości? Lecz odezwała się armata. Huk, świst 

kuli. Zaraz za nim, w błocie, zarył pocisk. Poczuł, jak niesamowita siła pcha go 

do przodu. Znowu zrobiło mu się ciemno przed oczami. Wylądował na ziemi i ponownie 

zerwał się do biegu. Kolejna salwa z muszkietów cisnęła nim o ziemię. Wydawało mu się, 

że wykrwawi się na śmierć. Jeden ze strzelców ranił go w nogę. Dziewięć metrów, osiem, 

siedem, sześć…  

.Czołgał się już ostatkiem sił. Pomogli mu dwaj wojskowi, przetransportowali  do szpitala 

polowego i pomimo bólu, był to najszczęśliwszy dzień w jego życiu.  

 

A udało mu się tylko dzięki zasłonie dymnej jaką była siarka i cukier. 
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JAK ŚCIĄGAĆ NA LEKCJI? 
Sposób 1 

Najlepiej jest ściągać z długopisów. Ściąga musi 

mieć wtedy odpowiednie wymiary. Podobnie 

długopis. Najlepsze są żele, jak najdłuższe i 

przezroczyste. Ściągę o odpowiednich wymiarach 

zwijamy w rulonik i wkładamy do środka. Wtedy 

na ściądze zmieści się od 8 do 10 linii o długości 

od 9 do 11 cm. Może nie jest to zbyt wiele, ale 4 

długopisy powinny wystarczyć na "cos" więcej.  

Sposób 2 
Drukuje się ściągę na foli(kupuje się specjalną do 

atramentowych, laserowych) i wkłada do ust lub 

kładzie na ławce. Nie do wykrycia, bo jest 

przezroczysta, widać tylko drobny maczek. 

Sposób 3 

Gdy mamy zegarek o dużej tarczy, możemy naszą 

ściągę nakleić na tarczę (ryzykowne), bądź karteczkę 

wsunąć pod nią, wg mnie, może być problem 

z powtórnym włożeniem ściągi pod zegarek, ale 

warto wypróbować. 

Sposób 4 
Na sprawdzian zakładamy koszulę z dużą "dziurą" 

między guzikiem a rękawem. Ściągę o odpowiednich 

wymiarach wklejamy w sekretne miejsce. Gdy 

czegoś potrzebujemy, wystarczy przybliżyć rękę. 

Sposób 5 
Starannie wydrukowaną ściągę przyklejamy na 

dolnej część buta, oklejamy taśmą i na sprawdzianie 

zakładamy nogę na nogę, trzymając but w linii 

poziomej. Jest to o tyle  skuteczne, jeżeli siedzimy, 

gdzieś przy końcu klasy, gdyż inaczej nie znajdzie 

zastosowania. 

Sposób 6 

Ta technika polega na 

używaniu korektora 

w taśmie. Na wymienny 

wkład naklejamy 

wydrukowaną 

na komputerze ściągę 

gotowe ! Wkład można 

okleić z 2 stron. 

Sposób 7 

Ściągę można umieścić w piórniku, w otwieranym 

kalkulatorze. Można tez na kartce zapisać delikatnie 

wzory (i nie tylko) 

Sposób 8 

Ściągę umieszczamy na nieprzezroczystej linijce. 

Możemy ją położyć na ławce dołem do góry, a gdy 

nauczyciel idzie - wziąć ją (niby do narysowania 

kreski) i położyć normalnie. Sposób jest 

przetestowany na 100 losowo wybranych osobach. 

Sposób 9 

Najlepiej jest wydrukować na komputerze ściągę 

czcionką mniej więcej 4, potem przykleić na świeżo 

wydrukowany tekst taśmę klejącą i delikatnie 

odkleić. Nadruk zostaje na taśmie i mamy ściągę 

na taśmie! Teraz można zrobić z nią wszystko. 

Ściąga nie do wykrycia ! 

 

Redaktor przestrzega, że chociaż sam wszelkie 

sposoby wypróbował, nie radzi stosować ich w 

Naszej Szkole! Jedno co na pewno Nas łączy Drodzy 

Nauczyciele, to opisane sposoby(?)  

 

Spisał- pracowity- Asiek – od trzech lat uczeń tej 

samej klasy  

 

  Randki 

Randka pierwsza - Najlepiej się ją 

pamięta, choć najmniej się na niej 

dzieje. Dziewczyna zazwyczaj chce 

pokazać, że jest już bardzo dorosła 

i ma na buzi o jedną warstwę makijażu 

za dużo. Wszystko dzieje się niby 

przypadkiem. On przypadkiem przez 

bite dwie godziny klei się do niej 

ramieniem, a ona potrząsa 

rozpuszczonymi włosami. Na pierwsze 

randki często wybiera się miejsca 

skrajnie zatłoczone 

Randka trzecia- Zakochani wybierają 

totalne pustkowie. Wszystko już jest ustalone. Kochamy się! Nie spuszczają 

z siebie wzroku ani na chwilę. Zawsze są scementowani jakimś psychicznym 

super-glue. Tak ściśle przylegają do siebie, że szpilki nie wsadzisz i oplatają się 

kurczowo, jakby wołali na całe gardło, że nigdy się nie rozstaną. Nigdy!!! 

Dotychczas głównie randkowali chodząc, teraz głównie stoją. Ona stopień wyżej, 

albo na krawężniku, i patrzą sobie w oczy. Nie mogą jeszcze uwierzyć, że ich też 

spotkało to szczęście.  

Randka dziewiąta- Zakochanym już bardzo dużo wolno. Czują się bardzo pewnie 

i gwiżdżą na to, co świat o nich powie. Całują się bez względu na miejsce, czas 

i obecność osób postronnych. Właściwie to tylko się całują. Cokolwiek robią, jest 

cudowne. No i te pożegnania! To najdłuższa i najbardziej wartościowa część 

randki. Stoją godzinami pod jej blokiem albo domem i zapewniają się po raz 

dwusetny: Kochasz? Kocham. I buzi. 

Randka szesnasta- Często odbywa się przez telefon. Każde ze swojego aparatu 

zapewnia o dozgonnej miłości i opowiada, co u niego słychać. Bo fajnie mieć 

z kim chodzić, ale każde jest taaakie zajęte. Często taka telefoniczna randka 

odbywa się w towarzystwie jej koleżanek po jednej stronie kabelka i jego 

kolegów po drugiej. Szesnasta randka jest, więc najczęściej randką więcej niż 

dwóch osób. 

Randka dwudziesta druga- Para umawia się u kogoś. -Będziesz u Gośki? -

Dobra, to ja tam wpadnę o szóstej. I przychodzi po ósmej. Już nikomu się nie 

chce udawać, że jest punktualny . Oboje załatwiają randki jak ważne sprawy do 

odbębnienia. Buzi na dzień dobry i do widzenia, ale już nie siadają blisko siebie. 

Już nie kleją im się ręce. Zjawiają się w dresie, albo z silnym katarem i randkują 

według zasady: jak mnie kochasz, to zaakceptujesz nawet z kilogramowym 

łupieżem. Nudzą się, ale trwają. 

Randka przedostatnia- Jeszcze próbują być razem. To przecież nie ich wina, 

że coś się nie udaje. Znów trzymają się za ręce, niby się dotykają ramionami, 

ale oczka to już im uciekają za kimś innym. Idą sobie razem, ale nic jakoś nie 

mówią. Każde patrzy w swoją stronę. Ona bardzo się dziwi, że zauważa, jak 

wielu facetów gapi się na jej nogi. On jest zdziwiony, że jest tyle super 

dziewczyn. Dlaczego nie widział tego wcześniej? Chodzą bez celu po ulicach 

i sklepach. Spleceni ramionami, ale każde w świecie swoich fantazji: co zrobi, 

jak już będzie wolny… 

Randka ostatnia- Patrzą na siebie z wyrzutem - zabrał mi najlepsze lata życia. 

Zawsze w miejscu bardzo ustronnym (po prostu idą tam, gdzie byli na trzeciej 

randce). Każde z nich tacha pudło pamiątek po tym drugim. Już się nie dotykają. 

Patrzą na siebie spode łba, trochę zawstydzeni. Najchętniej wymazaliby ze 

wspólnej pamięci całą intymność, ale się nie da. Stoją lub siedzą (naprzeciw 

siebie), oboje z rękami mocno splecionymi na własnym torsie. Każde jakby 

mówiło: "Już nie masz do mnie dostępu". Na koniec 

z maksymalnej odległości wyciągną do siebie 

ręce. On może będzie dżentelmenem i nawet jej 

rękę ucałuje, ale tak jak, ciocię Kazię. Nic 

więcej. Wszystko, co zostanie powiedziane, to 

tylko banalne "zostaniemy przyjaciółmi, 

prawda?". Potem pędem każde gna do domu 

obdzwonić znajomych i oznajmić im, że rzuciło 

pierwsze. Bo nie wypada być porzuconym … ;) 
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 z dzienniczka 
uwag 

 W czasie wyścigu 

międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, 

by, jak twierdzi, zyskać na czasie. 

 Po napisaniu kartkówki nie oddał jej, 

twierdząc, że zostawił ją w domu.  

 Schowany za podręcznikiem fizyki wydaje 

dźwięki przyprawiające mnie o mdłości.  

 Udaje, ze słucha nauczyciela.  

 Uczennica mówi "dzień dobry" do kolegi.  

 Na wycieczce szkolnej zerkał nieznacznie 

ku sklepowi z napojami alkoholowymi, 

gdzie potem dokonał zakupu pamiątek.  

 Śpiewa na lekcji muzyki. 

 

 

 

Kilka porad Szkolnego Dietetyka  

          Moda na zdrowie, szczupłą sylwetkę sprawia, 

że chętnie sięgamy po różnego rodzaju diety. 

