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Mądrości aktualne do dziś 
 „Celem wszystkich szkół jest (...) nie tylko rozwijanie 

umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede 

wszystkim uszlachetnienie serc i dusz.  

 Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są 

nieodzowne: po pierwsze – książki, po drugie – książki, po 

trzecie – książki, bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki.  

 Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, 

im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich 

czytelników.” 

            *** 

Stanisław Konarski 

ksiądz oświecony 

mąż był to sławny 

i wykształcony 

szkolnictwa reformę rychło przeprowadził 

na nowych zasadach szkolnictwo osadził 

na obiadach czwartkowych często 

obradował 

i liberum veto śmiało krytykował 

za dobre czyny cześć mu zasłużona 

Jego to nasza szkoła obrała 

za patrona 

z dumą każdy rzec może 

że Stanisław Konarski to wzorzec 

 

            *** 

Dzieł wielkich dokonał 

w świecie zasłynął 

Ludzi szanował 

z mądrości słynął 

w wierze swej wytrwał 

nie dał się złamać 

prawdę tylko mówił 

nie znosił kłamać 

za zasługi liczne order mu dano 

„Tym, który odważył się być mądrym” 

go nazywano 

 

          Magdalena Dudek kl. IIIC 

 

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 wiecie, od początku nowego roku szkolnego 2011/2012 

w naszej szkole rozpoczęło pracę kilku nowych nauczycieli. 

Jednym z nich jest ks. Paweł Moskwiak, który od pierwszych lekcji 

religii pozyskał dużą sympatię wszystkich uczniów. Chcąc 

dowiedzieć się czegoś więcej o nowym katechecie, 

przeprowadziliśmy z nim wywiad. 
Skąd ksiądz pochodzi? Czy mógłby ksiądz 

opowiedzieć nam coś o swojej rodzinnej 

miejscowości? 

Pochodzę z niewielkiej miejscowości 

Gręzówka, położonej 10 km od Łukowa, 

najbliższego miasta. To w niej stawiałem 

pierwsze kroki, chodziłem do szkoły. Jednym 

słowem, spędziłem tam całe moje dzieciństwo. 

Gręzówka, mimo że jest wioską, którą zamieszkuje w przybliżeniu 

600 osób, ma swoją historię. Pierwsze wzmianki sięgają nawet wieku 

XVI. Spotkać je można w atlasie historycznym Polski. Prawdopodobnie 

nazwa pochodzi od podmokłych terenów, bagien (gręza - bagna). Myślę, 

że najbardziej w historii Gręzówki zapisała się potyczka stoczona między 

oddziałem powstańczym Walentego Lewandowskiego, a następnie 

oddziałem Rudolfa Różańskiego z wojskami carskimi podczas trwającego 

Powstania Styczniowego. Dziś Gręzówka jest spokojną wioską, którą od 

czasu do czasu odwiedzam, jadąc do domu rodzinnego. Atrakcją godną 

obejrzenia jest Rezerwat Jata. 

Czy od dziecka wiedział ksiądz, że zostanie kapłanem? Czy była to nagła 

decyzja? 

Chrystus powołuje w dwojaki sposób, powoli albo niespodziewanie. 

W moim przypadku dokonywało się to powoli, ale nie od dziecka. Wtedy 

przez myśl by mi nie przeszło słowo „seminarium”, czy też „kapłaństwo”. 

Chrystus zaczął powoływać mnie pod koniec szkoły średniej. Wtedy 

to intensywność myśli pójścia za Jezusem zwiększała się coraz bardziej. 

Mimo tego nie była to prosta do podjęcia decyzja. Po zdanej maturze 

bardzo mocno wahałem się nad wyborem drogi życiowej. Nie chciałem 

popełnić żadnego błędu. Wkrótce podjąłem decyzję. Do seminarium nie 

pójdę, na studia przez moje zwlekanie trochę za późno, więc pójdę do 

wojska. Tak też zrobiłem. Zgłosiłem się na ochotnika do Jednostki 

Wojskowej w Hrubieszowie, gdzie służyłem cały rok. Mogę powiedzieć, 

że chwile tam spędzone pozostaną mi w pamięci jeszcze przez długi czas, 

było to dobre doświadczenie. Ale cóż, po zakończeniu służby wojskowej 

Chrystus nie chciał odpuścić, dalej wołał. W końcu doszedłem do 

wniosku, że nie będę uciekał jak Jonasz. Czy podjąć męską decyzję: ”Co 

wybrałem?”. Myślę, że odpowiedź nie była trudna, wybrałem kapłaństwo. 

Czy jest to księdza pierwsza parafia? 

Tak, jest to moja pierwsza parafia. Po święceniach kapłańskich, które 

przyjąłem w tym roku, biskup skierował mnie właśnie do Milejowa. 

Czy podoba się księdzu u nas?   

Na moim obrazku prymicyjnym przyjąłem cytat z Listu do 

Tesaloniczan ”Zawsze się radujcie” i tego się trzymam. Jednym słowem 

jestem zadowolony. 

Czym się ksiądz interesuje? 

Muzyką Dance, Pop oraz tańcem. 

Dziękujemy za rozmowę. Mamy nadzieję, że współpraca z uczniami 

naszej szkoły przyniesie księdzu wiele zadowolenia i satysfakcji. 

                  

 

 

Z WIZYTĄ  

U PANA HENRYKA KŁODY 
-Dzień dobry. Wszyscy doskonale wiemy, że 

przez bardzo długi okres czasu wykonywał Pan 

zawód nauczyciela. Co Pan najmilej wspomina 

z tego okresu?   

- W  zawodzie nauczycielskim przepracowałem 42 

lata,  2 miesiące  i  3 dni. Rozpocząłem pracę 

w Niedrzwicy Kościelnej, a potem poszedłem do 

wojska. Gdy wróciłem, powierzono mi obowiązki 

kierownika siedmioklasowej szkoły w Zalesiu. 

Moją rolą było zachęcanie uczniów do 

uczęszczania na zajęcia poprzez organizowanie gry 

w siatkówkę czy wystawianie sztuczek teatralnych.  

Po 11 latach przeniosłem się do Milejowa. 

-Do jakich momentów swojego życia najchętniej 

wraca Pan we wspomnieniach?  

-Mieszkałem w Kolonii 

Ostrówek. W czasie 

okupacji byłem uczniem 

szkoły podstawowej 

i średniej w Milejowie. 

Bez względu na porę 

roku i pogodę chodziłem 

do szkoły. Proszę mi 

wierzyć, że byli tam ze 

mną chłopcy, którzy przyszli z lasu z oddziałów 

partyzanckich po wyzwoleniu w 1944 roku. Dla nas 

chodzenie do szkoły było wielkim zaszczytem, 

noszenie czapki uczniowskiej z odznaką szkolną 

było czymś naprawdę chlubnym. Mieliśmy 

zaszczyt wyróżniać się i pokazywać, że jesteśmy 

uczniami. Czasy się zmieniają, role szkoły się 

zmieniają. Zmieniały się programy nauczania. Pani 

Natalia Nekrasz, organizatorka tajnego nauczania 

w Jaszczowie, w 1942 roku zorganizowała 

koedukacyjne prywatne gimnazjum i liceum  

im. Gminnej Rady Narodowej. Mieliśmy jeden 

podręcznik do języka polskiego pt. "Mówią wieki". 

W 1951 od stycznia rozpocząłem naukę w liceum 

im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Tam zdałem  

maturę ogólnokształcącą, a w czerwcu 

pedagogiczną, uzyskując kwalifikacje 

nauczycielskie.  

- Ma Pan duże doświadczenie zawodowe. Czy 

dzisiejsza młodzież jest inna niż ta 20-30 lat 

temu? 

My obdarzaliśmy nauczycieli wielkim szacunkiem. 