Rezygnujemy z ulubionych przekąsek, słodyczy, 

katujemy się ćwiczeniami, w nadziei, że będziemy 

wyglądać jak postacie z pierwszych stron gazet. 

Goniąc za wymarzonym wyglądem, zapominamy, 

że odchudzanie może być niebezpieczne, a nawet 

śmiertelne. Może 

zatem warto w porę 

je przerwać? Oto 10 

wskazówek,  które 

stanowią sygnał 

ostrzegawczy przed 

dalszym zrzucaniem 

wagi: 

1. Jedzenie staje się 

obsesją a nie przyjemnością. 

2. Ciągle liczysz spożywane kalorie. 

3. Twoja waga kształtuje się o 15% poniżej średniej. 

4. Zaczynasz sięgać po leki przeczyszczające, 

tłumiące apetyt i moczopędne. 

5. Wykonujesz wyczerpujące ćwiczenia fizyczne. 

6. Oceniasz siebie jako osobę otyłą, chociaż 

w rzeczywistości jesteś szczupła. 

7. Odczuwasz strach przed przytyciem. 

8. Ciągle koncentrujesz się na jedzeniu. 

9. Unikasz wyjazdów, spotkań, w obawie przed tym 

że zostaniesz czymś poczęstowana. 

10. Czujesz się ospała, zmęczona, podenerwowana. 

 

Bezpłatnych  porad  udzielił Kacper Baryła  

 

 

 

Kujon może brzmieć dumnie? 

Kujon - bardzo groźne słowo. To taki lizus, który zwykle nie jest bardzo 

atrakcyjny, umie tylko kuć i nie ma przyjaciół. 

Stereotyp jest znany jak Polska długa i szeroka. 

Po takiej charakterystyce już wkrótce powinien 

zniknąć z każdej budy. Ze wstydu... Jednak kujony 

były, są i pewnie będą. Co więcej, prawie niczym 

się od nas nie różnią. Bo tak naprawdę, 

to w każdym z nas tkwi zalążek kujona... 

Męska choroba jest znacznie cięższa. Kucie to "schorzenie" dotykające obu płci. 

Odmiana męska jest, niestety, zwykle znacznie cięższa. Bo dziewczynie jeszcze 

czasem można wybaczyć zbytnią skłonność do nauki, chłopakowi – nigdy! Już 

od dziecka rodzice, babcie, sąsiadki wpajają, że dziewczynki powinny być 

grzeczniejsze, bardziej obowiązkowe i więcej przykładać się do nauki. I dlatego 

łatwiej jest później zrozumieć, że przejęte tą gadaniną "marnotrawią" długie 

godziny, siedząc nad książkami. No, ale chłopak! On powinien grać w piłkę 

nożną, kosza, jeździć na rowerze i rolkach, umieć sprawnie pluć na odległość, 

pokonać wroga w każdej grze komputerowej i koniecznie przebywać 

na podwórku od rana do wieczora. Inaczej dość łatwo narazić się może 

na podejrzenie o wkuwanie. A to oznacza koniec poważania w towarzystwie. 

Bo z kujona łatwo jest awansować na leszcza, maminsynka, babskiego króla itd., 

przez co traci się całkowicie poważanie pośród kolegów, którego z pewnością 

nie zastąpi pochwała nauczyciela czy kolejna piątka na półrocze.  

                                                                                                           Any. 

 

             X Muza poleca 

Oszukać Przeznaczenie 4 to kolejna część serii filmów, 

opowiadająca o grupie nastolatków, z których jeden 

z nich ma wizję przewidywania przeszłości, a co się 

z tym wiąże, także śmierci. Podczas wyścigu 

samochodowego, chłopak szybko wyczuwa 

nadciągającą katastrofę i w porę ewakuuje swoich przyjaciół z miejsca wyścigu. 

Podczas wypadku na torze, giną niemalże wszyscy widzowie, z wyjątkiem 

ocalonej młodzieży. Jednak śmierć nie pozwala o sobie zapomnieć na długo. 

Kolejno giną ocaleni, a żeby przerwać 'łańcuch' śmierci, młodzi muszą 

ją przechytrzyć, odgadując ukryty plan,  tym samym oszukując przeznaczenie. 

Jest to  pełen szokujących scen horror, który do ostatniej chwili trzyma widza 

w napięciu, a dzięki technologii 3D pozwala lepiej widzowi wniknąć 

w wydarzenia. Film jednak polecam tylko widzom o mocnych nerwach, oraz tym, 

którzy nie mają specjalnego obrzydzenia do krwawych scen”;)                                                                                                                                
                                                                                                                Gosia Z. 

  Na poranne smutki.. Natalia K. poleca - komedia romantyczna 

Miłość na wybiegu 

          Julka (Karolina Gorczyca) mieszka 

w małej nadbałtyckiej miejscowości i szczerze 

nienawidzi codziennych obowiązków, które 

polegają głównie na smażeniu ryb 

dla wczasowiczów. Marzy o studiach 

artystycznych w wielkim mieście. Niestety, zawód miłosny sprawia, że oblewa 

egzamin, ale przyrzeka sobie, że nie wróci w rodzinne strony, tylko spróbuje 

jakoś sobie poradzić w Warszawie. Znajoma rodziców, pani Marta (Barbara 

Brylska), wynajmuje jej pokój, a przypadkowe spotkanie w salonie fryzjerskim 

pani Marty owocuje nieoczekiwaną ofertą pracy - Julka dostaje propozycję 

dołączenia do zespołu modelek prestiżowej warszawskiej agencji. W ten sposób 

młoda i niedoświadczona dziewczyna wkracza w wielki świat mody, który nie 

zawsze jest tak piękny i idealny jak na zdjęciach w kolorowych magazynach. 

Czy Julka będzie umiała pogodzić karierę modelki z rodzącym się uczuciem 

do trochę cynicznego fotografa Kacpra (Marcin Dorociński)? 

            Czy oboje zdołają stawić czoła zakochanej w Kacprze Marlenie (Urszula 

Grabowska), właścicielce agencji modelek i intrygom jej przyjaciółki Ilony (Iza 

Kuna), redaktorki naczelnej modnego miesięcznika? 
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Jaki jest pewny sposób, żeby ktoś się 

w Tobie zakochał? 

"Powiedz mu, że jesteś właścicielką sieci 

cukierni."  

"Poruszaj biodrami i licz na szczęście."  

"Wykrzycz, że ją kochasz z całej siły... i nie 

przejmuj się, jeśli jej rodzice stoją obok."  

Po czym poznać, że dwóch dorosłych 

w restauracji jest w sobie zakochanych? 

"Trzeba zobaczyć kto płaci za rachunek. Po tym 

najłatwiej."  

"Zakochani będą sobie patrzeć w oczy i wystygnie 

im jedzenie. Inni ludzie w restauracji będą woleli 

jeść ciepłe."  

"Romantyczni dorośli z reguły ładnie się ubierają. 

Jeśli mają na sobie dżinsy to albo się nie kochają 

albo właśnie ze sobą zerwali..."  

"Zobacz czy facet ma szminkę na twarzy."  

"Jeśli zamówią ten płonący deser. On jest jak ich 

serca - płonie i dlatego go zamawiają."  

Jak wymyślono całowanie? 

"Ja wiem jak to było... Jak całujesz ,to jest Ci 

cieplej, a wtedy nie było kaloryferów."  

Jak można nauczyć się dobrze całować? 

"Możesz poćwiczyć na Barbie lub Kenie."  

"Nie można - to robi się samo jak tylko masz się 

pocałować."  

"Trzeba oglądać dużo seriali w telewizji."  

Kiedy można kogoś pocałować? 

"Kiedy jest bogaty."  

"Nigdy nie wolno całować chłopaka! Oni są 

zawsze brudni - dlatego ja przestałam, to robić."  

"Jeśli to jest Twoja mama, możesz ją całować, 

kiedy chcesz. Ale jeśli jest to obca osoba, to 

musisz poprosić o pozwolenie."  

"Ja to widzę tak: Całowanie się jest ok, jeśli to 

lubisz. Ale nie wolno nikogo do tego zmuszać, 

bo to wolny kraj... Tak słyszałem..." 

Jak ważna jest miłość? 

"Bardzo ważna! Prawie tak ważna, jak piłka 

nożna!" 

Dlaczego zakochani trzymają się za ręce? 

"Oni nie chcą, żeby spadły im obrączki i dlatego 

się tak mocno trzymają, bo dużo za nie zapłacili..."  
Zebrała: Any 

 

 

            

 

Z pamiętnika roztargnionej gimnazjalistki 
Drogi pamiętniku! 

20 września, noc 

Ojacie!!! Ojacie!!! Za mało wykrzykników! Stanowczo za mało. Czy można 

„ojacie” podnieść do potęgi piątej? I ile to jest? Matematyk wie? No, jasne! Jak 

się liczy wszystko na kalkulatorze, to trudno nie wiedzieć! Nam nie wolno, 

a on bajer wciska, że sprawdza baterie, bo dyr kazał rozliczać się z segregowania 

odpadów na koniec miesiąca.  

Tak! Jeszcze ktoś uwierzy? Jak w to jego tłumaczenie, że 2+2:2 jest 3! Hiiii, 

hiiiii… 

Szok! Taki news! Mój tata, bądź co bądź, inżynier po polibudzie, powiedział, 

że to skandal!, że chyba przeniesie mnie z tej szkoły, bo czego taki człowiek 

może nauczyć? Ludzie, przecież  to kpiny! Każdy wie, a mój tata na pewno, 

że 2+2:2 równa się 2! 

Ale matematyk nie jest w tej szkole odosobniony, inni też udają, że wiedzą 

lepiej. 

   Polonistka, ta to dopiero dała dzisiaj czadu. Kazała przygotować informacje 

na temat pieśni o roladzie. Cały net przeszukałam! Jaka pieśń o roladzie? 