Młodzież zawsze zmieniała się, zmieniały się 

warunki. W dzisiejszych czasach młodzież stała się 

rozwydrzona, ale nie z własnej winy, tylko przez 

telewizję i gry komputerowe. To wszystko w życiu 

człowieka doprowadziło do rozluźnienia dyscypliny 

młodzieży uczącej się. Mniej jest szacunku do osób 

starszych, to jest przykre. 

-Czy praca dyrektora szkoły była trudna? 

-Była trudna, ale dla mnie  stanowiło to zaszczyt. 

Nie wystarczy  być dyrektorem, ale coś przy tym 

trzeba zrobić. Naszą pomocą naukową była kreda 

i tablica. Praca była trudna, ciężka i mało  płatna. 

Trzeba było żyć z ludźmi i nie wywyższać się nad 

nimi, trzeba było się dostosować do kolektywu. 

Mam już 82 lata. 

-Dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo 

zdrowia.   
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„Alertowe wieści” 

 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2010/11 po raz kolejny przystąpiła do rywalizacji w ramach Alertu Ekologiczno-

Zdrowotnego w powiecie łęczyńskim. Powołany zespół koordynujący wspólnie z przedstawicielami Samorządu 

Uczniowskiego opracował „Harmonogram realizacji zadań”. Ustalono, że 

najlepszym sposobem dbania o własne zdrowie jest dbałość o najbliższe 

otoczenie oraz zdrowy styl życia. 

Zadania realizowane w ramach Alertu obejmowały: 

 działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

 poszerzenie wiedzy z ekologii i propagowanie ochrony przyrody ze 

szczególnym uwzględnieniem lasów w Polsce; 

 kształtowanie właściwych postaw uczniów mających na celu 

bezpieczeństwo własne oraz innych; 

 promowanie zdrowego i wolnego od dymu tytoniowego, narkotyków 

i alkoholu stylu życia; 

 udział w powiatowym projekcie „Promocja zdrowia”  

Działania były realizowane od marca do czerwca 2011r. Pracom wykonywanym w ramach Alertu towarzyszyły 

entuzjazm i inwencja twórcza. Uczniowie z dużą inicjatywą tworzyli plakaty i wymyślali hasła. „Jak oszczędzać wodę?” 

- zastanawiali się uczniowie klas I-III. W konkursie plastycznym „Ja też oszczędzam wodę” I miejsce zdobył 

Tymoteusz Niewiadomski. 
Wielką pomysłowością i starannością wykazali się uczniowie, którzy przystąpili do konkursu „Cuda z odpadów”. 

Najliczniej  reprezentowane klasy to : 1b, 2a, 4a, 5b i  6b. 

Prace wykonane przez tych uczniów wyeksponowane były na górnym korytarzu w szkole podstawowej  i podziwiać je 

mogliśmy przez kilka tygodni. 

Akcja plakatowa mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od używek wzbudziła duże 

zainteresowanie uczniów zarówno tych, którzy włączyli się w działania jak i tych, którzy byli obserwatorami. Plakaty 

wyeksponowane na dolnym korytarzu szkoły podstawowej informowały o zagrożeniach, jakie niosą używki dla osoby 

spożywającej, jak i najbliższych jej osób. 

Największe zaangażowanie w przygotowanie sesji plakatowej włożyli: Anna Słowikowska, Michał Drobik, Oskar 

Czubacki, Małgorzata Skrzypczak, Dawid Szafka, Kacper Żukiewicz, Michał Roman, Aleksandra Kraska, Karolina 

i Aleksandra Kosierb. 

Bardzo ważnym działaniem realizowanym przez szkołę były Gminne Obchody Dnia Ziemi pod patronatem Wójta 

Gminy Milejów. Uczniowie naszej szkoły rywalizowali 

z rówieśnikami z pozostałych szkół naszej gminy w 

następujących  konkursach: 

 recytatorskim: „Piękno Ojczystej Przyrody” 

 wiedzy: „Mój las”   

 plastycznym: „Życie w lesie” 

 fotograficznym: „Magia lasu”  

 literackim: „Nie podrzucaj śmieci”. 

Uroczyste podsumowanie obchodów Dnia Ziemi  odbyło się 

06.05.2011r w Gminnym Ośrodku Kultury. Gośćmi specjalnymi 

byli: Pani Krystyna Wiśniewska - sekretarz Gminy Milejów, Pan 

prof. Florian Święs z UMCSu w Lublinie, Pani Anna Mikołajko 

– Rozwałka – prezes LOP oraz Pan Marek Nizio - leśniczy 

z Leśnictwa Milejów. 

Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody w postaci żywych okazów drzew i krzewów do własnego ogrodu. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom  i zachęcamy wszystkich uczniów  do wzięcia udziału w konkursach w roku 

szkolnym 2011/12. 

Joanna Kierepka - Morawska 
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Nowa twarz w Naszej Szkole 
Jakie są plusy, a jakie minusy zawodu nauczyciela? 

Plusy- kontakt z młodzieżą, prestiż w środowisku, 
podejmowanie nowych wyzwań, a przez to samodoskonalenie 
się. 
Minusy- brak zrozumienia ze strony innych grup zawodowych. 
Dlaczego został Pan nauczycielem Edukacji dla bezpieczeństwa, 

a nie np. matematyki? 

Jest to mój drugi kierunek. Pierwszym była geografia, 
postanowiłem uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego 
przedmiotu, gdyż w ramach reformy obniżono liczbę godzin 
geografii i mógłbym mieć problemy z uzyskaniem pełnego 
etatu pracy. Edukacja dla 
bezpieczeństwa okazała się 
strzałem w 10-tkę, gdyż była 
korelatywna z moimi 
zainteresowaniami.  
Jak najczęściej spędza Pan wolny 

czas? 

Na łonie przyrody. 
Od ilu lat Pan uczy?   

Od 1994 roku, czyli od 17-stu lat. 
Prosimy dokończyć: 

Lubię siebie za to, że…. jestem bezkonfliktowy. 
Bardzo boję się… kolejnych zmian w prawie oświatowym. 
Całymi dniami mógłbym… chodzić po łąkach i lasach. 
Nigdy w życiu… nie pomyślałbym źle o uczniu. 

Jan Paweł II błogosławionym 
 

 Poezja wyzwala nadzieję... 
 

Od 2005 roku, w którym Ojciec Święty odszedł do Domu Ojca, 

nieustannie w murach naszej szkoły rozbrzmiewają strofy poetyckie. 

Modlimy się poezją, dziękujemy poezją, prosimy poezją... To 

szczególne spotkania, które łączą uczniów, absolwentów 

i nauczycieli naszej szkoły. Dziękuję Panu Bogu, że z naszymi 

spotkaniami z poezją i prozą religijną dotrwaliśmy do tak pięknej 

chwili beatyfikacji Jana Pawła II. Ktoś powiedział, że najpiękniejsza 

poezja to rozmowa z Panem Bogiem - modlitwa, która nigdy się nie 

kończy... Będziemy nadal spotykać się na naszych duchowych 

ucztach, by wyzwalać nadzieję, pytać o sens i istotę naszego „być”, 

by po prostu trwać przy Bogu... Jan Paweł II  sprawuje nad nami 

niejako patronat.   

Chciałabym gorąco podziękować wszystkim, którzy uczestniczą na 

różne sposoby w naszych spotkaniach poetyckich: Księdzu 

Proboszczowi Andrzejowi Juźko, dyrekcji naszej szkoły, moim 

koleżankom i kolegom, 

nauczycielom i pedagogom, 

w szczególności Ani Kapicy 

i Brygidzie Walczak, które są 

z nami od samego początku, Akcji 

Katolickiej, absolwentom 

i uczniom, którzy swoją obecnością 

budzą nadzieję na jeszcze lepszy 

i bardziej wrażliwy na drugiego 

człowieka świat. 