No, ludzie! Trzymajcie mnie! Nie ma! Nie ma!- i to jej jutro przy całej klasie 

powiem.  

Od dawna nam mówi, że na pieczeniu ciasta to Ona się nie zna, a najlepiej 

ze słodyczy to smakują jej śledzie. Nawet chciałam spróbować tych rarytasów, 

ale w naszym sklepie nie ma takich cukierków.  

Wracając do tej rolady, to nikt lepiej się nie zna na ciastach od mojej mamy. 

Od lat przecież znajomi u niej zamawiają ciasta na wesela. Mama powiedziała, 

że niemożliwe, by roladę można śpiewać! 

-Śpiewać to można na muzyce, a  na roladę jest jeden niezawodny przepis- 

stwierdziła. 

Składniki:  

 5 jaj 

 1 szklanka cukru                                                                     

 1 szklanka mąki 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 kg jabłek 

Wykonanie 

 Ubijamy białko z cukrem, dodając  pojedynczo żółtka, 

powoli wsypując mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia. 

 Układamy papier na blasze, smarujemy  masłem. Następnie układamy cząstki 

jabłek - 8 części. Na to wylewamy przygotowaną wcześniej masę. Pieczemy 25-

30 minut w 180 stopniach C.  

 Ściereczkę kładziemy  na stolnicę i przewracam ciasto do góry nogami. 

Ściągamy  papier i ściereczkę zawijamy w roladę. 

   No, powiedzcie sami? Czy ten przepis ma nuty? Czy tutaj można, coś  

wyśpiewać? Kiedy moja mama piekła na wesele, na którym miało być 300 gości, 

to ja wyłam, nie śpiewałam, bo przy siódmej roladzie miałam pęcherze 

na rękach. 

Co ja robię w tej szkole? I kto tym nauczycielom pozwolił uczyć?  Niektórzy 

z nich nawet mówią, że w szkole byli prymasami. A nasz katecheta twierdzi, 

że księżmi to wyłącznie mogą być mężczyźni. 

Drogi pamiętniczku! Tracę wiarę w sens nauki. Szkoła kłamie, a uczą, 

że media… 

(elrym) 
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TEST NA POTENCJAŁ 
IMPREZOWICZA 

Czy jesteś imprezowiczem? Aby to sprawdzić, 

należy rozwiązać test. Za każdą odpowiedź 

A przyznaj sobie 1 punkt, dwa punkty za B 

i trzy za C. 

1. Twój ideał przyjęcia to:  

a. seminarium podatkowe  

b. pokaz domowych filmów video  

c. Karnawał w Rio... tylko trochę większy.  

2. Na przyjęcie zbierasz ze sobą: 

a. dobra książkę  

b. torbę precelków  

c. forsę na pokrycie zniszczeń  

3. Pierwsze, co robisz na imprezie, to:  

a. sprawdzasz co jest w TV  

b. poznajesz się z innymi gośćmi  

c. rozcierasz sobie coś na czole i bekasz  

4. Twoją ulubiona zabawą na przyjęciu jest:  

a. „Zgadnij, co to za pierwiastek”  

b. „Dwadzieścia pytań”  

c. „Rozetrzyj sobie cos na czole i beknij”  

5. Strój na przyjęcia:  

a. najważniejsze to zabrać kieszonkowy futerał 

z ulubionymi ołówkami  

b. ulubiony sweter i spodnie  

c. abażur, sztuczny nos i jadalna bielizna  

6. Idealne menu na przyjęcie:  

a. mleko i ciasteczka  

b. ser i krakersy  

c. jedzenie, które eksploduje, gdy rzucasz nim 

o ścianę  

7. Ludzie powinni chodzić na imprezy:  

a. raz w roku  

b. raz w miesiącu  

c. gdy się tylko obudzą  

 

8. Jeśli stłukłeś coś na przyjęciu:  

a. zamykasz się ze wstydu w łazience  

b. proponujesz, że zapłacisz za szkody  

c. zdrapujesz to z podłogi  

9. Ulubiona muzyka na przyjęciu to:  

a. chorały gregoriańskie  

b. melodie z musicali  

c. każda, byle głośna  

10. Zazwyczaj opuszczasz przyjęcie:  

a. około 21.00  

b. po 1.00  

c. jak już padniesz  

ROZWIĄZANIE 
10 – 15 punktów: Kiedy jesteś na imprezie, nie wiesz, co masz 

ze sobą zrobić. Jedyna rada – zarób więcej pieniędzy 

i wynajmuj innych, aby chodzili za Ciebie na imprezy. 
16 – 20 punktów: Może kiedyś odnajdziesz swoje powołanie. 

21 – 25 punktów: Bardzo obiecująco. Niewielkim nakładem sił 

już wkrótce zaczniesz zachowywać się obiecująco. 
26 – 30 punktów: Dlaczego tracisz drogocenny imprezowy 

czas na ten test, IMPREZOWICZU? 

 

O ostateczną diagnozę poproś : Anię  Cz.  
 

 

                                              

 

 Horoskop 

Negatywny  
 

        Poradnik astrologii 

negatywnej ma pełnić przede 

wszystkim funkcję głosu 

doradczego w sprawie 

wyboru tak zwanych 

mężczyzn, kobiet, dzieci, 

a nawet zwierząt naszego 

życia, jak również partnerów 

do interesów. Każda płeć jest 

wstrętna na swój sposób. 

Po dokładnym zapoznaniu 

się z treścią poradnika, 

zrozumiemy, że nie jesteśmy 

jakimś szczególnym 

wyjątkiem. Wszyscy mają mnóstwo wad i praktycznie nikt nie zasługuje 

na sympatię :-))). Po prostu nie ma dobrych znaków Zodiaku. Wszystkie są złe. 

W momencie naszego przyjścia na świat, gwiazdy decydują o naszych wadach. 

Nie ma najmniejszego sensu z nimi walczyć )) 

 

Baran 
Jest 21 III, wiosna, słońce wchodzi w znak BARANA, rozpoczynając Rok 

Astrologiczny. Dzieci urodzone w tym znaku są wściekłe, kłamią, histeryzują, 

kradną cukierki, niszczą ubrania i kłócą się z rodzicami, których prędko 

wykańczają psychicznie. Rodzice nie ustępują im kroku - wykańczają psychicznie 

najbliższe otoczenie wybuchami gniewu. 

Byk 
Jest 20 IV. Z nieba uśmiecha się Wenus, Słońce wchodzi w znak Byka. Wydawać 

by się mogło, że jest to pora miłości i piękna. Otóż jest odwrotnie! Dużo 

logiczniejsza dla tego znaku wydaje się nazwa KROWA, bowiem ludzie z tego 

znaku są ciężcy, nieelastyczni, pozbawieni wdzięku i fantazji. Dziecko tak 

urodzone jest rozwydrzonym lizusem, gadającym bez przerwy i gromadzącym 

potworne ilości śmieci i zabawek. Wszystko im się przydaje. Ulubioną rozrywką 

jest strojenie się, bez względu na płeć, w stroje matki i mizdrzenie się przed 

lustrem. Marzeniem, bez względu na płeć, jest- być Marylin Monroe. 

Bliźniak 
22 V pojawia się na niebie Merkury - planeta złodziei. Słońce wchodzi 

w najmniej reprezentowany w encyklopediach, powietrzny znak Bliźniąt. Dzieci 

urodzone w tym czasie są... przede wszystkim wredne. Zajmują się nieustannie 

intrygowaniem między rodzicami. Wszędzie ich pełno. Zmieniają miny jak 

rękawiczki, psocą idiotycznie całymi dniami. Uczą się źle. Od małego wiadomo, 

że nic z nich nie będzie. 

Rak 
22 VI - na niebie Księżyc. Symbol smutku, melancholii i wycia, patronuje 

Rakowi, znakowi samobójców. Przykre, ale dziecko urodzone w tym znaku jest 

podejrzliwe i zdziczałe. Dręczy zwierzęta. Toczy obolałym wzrokiem 

po dziecinnym pokoju i robi na złość, z czego czerpie radość, objawiającą się 

w histerycznym szlochaniu. Z czasem ciężar wychowania spada na psychiatrę. 

Lew 
22 VII słońce świeci jasno. Rozpoczyna się znak LWA. Dzieci urodzone w tym 

znaku są rozkapryszonymi tyranami. Wszystko im się należy, chętnie cwałują na 

sterroryzowanych babciach, rozdając głupawe słoneczne uśmiechy, ząbkami 

zżartymi przez cukierki. Nie chwalone stają się młodocianymi przestępcami. 

 Panna 
23 VIII- Merkury złowrogo poprawia sobie skrzydełka u kapelusza. Słońce 

wchodzi w znak Panny. Zaczynają rodzić się hochsztaplerzy. Dzieci urodzone 

w tym znaku są płaczliwe i uparte. Trzeba im po sto razy czytać tę samą bajkę 

i podawać dokładną ilość krasnoludków związanych uczuciowo z sierotką 

Marysią. Chętnie robią doświadczenia na zwierzętach i rodzeństwie, zapisując 

wyniki. O ile za pomocą "Małego chemika" nie wysadzi siebie i domu 

w powietrze, wyrastają na nudziarzy i sadystów. 
c.d. s.13 
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,,Szkolna Wojna” 
 Dnia 21 września 2011 roku w Zespole 

Szkół nr 1 w Milejowie o godzinie 11
20

 dzięki 

niesamowitemu pomysłowi uczniów rozpocznie 

się wojna!  

 Na specjalnie przygotowanym boisku 

szkolnym (uzbrojonym w przeróżne osłony) 

podzieleni na czteroosobowe drużyny, staną 

uczniowie przebrani za żołnierzy amerykańskiej 

piechoty morskiej U.S. Marines i afgańskich 

żołnierzy, uzbrojeni w karabinki do paintball’a. 