Kieruję również do Was zaproszenie na kolejne Spotkanie z Poezją 

i Prozą Religijną, które będzie miało miejsce w naszej szkole 

19 października. Pamiętajmy, że „poezja wyzwala nadzieję, że 

możliwe jest nawet to najbardziej niemożliwe”. 

Magdalena Gajowiak 

 
 

 

W świecie mitów 
W 

maju 

2011r. odbyła się VII 

edycja Konkursu 

mitologicznego „Sfinks”. 

Brało w nim udział osiem 

drużyn z klas V - VI. 

Wszystkie grupy walczyły 

dzielnie o każdy punkt, 

lecz zwycięzca mógł być 

tylko jeden. Pierwszym 

i najważniejszym etapem 

konkursu była scenka 

mitologiczna. Wszyscy 

uczestnicy uzyskali 

maksymalną liczbę 

punktów. Następnie drużyny 

musiały odpowiedzieć na trudne 

pytania dotyczące mitologii 

greckiej. Na prowadzenie 

wysunęła się drużyna o nazwie 

,,Erynie”. Po ostatniej 

konkurencji konieczna była 

dogrywka. Konkurs do końca 

trzymał w napięciu. Ostatecznie 

jednym punktem ,,Erynie” z 5a 

wygrały z ,,Boginiami” z 5b. 

Gratulujemy zwycięzcom! Czekamy na kolejną edycję. 

Konkursowiczki z 5a 
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VIII Lubelski Festiwal Nauki 
„Nauka to wolność, możliwość tworzenia nowego, 

wspaniałego świata, możliwość prowadzenia nowych badań 
i eksperymentów. Nauka to szansa dokonywania nowych 
odkryć i weryfikacji dotychczasowych osiągnięć. To także 
ogromna fascynacja i zaangażowanie, 
skutkujące często brakiem czasu na inne 
zajęcia. Nauka to również nowe technologie 
i produkty. Dzięki nauce zmienia się nasze 
życie, możemy żyć dłużej w dobrym 
zdrowiu i lepiej rozumiemy wiele zjawisk. 

VIII Lubelski Festiwal Nauki trwał od 
17 do 23 września 2011 r. Głównym koordynatorem 
i organizatorem prac uczelni wyższych, instytutów 
i instytucji biorących udział w VIII LFN był Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie. Przedstawiono  ponad 800 
projektów w formie prezentacji, pokazów, wykładów, wystaw, 
konkursów, koncertów, wstępów do laboratoriów. Szczególną 
atrakcją z wieloma niespodziankami był niedzielny Piknik 
Naukowy, zorganizowany 18 września na Placu Marii Curie-
Skłodowskiej i Campusie Uniwersytetu Przyrodniczego.” 

 

 

 

 

19 września, wraz z innymi uczniami naszej szkoły, 

wybrałam się na Lubelski Festiwal 

Nauki, do którego wszystkich 

gorąco zachęcała Pani Magdalena 

Gajowiak.  

Razem z opiekunami, 

ks. Marcinem Zielińskim oraz 

Panią pedagog Anną Kapicą, 

udaliśmy się na projekt przyrodniczy, 

gdzie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat 

chorób roślin. Samodzielnie pracowaliśmy z mikroskopami, 

pod którymi na własne oczy mogliśmy zobaczyć różnego 

rodzaju grzyby i bakterie. 

Następnie udałam się wraz z kolejną grupą na projekt 

o marihuanie. Pani, która przygotowała dla nas dużą ilość 

ciekawych informacji na temat tej rośliny, bardzo mądrze 

mówiła o negatywnym oddziaływaniu tej używki na nasz 

organizm, jak również o pozytywnym zastosowaniu 

marihuany w medycynie. Po godzinnym wykładzie wyszliśmy 

z sali z myślą, iż  na dzisiaj to 

już koniec wrażeń i przed 

nami tylko powrót do 

Milejowa. Wsiadłam do 

windy razem z kolegami: 

Miłoszem Berneckim, 

Pawłem Jaroszkiem, 

Mateuszem Kanaszewskim, 

Damianem Matyjaszczykiem, 

Kamilem Chmielewskim i Bartkiem Roczonem. W ostatniej 

chwili dołączyła do nas Pani Ania. Z nastawieniem, iż za 

chwilę znajdziemy się na dole, wcisnęliśmy guzik z wybranym 

piętrem. Okazało się jednak, że winda się zacięła! 