Oddziały postanowiły  ze sobą walczyć, aby dostać 

się kolejno do ćwierćfinałów, półfinałów  i w 

końcu do finału. Drużyna, która wygra, dostanie 

nagrodę. Nagrodą główną będzie możliwość 

zatrzymania sobie broni i stroju, w którym uczeń 

walczył. 

 Uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie 

gratulujemy pomysłu i życzymy powodzenia, a już 

w następnym numerze wyniki wojny! 

Paweł Rybak 

 

 

       

 
 

Muzyczny kącik, czyli o tym, 
czego warto posłuchać… 

 
Kawałki których warto posłuchać: 

 

1.The Black Eyed Peas- I gotta feeling 

 

2.Emiliana Torrini- Jungle drums 

 

3.Green Day- 21 days 

 

4. Dżem- wehikuł czasu 

 

5. u2- I'll go crazy if I don't go crazy tonight 

 

Piosenka z przesłaniem: 

 

Suzanne Vega- New York is a woman 

 

Przebój lata 2009: 

 

Andrzej Piaseczny- Rysowanie Tobie 

 

Najnowsze krążki: 

 

Pearl Jam- The Backspacer 

 

Madonna- Celebration 
 
 

 

 
 

 
Gosia Zgórska 

 
 

 

 

Waga 
23 IX - po raz drugi w tym roku na niebie czerwono płonie Wenus. Niezdarnie 

z wahaniem zaczynają się rodzić niemowlęta-Wagi. Dziecko urodzone w tym 

znaku jest niezwykle układną, pozbawioną charakteru kukiełką. Dość wredne, 

stroi głupie cukierkowe minki i osiąga to, co chce bez 

najmniejszego wysiłku. 

   Skorpion 
22 X- Słońce wchodzi przerażone w znak Skorpiona. 

Dzieci urodzone w tym czasie są pozornie grzeczne 

i pogodne, acz kopią wilcze doły, zastawiają pułapki 

i sypią truciznę do placka ze śliwkami. Wyrastają szybko, 

od maleństwa nauczone terroryzować otoczenie 

i wyruszają w świat. 

Strzelec 
22 XI-Planeta Jowisz niczym złośliwy bożek wygląda zza ołowianych, 

listopadowych chmur. Po zakale społeczeństwa - Skorpionie, kolej 

na paskudnego Strzelca. Dziecko urodzone w tym znaku jest złośliwe 

i przemądrzałe. Pozbawione serca i wdzięku, o ile jest chłopcem, cały dzień 

strzela z korkowca, strojąc miny do szyby okiennej;  o ile jest dziewczynką, robi 

sobie balowy makijaż i ciągnie kota za ogon, przeglądając się z zachwytem 

w lustrze. 

Koziorożec 
22 II - do Ziemi zbliża się wielki ponury Saturn. Planeta chłodu, smutku 

i nieszczęść. Od tego dnia zaczynają się rodzić nieszczęsne Koziorożce. Dziecko 

Koziorożec jest skryte, zakompleksione, ssie palec. Jest ponure żarłoczne, 

masochistyczne i trudno myślące. 

Wodnik 
20 I - Zimna, ponura i tajemnicza planeta Saturn straszy ciągle nad horyzontem. 

Na świat przychodzą Wodniki, dzieci wampiry wysysające soki z Bogu ducha 

winnych matek. Sprytne i wścibskie, i tak wiedzą wszystko lepiej. 

Ryba 
22 II - na niebie jedna z najdziwniejszych planet, patron neurasteników 

i lunatyków - Neptun. Zaczynają się rodzi upiory, zmora innych znaków, skłonne 

do używek, niemożliwe do zaakceptowania Rybki. Niestety, jak dotąd nikt 

jeszcze nie znalazł sposobu na wyeliminowanie tego znaku. Dziecko RYBA 

to mały rozdygotany histeryk. O ile w ogóle przestaje płakać, zanosi się 

piskliwym idiotycznym chichotem bez powodu. Obgryza paznokcie i doprowadza 

rodziców do stanów samobójczych. 
 

Z przymrożeniem oka  przestrzega, marząca o  Marylin Monroe(???),  elrym 
 

           
 

Ulubione słówka, czyli krótkie vademecum nauczyciela-  
drukowane w  odcinkach  

A – ABSENCJA – wynik polowania na wagarowiczów, czyli tych, co im zbrzydła 

szkoła, 

B – BARAN – osobnik, o którym mówiąc oględnie, nie mamy najlepszego zdania, 

C – CELUJĄCA OCENA – coś niezmiernie rzadkiego w szkolnej praktyce, 

D – DZIENNIK LEKCYJNY – forma pisarstwa z pogranicza since fiction, 

E – EWALUACJA – najczęściej powtarzane słowo na wszelkiego rodzaju 

szkoleniach.  

F – FREKWENCJA – wynik sumowania, mnożenia i dzielenia tych, co byli, przez 

tych, co wyszli i już nie wrócili, 

G – GRAFIK – ściśle zaplanowany system pilnowania korytarzy w czasie przerw, 

H – HARMONOGRAM – opis kto, kiedy, z kim, gdzie i co ma robić, 

I – INSPEKTOR – kiedyś postrach szkół a dziś prawdziwych … inspektorów już 

nie ma, 

J – JEDYNKA – ulubiona ocena wielu belfrów, zwłaszcza tych, którzy udzielają 

korepetycji, 

K – KLASA – zbiór osobników płci obojga, których staramy się kochać, mimo że 

stale rzucają nam kłody ( lub inne przedmioty) pod nogi, 

L – LEKCJA – czas, gdy usiłujemy osiągnąć ściśle określony cel, podpierając się 

wymyślonym wcześniej niezwykle pięknym i mądrym zoperacjonalizowanym 

planem dydaktycznym, 
 

Wyszperała: Aśka  
ciąg dalszy w numerze listopadowym – tymczasem przećwiczcie Drodzy Nauczyciele, to co powyżej, 

gdyż im dalej w las… i na bezrybiu…, i nie miała baba kłopotu… itp.    



~ 14 ~ 
 

 
 

 Siedź prosto, bo twoje walory ulegną 

zmniejszeniu. 

 Przestańcie rechotać jak konie! 

 Przyjdzie i na ciebie kolej, kudłaczu jeden. 

 Kto chętny, nich podniesie rękę. Nogi też mile 

widziane. 

 Możecie ściągać wszystko, byle nie na 

sprawdzianach. 

 Widzisz ten „X”? Jaki on jest? Samotny! I woła: 

bierz mnie, bierz mnie! 

 Zawsze gadulstwo było cechą Polaków, a wy 

jesteście tego ewidentnym przykładem. 

 Jacy wy jesteście zniewieściali! 

 Dajmy se siana, zbierzmy się do kupy! 

 Nie śmiej się, panna, kretyńsko, bo mnie krew 

zalewa! 

 A ty jesz i jesz na lekcjach, a nadal żeś taki chudy. 

 Masz prawo wejść, ale zamknij buzię. 

 Tyś smoka widział jak ja twoją pracę domową! 

 Zginiecie w bałaganie umysłowym! 

 Masz istną pustkę w głowie- wystrzegaj się 

wiatru. 

 Kolego, tobie to w liceum oddadzą teczkę, 

otworzą drzwi i pokażą, jak się zjeżdża po 

schodach. 

 Gdybym żyła w epoce kamienia łupanego, 

to bym postąpiła z wami łopatologicznie. 

 Głowę, dziecko, masz nie tylko do fryzur! 

 Czy wy musicie, zamiast się uczyć, pół pola 

zaorać? 

 W twierdzeniu Pitagorasa trójkąt jest taki 

uduszony. 

 Oszczędzę ci chyba wrażeń związanych 

z przejściem do następnej klasy. 

 Prezentujecie poziom bliski zeru, ale od strony 

ujemnej. 

 Siadajcie, póki możecie, bo po wywiadówce mało 

kto będzie mógł. 

 Cicho bądźcie, zakalce społeczne! 

 Do Czorta! 

 

 
 

Spisał: Asiek 

 

 

 

 

Refleksyjnie z pracy Samorządu Uczniowskiego... 
 

To nasz uczeń 

 

Nie samą nauką żyje człowiek. Istnieje coś więcej, niż czysto książkowa 

wiedza, dzięki czemu uczeń staje się coraz dojrzalszym człowiekiem. W dobie 

obecnego konsumpcjonizmu, wartości życiowe często blakną i nie przyciągają 

młodego człowieka. Ale nie 

w naszej szkole! Istotnym jest 

fakt, że nie dla sławy, nie dla 

popularności, uczeń wychodzi 

poza krąg własnego „ja” i szuka 

sposobów, aby dać innym 

chociaż małą cząstkę siebie. 

W jaki sposób? Wspominając 

ubiegły rok szkolny, widzę 

ucznia, który pochyla głowę nad 

mogiłą powstańców 

styczniowych z bukietem biało – 

czerwonych róż, widzę ucznia, 

który w rozmowie 

z nauczycielem- emerytem przy ciepłej herbatce uśmiecha się, zadaje pytania, 

wykazuje zainteresowanie rozmową a wychodząc,  stwierdza: „To musiała być 

niezwykła nauczycielka”. Łza w oku kręci się, gdy na wieczorze poezji, młody 

człowiek już po raz kolejny spotyka się z Ojcem Świętym i wciąż w Jego 

słowach odkrywa coś nowego i odnajduje dla siebie wskazówki do lepszego 

życia i odczuwa „poetyckie wzruszenie”. Rysuje mi się postać milczącego 

ucznia po projekcji filmu 

„Święte dzieci” i tego 

w pełni zaangażowanego 

w zbiórkę pieniędzy na rzecz 

chorych z hospicjum. Widzę 

ucznia oddającego ostatni 

grosz, po to by wspomóc 

swojego chorego kolegę. 

Wspominając ubiegły rok,  

przypominam sobie młodego 

człowieka, z radością 

wypisującego laurki dla 

swoich nauczycieli, i tego, 

biegnącego w strugach deszczu, z zaproszeniami na Święto Szkoły. I przepełnia 

mnie duma, gdy na myśl przychodzi mi „To nasz uczeń...” 

 

MG 

 

 

 
„Pisownia nie w 6a” 

Weronika jest niemądra, 

Angelika to nie flądra. 

Kacper nie jest mały, 

ale nie ma to jak jego gały. 

Pani krzyczy, ale nie ryczy. 

Gdy Grzesiek jej słucha, 

nie może oderwać ucha. 

Gdy Damian nie mówi, 

to Daniel się nie gubi. 

A Magda słucha 

i nie mówi nikomu niczego do ucha. 
 

Agata Kubajka 6a 
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Kodeks miłości 

 

 Kochać jedną 
tylko osobę 
i pogardzać 
wszystkimi 
innym  

 Uważać 
za nieszczęście 
przebywanie z dala od przedmiotu 
miłości.  

 Być gotowym wszystko przecierpieć, 
a nawet ponieść śmierć, byleby tylko 
być blisko ukochanej istoty.  

 Starać się jej podobać.  
 Jeżeli nie można być przy niej 

w rzeczywistości, to być przy niej 
przynajmniej myślą.  

 Kochać wszystko, co ją otacza: 
przyjaciół, dom, ubrania i obrazy.  

 Pragnąć, bu ją chwalono, i nie znosić 
najmniejszej przygany.  

 Wierzyć jej we wszystkim i pragnąć, 
aby wszyscy wierzyli.  

 Pragnąć dla niej znosić niewygody 
i uważać takie cierpienia za słodkie.  

 Często płakać: z dala od niej – 
z tęsknoty, przy niej - z radości.  

 Zawsze tęsknić i zawsze pożądać.  
 Służyć bezinteresownie, nie myśląc 

nawet o żadnej nagrodzie.  

 

PODARNIK 

„NIEPOPRAWNEGO” 

UCZNIA 
1) To, co możesz zrobić dzisiaj, zrób 

pojutrze, albo najlepiej za trzy dni. 

Będziesz miał więcej wolnego. 

2) Praca domowa nie zając- nie ucieknie. 

3) Nie kuj- zawód kowala już się nie 

opłaca. 

4) W czasie sprawdzianu nie myśl za dużo- 

mózg ci się zlasuje. 

5) W szkole odpoczywaj- życie zdąży cię 

zmęczyć. 

6) Gdy nauczyciel wywoła cię do tablicy 

nie mów za dużo- zęby się pocą. 

7) Kiedy dostaniesz pałę, pożal się 

przyjaciółce, byle… nie za mocno. 

8) Pał nigdy za wiele! 

 
 

  

Wywiad z najmłodszymi 
uczniami naszej szkoły 

 
Przeprowadziłyśmy wywiad z przedszkolakami,  zobaczcie,  kto jest ich ulubionym 

aktorem czy piosenkarzem, kim według nich jest pan dyrektor, czym tak naprawdę jest szkoła i ile 

ma lat,  czego się w niej uczymy i jakich zasad należy przestrzegać, czego im nie brakuje  Kim chcą 

zostać, kiedy zakończą edukację. Co myślą o papierosach, jaki mają ideał swoich ”drugich 
połówek” a także kto nimi  jest. Najbardziej zabawne odpowiedzi zamieściliśmy poniżej: 

 

Kim jest według Ciebie Pan Dyrektor? 

- Człowiekiem najważniejszym w szkole 

- Jest to taki  ktoś, kto rządzi wszystkimi uczniami i nauczycielami 

Co to według Ciebie jest szkoła? 

- Dom gdzie się uczy 

- Jest to miejsce gdzie krzyczy Pani, gdy coś spsocimy i tam także się uczymy 

Ile lat według Ciebie ma nasza szkoła? 

- Wydaje mi się że około 100, ale pewny nie jestem 

- około 3000, bo chyba nie więcej 

Czego uczysz się w szkole/przedszkolu? 

- Literek, cyferek, dodawania, odejmowania 

- Pisać łączonymi literkami 

- Dobrze się zachowywać 

Podaj jedną zasadę, której uczeń/przedszkolak powinien przestrzegać: 

- Nie brudzić, nie psocić, nie bić się, nie psuć niczego 

- Nie żuć gum na lekcjach, bo się udławić można 

- Nie wolno jeść chipsów, chyba że pani pozwoli 

Czego brakuje Ci w przedszkolu/szkole? 

- Niczego, tu przynajmniej nie ma mojego brata 

- Komputera i telewizji 

Kim chcesz zostać , gdy dorośniesz? 

- Kierowcą wyścigowym, jak Pan Kubica 

- Policjantem, chce ścigać bandytów 

- Jeździć do pracy tam gdzie tata, chce zostać górnikiem 

- Modelką, chce chodzić po wybiegach 

- Pilotem, będę latać samolotami 

- Będę ratować ludzi przed pożarem, chce zostać strażakiem 

-Uwielbiam Dodę i chciałabym śpiewać tak jak ona, moim marzeniem jest zostać         

piosenkarką 

Co myślisz o papierosach? 

- Nie wolno palić w domu, bo śmierdzi 

- A mój dziadek w domu fajczy 

- Zagrażają życiu 

- Mi kiedyś mama mówiła, że od palenia to mogą płuca wypaść 

Jak powinna wyglądać twoja żona/mąż? 

- Żeby miał brązowe oczy i włosy 

- Miły, nie kłócił się ze mną 

- Najważniejsze, żeby dobre obiadki  robiła, no i ładna musi być 

Kto jest Twoim idolem? 

- Doda, uwielbiam ją 

- Feel, jego piosenki są takie pouczające 

- Hanna Montanna jest taka słodka i zwariowana 
 
 

 
 

Wywiad przeprowadziły: Joanna Miszczuk i Aleksandra Pawlak z pomocą Gochy, Coli i Natalii ;) 
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BLISKIE SPOTKANIE Z PIZZĄ 
Kiedy siedziałyśmy z kumpelą w pizzerii, 

do lokalu wszedł mój eks z nową dziewczyną. Nie 

chciałam, by mnie zobaczył, więc nachyliłam się 

nad talerzem i zakryłam gazetą. Gdy zbliżył się 

do nas, kumpela pchnęłam moją głowę bliżej 

talerze. Niestety, za mocno i… wylądowałam 

twarzą w pizzy. Oczywiście koleś to dostrzegł. 

Śmiał się jak szalony. 

KASIA 

 

JAZDA FIGUROWA 
Założyłam się z kumpelami, że zrobię szoł 

pod domem chłopaka, który bardzo mi się 

podobał. 

- Kieeedy znajdziemy się na zakręcieeee, co z nami 

będzieeee?- zawodziłam, jeżdżąc na wrotkach pod 

jego oknami. Wiedziałam, że Radek pojechał 

do babci, więc nie mógł widzieć moich popisów. 

;D Gdy po efektownym piruecie wpadłam 

na drzewo, zobaczyłam… swego lubego. ;O Został 

w domu.. Mój ‘agent’ z III B zawiódł- nie doniósł 

mi  o zmianie planów. ;/ 

EWKA 

 
 

„Hymn o sobie samym” 
 

Jestem sobie Alutka 

posiadam kota Gutka 

posiadam też chomika 

który na karuzeli fikołki fika 

pies Tofik w budzie mieszka 

to mój najlepszy koleżka 

komputer mam 

i sobie na nim gram 

pokojów w domu mam sporo 

bo w domu nas pięcioro 

czasem łapię lenia 

a mamę leń mój wpienia 

wieczorem jestem umyta 

a pięć minut później kołderką przykryta 

i chociaż młoda jeszcze jestem 

usłyszycie o mnie jeszcze 

 
Alicja Srebrna 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konkurs Mitologiczny „Sfinks”  

 9 czerwca 2009r. w Szkole 

Podstawowej w Milejowie odbyła 

się V edycja Drużynowego 

Konkursu Mitologicznego 

„Sfinks”. Względy organizacyjne 

zdecydowały o tym, 

że rozstrzygnięto go na szczeblu 

szkolnym. W konkursie mogli brać 

udział uczniowie klas V i VI szkoły 

podstawowej. Do rywalizacji przystąpiło 4 drużyny, przygotowane przez 

Panie M.Marczak i M.Falkiewicz. Po uroczystym powitaniu wszystkich 

uczestników i przedstawieniu 

jury w składzie: Magdalena 

Falkiewicz, Magdalena 

Marczak i Katarzyna 

Strycharczuk, 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 uzupełniały „mitologiczny 

labirynt”.  

Zmagania okazały się wyczerpujące, ale organizatorzy pomyśleli 

i o tym, przygotowując dla wszystkich dzieci słodki poczęstunek. Poziom 

był niezwykle wyrównany, konieczna była nawet dogrywka. Znajomość 

greckich muz ostatecznie rozstrzygnęła wynik konkursu. Zwycięzcy – 

Tytani - otrzymali piękne książki, a pozostali uczestnicy pamiątkowe 

dyplomy. Wszyscy zapewne mile wspominają tegoroczny konkurs 

mitologiczny, a niektórzy już przygotowują się do kolejnego. 

 

Magdalena Falkiewicz 

 

 

I miejsce 
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 Dlaczego słońce 

przyciemnia 

skórę, 

a rozjaśnia 

włosy? 

 Dlaczego kobiety nie mogą umalować oczu 

z zamkniętymi ustami? 

 Dlaczego nie ma takich tytułów w gazetach: 

"Wróżka wygrała w totka"? 

 Dlaczego, żeby skończyć pracę 

w Windowsach, trzeba nacisnąć na "Start"? 

 Dlaczego sok cytrynowy jest robiony 

z koncentratu, a płyn do mycia naczyń 

z prawdziwej cytryny? 

 Dlaczego nie ma pokarmu dla kotów 

o smaku myszy? 

 Dlaczego Noe nie zabił tych dwóch 

komarów? 

 Dlaczego samoloty nie są robione z tego 

samego materiału, co czarne skrzynki? 

 Skoro do teflonu się nic nie przykleja, 

to jak przyklejono teflon do patelni? 

 Dlaczego kamikadze nakładają kaski? 

 Jaki jest synonim słowa "synonim"? 

 Dlaczego w lodówce jest światło 

a w zamrażalniku nie? 

Zapytała: Any 

 

      

„Hymn o sobie samym” 
Choć jestem taka mała 

to jednak dosyć śmiała 

odwagi brak mi nie jest 

zapiszcie sobie w rejestr 

ta śmiałość i odwaga 

w życiu mi pomaga 

moja głowa nie jest pusta 

jak na polu ta kapusta 

jestem zwinna jak wiewiórka 

wyprowadzę w pole Burka 

nikogo się nie boję 

bo jest nas w domu troje 

chociaż jestem pracowita 

to czasami leń mnie chwyta 

i choć młode ze mnie dziewczę 

usłyszycie o mnie jeszcze 

 

Anonim 4a 

 
 

 

 
 

Jak zrobić dobre wrażenie na dziewczynie? 
 

Być schludnym 
Być zadbanym 
Być pewnym swego zdania 
Być tolerancyjnym 
Być wyrozumiałym 
Być życzliwym 
Być zabawnym 
Być wesołym 
Być zadowolonym z życia 
Być błyskotliwym 
Czysto się ubierać 
Często uśmiechać się 
Potrafić doradzić 
Potrafić wysłuchać 
 

Chłopak nie powinien: 
 

Bluźnić 
Być cichy 
Być wstydliwy 
Być zarozumiały 
Ciągle narzekać 
Palić 
Przeklinać 
Przechwalać się 
Opowiadać "bajek" 
Spluwać na ziemię 
Wymądrzać się 
Wyśmiewać innych 

Jak zrobić dobre wrażenie na chłopaku? 
 

Być czysta 
Być zadbana 
Być schludna 
Być naturalna 
Być skromna 
Być punktualna 
Być wygadana 
Być bystra 
Znaleźć się w każdej 
sytuacji 
Mieć swoje zdanie na 
różne tematy 
Dopuszczać chłopaka do 
głosu 
Mieć bogaty zasób słów 

Dziewczyna nie powinna: 
 

Palić 
Spluwać 
Przeklinać 
Bezustannie mówić o sobie 
Narzekać na siebie (wady, nogi, figura, włosy) 
Obgryzać paznokci 
Wymądrzać się 
Obgadywać przyjaciółki 
Mówić o swoich przeżytych związkach 
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Poczta Serc 
 

 Pozdro dla Mojego kochanego Konradka. 

 Pozdro dla wszystkich wędkarzy z naszej szkoły. Piotr Zieliński, 

Michał Janowski, Ernest Bil. :) 

 Pozdro dla Scofka od Piotrka, wrogów tez trzeba pozdrowić. 

 Gorące pozdrowienia dla Kućwala i Bartosza <…>. 

 Pozdrawiam Cieszy Jape z Jaszczowa i Jolkę, która gadała z Zetorem. 

 Pozdrowienia dla Marty. Piczu. 

 Loffciam Cię Monika! xD 

 Pozdro dla kochanej Dominisi z II A! 

 Pozdrowienia dla Pani Gajowiak. 

 Pozdro dla III A. Bartosz. 

 Pozdrowienia dla kochanej koleżanki z klasy- Any. ;* Bartosz 

 Buziaczki dla naszego nowego klasowego ‘nabytku’. ;D For Nataly! 

**; Basik. 

 Martunię kochaną. Kolaa.;* 

 Pozdrowienia dla Bartosza, Paulinki, Karoli, Heni-Kasi, Ciochy, Bola 

Kurza i wgl. wszystkich co siedzą na dworze! 

 Dla Serusia ;* , który chora nóżkę maa. ;( Ola. ;D 

 Pozdrowienia dla Domy i Pati. 

 Kocham Kućwala, Damian. 

 Pozdrowienia dla kochanej, wiecznie uśmiechniętej i jakże 

inteligentnej Marty z III A . Oluś =* 

 Pozdrawiam Bartka Jośko. Klasa I A. 

 Pozdrowienia dla Moniki i Skofka. Damian Majcher. 

 Chciałbym pozdrowić Grzegorza Boreczka, mamę, wujka, ciocię, 

babcię, Ewelinę Boreczek. 

 Pozdrowienia dla Ciochy, Oliwi, Kajki i Domki. Kocham Was! 

 Pozdrowienia dla Inguli ;) ;** od Kućwala. <3 

 Pozdrowienia i całuski dla Domy, Dżasty, Pychy i Natalii ;D Gosza. 

 Pycho ma, Pycho ma, któż bez Ciebie sobie w życiu radę da? Jesteś 

miła i pachnąca, ale dobra trochę żrąca. Ja bez Ciebie nie potrafię 

dłużej żyć..  Twoje Kochanie. ;* 

 Mocne całuski dla Weroniki Roczon z kl. V a. KC! 

 Pozdrowienia dla Scofka. ;) Bartosz. 

 Pozdro dla hardcorelów, Pitbula i TMT ;) ;) Piczu, Prokop, Bartosz, 

Kućwal. 

 Pozdro dla Pana Wosia od Seby. ^^ 

 Pozdrawiam Aśkę z III A. Bartosz. 

 Pozdro dla Turbo Dymomena! 

 Szczypiorku nie traktuj serio wszystkiego co mówię, przepraszam- 

Scofek. ;** 

 Pozdro dla Batona- niech moc będzie z Tobą! 

 Czekam na św. Mikołaja. Lola. ;D 

 Pozdrowienia dla Dzięcioła z III A. Cicha wielbicielka. 

 Pozdro dla Arka i Papajca. 

 Pozdrawiam Moją kochaną Aśkę. =* Olka. 

 Pozdro dla Floriana lubiącego poduszki- Jego właściciel. ;) 

 Buziaki dla Batona za gaszenie pożarów! 

 Gorące uściski dla Drani: Bartusia i Kamisia. *; ;* Baasik. ;P 

 Pozdrawiam Olkę P. z III A. Bartosz. 

 
 

 Pozdro dla dziewczyn z I B. Mati. 

 Pozdro dla krawaciarza. 

 Pozdrawiam tych, co piją liptonki oraz panią 

ze sklepiku, która je sprzedaje! 

 Pozdro dla Cioski, Peli, Bola, Henia, Karo i Kai. 

 Pozdrowienia dla Eweliny Prokop z klasy II B. 

 Pozdrowienia dla Bartosza, Kućwala, Wojaka, Marcina 

i Prokopa. 

 Bużka dla NAJLEPSIEJSZYCH, czyli Olci, Jadźki, Karolci, 

Pylinki, Eci, Domci, Coli, Moni, Martuchy etc. ;D ***; 

Basik. 

 Pozdro dla Wojtusia! ;D 

 Pozdrawiam takie dziewczynki jak: Paulinka, Karo, 

Ciosia, Bolo, Heniu, Kaja!!! 

 Pozdrowienia dla wspaniałej nauczycielki pani Eli 

Rymczuk!!!!! :) 

 Buziaki dla Teletubisioofff, Krasnali i naprawiaczy 

pralek. 

 Pozdrowienia dla Oktawii Polak z I A. Adrian 

Chartanowicz. 

 Pozdrowienia dla Kamila Gańskiego z klasy IIIC. 

 Pozdrowienia dla Natii K. z III A. Olka. 

 Pozdrowienia dla Karoliny Kutwy. 

 Pozdro dla nauczycieli. 

 Całuski dla trzepniętej Martuchy, z którą tak wspaniale 

się marzy i wymyśla! ;D ;** Basik. 

 Pozdrawiam kochaną Panią Stefę! 

 Pozdrowienia dla Bolka od Lolka. 

 Pozdrowienia dla Koziołka Matołka od mieszkańców 

Pacanowa!! 

 Pozdrowienia dla dziewczyn z I A. 

 Pozdrawiam: Paulinkę, Oliwkę, Klaudię, Karolinę, Kasię, 

Kaję. 

 Pozdrowienia dla Cieplaka i Piotrka z klasy I B. 

 Pozdrawiam Pelasię. 

 Pozdrowienia dla Anety Kanaszewskiej z klasy II A. 

 Serdeczne pozdrowienia dla mojego kochanego 

mężusia! ;) 

 Pozdrawiam panią Elżbietę Strycharczuk, gdyż jest 

najlepszą wychowawczynią. 

 Pozdrowienia dla Turbo – Dymo – Mena. Zawstydzony 

Pędzel. ;P 

 Gorące buziaczki dla Bartosza Gąsiorowskiego z klasy III 

A. [; 

 Buziaki dla mojej Żony , ka Cee. ;* Twój mężuś. 

 Pozdro dla wszystkich krasnali ogrodowych- Oksana. 

 Pozdro dla Kućffala i Dropsika za umilanie lekcji 

geografii – Dżasta i Monika 
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 Pozdrowienia dla ślicznych nóżek Dropsika! ;* 

;* ;* 

 Pozdro dla Damiana M. za naprostowanie 

kierownicy Mojej Babci- Dżasta i Gośka. 

 Pozdrowienia dla Damiana z I A. ;* 

 Pozdrowienia dla Mateusza z II C. ;** 

 Pozdrawiam Olę. Miłosz. 

 Pozdrawiam Moją żonę- Olę K. Bartosz. ;) 

 Gorące pozdrowienia i buziaki dla mojej 

kochanej Gandzi. ;* Kocham Cię! ;* Dedzia. 

 Pozdro dla P. Oremczuka - chłopaki z wycieczki. 

 Pozdrawiam Pychę, Domę i Basika. Łolkaa. :D 

 Pozdrowienia dla Kleryka Piotra– III A!! ;D 

 Pozdrowienia dla wszystkich pokemonów. Pikaczu. ;D 

 Pozdrowienia dla: Seby, Arka, Adriana, Karo, Cioski, Pauliny, Oliwi , 

Kai, Patryka Tomka , Pawła. 

 Pozdro dla Goryl– twój cichy wielbiciel. 

 Pozdrowienia dla Moniki z III A. Bartosz. 

 Pozdrawiam Mojego męża, Bartosza. Ola. ;D 

 Pozdrawiam uczestników spotkań Horrorowych. Organizatorka. ;D 

 Gorące buziaczki dla Bartosza Gąsiorowskiego z kl. III A  oraz Adriana 

Jatczaka i Ernesta Bila. ; 

 Pozdrowienia dla Damiana Gańko. 

 Pozdro dla Grzebcia– Supermena.  Twoja idolka. 

 Buziaki dla Moniki i Martuchy od Dżasty. ;* 

 Pozdro dla dziewczyn z I B. Mati. 

 Buziaczki dla „mlecznego” Kućwala, który tak wspaniale i 

profesjonalnie potrafi mnie gnębić i z którym bójki oznaczają tylko i 

wyłącznie JAJCA ;PP **; Basik. 

 Pozdro dla „Kowala”. 

 Aśko!! Dziękuje Ci  za te wszystkie rozmowy na GG – Twój Scofek. 

 Gorące pozdrowienia dla Magdy Gajowiak za to, że załamała się 

po naszej ostatniej lekcji- kl. III A. 

 Pozdro dla Mateusza Gąsiorowskiego. 

 Pozdrowienia dla pani Ani Jakubowskiej – IIIa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pozdrowienia dla Pauli.<3 

 Pozdro dla wszystkich fajnych babek! xD 

 Pozdrowienia dla Piotrusia, Kućwala, Damiana (odezwij 

się do mnie w końcu,  bo będę płakać) , Picza i Bartka 

Scofek. ;) 

 Buziaki dla Koli za zorganizowanie wieczorów 

horrorowych (Pietruś dziękuje jej braciom xD) 

 Pozdrowienia dla mojej żony- Pietruś . 

 Pozdrowienia dal Kochanej Ciągutki ***; Ty wiesz!  ;D 

 Pozdro dla TMT (Tur Milejów Teamu) za piękne chwile 

spędzone we Francji. Pietrek. 

 Pozdrowienia dla Martusi znanej jako Scofek :))))) 

buziaki niunnnniaaaaaaaaa.  Any. 

 Pozdrowienia dla Magdy Gajowiak- the Best English 

teacherki. Justyna, Marta i Monia. 

 Dla tej grzesznej , lecz kochanej.. Pierwszej 

i niezapomnianej.. Dla Czarnej Jadźki. *; Basik. 

 Pozdrowienia dla klasy III A (najgorszej naturalnie), Ola. 

 Pozdrowienia dla Pana Oremczuka, żeby się na mnie 

więcej nie gniewał, on wie za co. ;PP Kopiąca w drzwi. 

xD 

 Moi przyjaciele: których pozdrawiam …. Pelasia, Ciosia, 

Boluś, Heniuś, Karosia, Kajcia. 

 Pozdrawiam Panią Elżbietę Strycharczuk, bo jest 

najlepsza!!!!!!!!! 

 Pozdrowienia dla nich: Karo, Ciochy, Liwki, Wiki, Kai, 

Gretki, Henia, Didy, Baryły ,Kiepy, Pawła, Miłosza, Cyca, 

Bobra, Białego. 

 Pozdro dla Kolusi. (;  Buzi Maleńka. **; 

 Pozdrawiam Panią od religii i Pana Kazia Wosia. 

 Pozdrowienia dla Wojtka Pietrzaka. I A 

 Pozdrowienia dla Alibaby i 40 rozbójników.  ;D 

 Pozdro dla Tracza i Pasieki. 

 Kocham klasę I A! 

 Pozdro dla Eweliny Głąb i Karoliny Jarszak z klasy II B. 

 Najserdeczniejsze pozdrowienia dla klasowego 

Scofielda, który każdego z nas obdarowuje miłością 

dozgonną. Kochamy Cię! ;* 

 Pozdrowienia dla ks. Wojciecha Komosy. ;) 

 Całusy dla Gochy -  mojej piczy.  Dżacha. 

 Całusy dla Karola Prokopa- Eliza Dziwota. 

 Całuski dla mojej kochanej Dżasty za dożywienie mnie 

po lekcjach– Twoja M. 

 Składamy hołd naszemu mistrzowi Dee- Józiowi Bilowi, 

aby jego władza rozniosła się wszem i wobec! ;D 

Podwładne. <3 

 Gorące całuski dla mojego kochanego  Gucia! ****;  

Ania. 

 Gdy Cię widzę moje serce bije mocniej. Kocham Cię 

Aniu Wójcik i nie przestanę. Tajemniczy wielbiciel. ***; 
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Piosenka z dedykacją 

od przyszłych absolwentów 

dla Nauczycieli 

 
Nauczycielu 

Jesteś mi naprawdę bliski 

Nauczycielu 

Czasem byłeś mi jak kat 

Dałeś mi pałę, jestem w amoku 

Powtarzam klasę już w przyszłym roku 

A do tej klasy przecież chciałem chodzić sam. 

Nauczycielu 

Przyprowadziłeś mnie z ulicy 

Nauczyłeś, pomagałeś mi jak brat 

Dałeś pochwałę i serce całe 

Dałeś mi wiarę choć sam nie miałeś 

Piątki nie dałeś 

Piątkę wpisałem sobie sam. 

 

Teraz płaczę, krzyczę czemu wyszło tak 

Ta nagana przecież zrujnuje mi świat 

Chciałbym się rozpłynąć albo cofnąć czas. 

Nie mogę spać spokojnie 

Uczeń swoje prawa zna. 

Teraz ryje, kuje żeby wyszło tak 

Ten egzamin przecież zbuduje mi świat 

Chciałbym się nauczyć, ale nie wiem jak. 

Może spać spokojnie 

Kto egzamin zdany ma 

 

Nauczycielu 

Jak wyrazić to co czuję? 

Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie wiedza twa 

Dałem ci uśmiech, dałem i spokój 

Dałem nadzieję, że w przyszłym roku 

Zdam ten egzamin 

Żeby zadowolić was. 

Nauczycielu 

Jesteś mi naprawdę bliski 

 

Nauczycielu 

Czy naprawdę wierzysz mi? 

Że dam ci dowód 

Że w przyszłym roku 

Dostanę pracę, kupię samochód 

I wykorzystam wiedzę 

Którą dałeś w szkole mi 

Teraz szczerze, głośno zaśpiewamy tak: 

Niech Nauczyciele żyją nam sto lat! 

W zdrowiu, szczęściu niechaj upływa im czas! 

Pamiętajcie o nas… 

przez szeregi długich lat 

 

 

HUMOR 

ZESZYTÓW 
 

 Wierzenia Żydów różniły się od wierzeń Egipcjan tym, że 

mieszkańcy Palestyny wyznawali religię odmienną od 

mieszkańców Egiptu. 

 Kangur ma dwie przednie łapy, dwie tylne, ogon i worek na 

małego. 

 Życie toczące się w małym miasteczku zostało opisane według 

toczącego się tu życia. 

 Po wielu staraniach lekarza pani Nowakowa zmarła. 

 Na postoju normalni chłopcy jedli, a ci z kondycją patrzyli 

na widoki. 

 Paweł Obarecki ziajał wielkim zapałem, żeby uczyć ludzi 

biednych higieny. 

 Chochoł nakazał Jaśkowi, aby wszystkim chłopcom zabrał kosy 

i inne ostre narzędzia. 

 Wyjrzał żołnierz z okopu i coś mu do łba strzeliło. 

 Śmierć w tym utworze personifikowana jest rozkładającym się 

ciałem ludzkim o wyłupiastych oczach i strząsającym 

spojrzeniu. 

 Aby nalać wodę z czajnika do szklanki, trzeba ciecz 

wyprowadzić z równowagi. 

 Rak rozmnaża się płciowo, bo ma serce. 

 Car się zlitował i zmienił mu karę śmierci na żywot wieczny. 

 Chory więzień nie dość, że nie był leczony, to musiał jeszcze 

niekiedy umrzeć. 

 Czarnecki zebrał dużą kupę chłopską.                                                                            

 Dopiero na ostatniej wycieczce nauczyłam się odróżniać 

wróbla i gawrona od siebie. 

 Dziwa z braku czegoś innego podniecała na wyspie ogień. 

 Danuśka weszła na ławę i zaczęła grać na lutownicy. 

 Czytałem sztuki Szekspira. Dwie zapamiętałem:  Romeo i  Julia. 

 Edward III nie mógł zostać królem Francji, bo jego matka 

nie była mężczyzną. 

 Gramatycznie rzecz biorąc, dziewczyna ma inną końcówkę 

niż chłopiec. 

 Ania uśmiechnęła się pod wąsem. 

 Faraonowi wmurowano na żywca najlepszą żonę. 

 Jagna na szczęście nie była długo chora, bo wkrótce umarła. 

 Górnik pogłaskał konia po łbie i cicho zarżał. 

 I wtedy Jagienka wybiegła z domu i ruszyła  kopyta 

za Zbyszkiem. 

 Antygona pochowała brata, splunęła moralnie na króla 

i powiesiła się. 

 Tak więc, aby kierować się prawem, trzeba działać bezprawnie. 

 Kowalski poprzez swoje bogactwo za bardzo się przecenił. 

 Napoleon był dyktatorem, bo dyktował kilka listów 

jednocześnie. 

 Pan Tadeusz różni się od Grażyny płcią. 

 Antygona woli umrzeć na ziemi, niż potem być potępiona. 

 Była to wyspa położona z dala od morza. 

 Biesiadowali przy suto zastawionych stolcach. 

Spisała: Aśka. 

 

 

http://www.infobaza.net.pl/archiwum/smieszne smsy.gif
http://www.infobaza.net.pl/archiwum/smieszne smsy.gif
http://www.infobaza.net.pl/archiwum/smieszne smsy.gif
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Naaajlepsi w roku 

szkolnym 

2008/2009 
Szkoła 

podstawowa 
1a – Nikola 

Maziarczyk 

1b – Weronika 

Misiak 

2a –Julia Szabała 

2b – Wiktoria 

Nieroda 

3a –Wiktor Zieliński 

3b – Jakub Pawlak 

4a – Patrycja Roczon  5,4 

4b – Anna Słowikowska  5,5 

5a – Dominika Bartosiak 5,54 

5b –Katarzyna Kowalska 5,36 

6a –Oktawia Polak / Klaudia Słomka  5,3 

6b – Kamil Zarzycki  5,37 

Gimnazjum 
IA -  Maciej Sikora  5,3 

IB –Tomasz Kraska  5,31 

IC –Agata Rzeczkowska  5,25 

IIA –Marta Kanaszewska 5,53 

 IIB – Angelika Kulczycka  5,3 

 IIC- Anna Gańska 5,53 

Absolwenci 
IIIA –Dominika Kosmala  5,68 

IIIB –Krzysztof Kubajka  5,3 

IIIC – Patrycja Malec  5,1 

 
 
 

OGŁOSZENIA 

DROBNE 
My nie drzemy Twoich ubrań w pralce. 
My robimy to ręcznie!  
 Na sprzedaż: pies, je wszystko, lubi 
dzieci. 
Nasze doświadczone matki zajmą się 
Twoim dzieckiem. Także z klapsami. 
Jesteś analfabeta? Napisz do nas już 
dziś! 
Mam kilka pięknych sukienek od babci 
w dobrym stanie. 
Teraz masz szanse przekłuć sobie 
uszy i zabrać dodatkową parę 
do domu! 
Specjalność dnia: Indyk $2.35; 
Wołowina $2.25; Dzieci $2.00. 
Sprzedam paczkę zapałek. Działają 
w100% - sprawdzone wszystkie 
W dobre ręce oddam nauczyciela 
do polskiego 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Udział szkoły w akcjach i konkursach pozaszkolnych 2008/2009: 

 

1. Udział w projektach realizowanych w ramach V Lubelskiego Festiwalu 

Nauki- pod hasłem: „Wiedza – lekarstwem duszy”  

 

2. Powołanie Otwartego Uniwersytetu dla 

Rodziców i Wychowawców 
 

3. Program „Razem bezpieczniej” 

 

4. Program "Dopłaty do spożycia mleka i 

przetworów mlecznych w placówkach 

oświatowych" 

 

 

5. Program „Szkoły Promującej Zdrowie” 

 

6. „Kształtujemy tożsamość krajobrazu” 

 

- szkolny ogród dydaktyczny 

 

 

7. „Cała Polska Biega”    

 

 

 

8. „Sprzątanie świata” 

 

 

9. „Bądź bezpieczny” 

 

10. Projekty   

a) Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy 

 

b) „Wyprostuj się! Etap 1”- 2009-2010 

 

 

c) „Wiem, umiem, nie boję się! Etap ”- 2009-

2010 

 

 

 

 

 

 

Z ostatniej chwili - 2009/20010: 

 

d) „ Orlik 2012” 

 

e) „Radosna 

szkoła”       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://milejow.pl/wp-content/uploads/2009/05/dsc_9395.jpg
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_banners&task=click&bid=27
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Pożegnania, pożegnania  
 20 czerwca kolejny rocznik 

opuścił mury naszej szkoły. Jednym 

towarzyszyły łzy wzruszenia, żal, że to już 

koniec, innym westchnienie ulgi, 

że wreszcie koniec. Ukończenie 

gimnazjum to jednak dla wszystkich, 

zarówno uczniów, jak i nauczycieli, 

chwila szczególna. Zapomina się wtedy 

o złych chwilach, a pamięta tylko 

te dobre… 

… pierwszy prawdziwy bal, 

piękny polonez, wieczorowe kreacje 

i wzruszenie rodziców, którzy patrzyli 

na swe dorastające dzieci, później 

wspaniała zabawa, ale i świadomość, 

że kolejny etap w życiu za moment 

zostanie zamknięty… 

 

Ostatni tydzień roku szkolnego 

(zmierzający nieuchronnie 

do wspomnianych łez wzruszenia) to dla 

trzecioklasistów czas gorączkowych 

przygotowań do uroczystości zakończenia 

roku szkolnego. Niejednokrotnie w tym 

czasie przyprawili oni przejętych 

wychowawców o palpitację serca. 

W końcu okazało się jednak, że wszyscy 

przeżyli, a współczesna wersja 

„Balladyny” bardzo się podobała. 

Później były już tylko 

pożegnania, pożegnania …  Kochani 

Absolwenci, żegnamy Was raz jeszcze 

i mamy nadzieję, że pozostaniemy 

w Waszej pamięci, tak jak 

Wy pozostajecie w Naszej.  

Magda Falkiewicz 

 
 
 
 
 
 

 

Niesiemy wsparcie… 
   Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROTEAM” w zajęciach 
z podopiecznymi Stowarzyszenia dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Milejowie.  

opiekunowie klubu: 
Katarzyna Marciniak, 

Katarzyna Strycharczuk     
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Nasi uczniowie zdobywają puchary 
 

Konkursy o zasięgu międzynarodowym 

 

Konkursy o zasięgu ogólnopolskim 

 

 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów 

w Tekwon-do – I miejsce w walkach w kategorii 

do 70kg, I miejsce w walkach w kategorii do 52kg 

 Puchar Świata w Taekwon-do: 

I miejsce w kategorii do 55kg (indywidualnie) 

III miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt 

I miejsce w kategorii do 52kg (indywidualnie) 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – 

wyróżnienia 

 II miejsce w Turnieju Młodzików o Puchar Prezesa 

Łódzkiego Związku Zapaśniczego 

 III miejsce w Zawodach Zapaśniczych w Zgierzu 

 II miejsce w Turnieju Młodzików o Puchar Prezesa 

Łódzkiego Związku Zapaśniczego 

 Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego 

pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

wyróżnienie 

 

 

Konkursy o zasięgu 
wojewódzkim 

Konkursy o zasięgu powiatowym Konkursy o zasięgu gminnym 

 Krasnystaw - 

Wojewódzki Turniej 

Młodzików 

w Zapasach I i II 

miejsce 

 Etap Wojewódzki 

Konkursu 

Polonistycznego 

pod patronatem 

Lubelskiego Kuratora 

Oświaty- udział 

 Finał wojewódzki 

w rozgrywkach tenisa 

stołowego 

indywidualny – III i V 

miejsce 

 I miejsce 

w Wojewódzkich 

Mistrzostwach 

Młodzików 

we Włodawie 

 II miejsce 

w Wojewódzkich 

Mistrzostwach 

Młodzików 

we Włodawie 

 III miejsce w 

Wojewódzkich 

Mistrzostwach 

Młodzików 

we Włodawie 

 Wyróżnienie 

w Wojewódzkim 

Konkursie 

Przyrodniczym „Mistrz 

Przyrody” 

 

 II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej 

Brytanii i Stanach Zjednoczonych "A bit of 

culture" - I, II,  III, IV miejsce 

 Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej 

i Śpiewanej - I miejsce 

 Etap okręgowy Konkursu Polonistycznego 

pod patronatem Lubelskiego Kuratora 

Oświaty:-1 uczennica gimnazjum, 

1 uczennica szkoły podstawowej 

 Etap okręgowy Konkursu Biologicznego pod 

patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty-

1 uczennica gimnazjum 

 Tenis stołowy  indywidualne zawody 

powiatowe- szkoła podstawowa I, V i VII 

miejsce, gimnazjum- II, IV, V, VI miejsce 

 Powiatowy Konkurs na najładniejszy plakat 

promujący naukę języków obcych  I miejsce 

 VIII Bieg Bolivara I miejsce drużynowo 

w kategorii gimnazjum 

indywidualnie- I, II, III miejsce w kategorii 

dziewcząt gimnazjum: 

indywidualnie w kategorii chłopców 

gimnazjum-I miejsce i  III miejsce 

 „Mój Las”- Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony 

Przyrody – wyróżnienie 

 VI edycja „Święta Polskiej Niezapominajki” - 

organizator Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony 

Przyrody – wyróżnienie 

 „Jak okazać miłość, współczucie i wsparcie 

drugiej osobie” organizator Powiatowy 

Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie- 

II i III miejsce 

 

 Międzyszkolny Konkurs 

Wiedzy o Kulturze Krajów 

Anglojęzycznych-  II miejsce 

 II miejsce w Mistrzostwach 

Piłki Nożnej o Puchar  

Proboszcza                                                  

 Gminny Turniej w Tenisie 

Stołowym 

kategoria dziewcząt – 

gimnazjum I, III, V, miejsce 

kategoria chłopcy – 

gimnazjum- III, IV miejsce 

 Gminne Zawody w Tenisie 

Stołowy 

kategoria klas IV-III miejsce 

kategoria klas V-VI – I i II 

miejsce 

 Mistrz wiedzy przyrodniczo-

ekologicznej- I miejsce 

o I miejsce w zawodach 

strażackich 

 III miejsce w konkursie 

„Wiedza o naszej gminie 

i powiecie” 

 II miejsce w konkursie języka 

niemieckiego „Mistrz 

ortografii niemieckiej 
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