Wystraszona popatrzyłam na chłopaków, którzy w ogóle nie 

przejmowali się tym, że „wisimy” w powietrzu.  

Przerażona Pani Ania usiłowała wezwać pomoc, jednak 

mimo starań obsługi winda wciąż stała w miejscu. 

Czekaliśmy tak przez pewien czas, po czym Kamil, 

który nie pierwszy raz znajdował się w takiej sytuacji, 

zaproponował, abyśmy usiedli na podłodze. Z początku 

było zabawnie, jednak później zaczęło robić się coraz 

bardziej gorąco. Wtedy już nie było nam do śmiechu, 

a na pewno nie Pani Ani, która bardzo przejmowała się 

zaistniałą sytuacją. 

Po około godzinie naprawiono usterkę i nareszcie 

mogliśmy opuścić nieszczęsną windę. Nikt nie 

spodziewał się takiego zakończenia naszego wyjazdu, 

ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Jestem 

pewna, że przez długi czas będę przyjemnie 

wspominała ten wyjazd  

Inga Franczak 

 

 

 

W Lublinie co roku odbywa się Lubelski Festiwal 

Nauki. Trwa on kilka dni. Są to ciekawe wykłady 

i zajęcia praktyczne. 

W tym roku 

uczestniczyliśmy 

w festiwalu od 19 do 

22 września. W środę 

nasza grupa wraz 

z opiekunem 

p. Magdaleną 

Falkiewicz pojechała 

na trzy wykłady. 

Pierwszy - w formie prezentacji - był o „Zielonym 

Wiedniu”. Opowiadał o ogrodach, królach oraz 

budowlach Wiednia. Następne warsztaty okazały się 

interesujące, można nawet powiedzieć rozrywkowe. 

Były to zajęcia przed kamerą. Prowadzący wybrali 

z widowni siedem osób, w tym pięć z naszej szkoły. 

Każdy z nas miał inne zadanie. Magda, Paula 

i Mateusz mieli przeprowadzić wywiad na temat 

zdrowego żywienia. My (Oliwia Cios i Kasia 

Gajowiak) musiałyśmy przeprowadzić wywiad 

o modzie. Wybrałyśmy 

cztery osoby, które 

miały być modelami 

i przygotowałyśmy kilka 

zdań na temat ich 

stroju. Była to świetna 

przygoda z kamerą. 

Trzeci i ostatni wykład 

tego dnia był o układzie 

oddechowym. Wygłosił go student ostatniego roku 

medycyny, który w ciekawy sposób przekazał nam 

wiedzę na ten temat. Potem każdy z nas mógł 

preparować płuca. Bardzo się nam to spodobało. 

Każdy z wykładów był ciekawy. Chętnie pojedziemy za 

rok. 

„Festiwalowiczki” z IIA 

  

  



6 

 
Nazwa konkursu Uczeń/uczniowie - miejsca Nauczyciel  

Międzyszkolny Konkurs „Po Angielsku”  
w Lublinie 

Karolina Jarszak - III miejsce na szczeblu wojewódzkim 
Mariusz Zienkiewicz - wyróżnienie 

Magdalena Gajowiak 

Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej 

w Jaszczowie 

Patrycja Grabowska - wyróżnienie Magdalena Gajowiak 

Szkolny konkurs „Mistrz Literowania” Kasia Kowalska - I miejsce 

Kasia Gajowiak - II miejsce 
Weronika Szymańska - III miejsce 

Magdalena Gajowiak 

Szkolny konkurs geograficzny „Ziemia nasza planeta” Mateusz Kowalski - I miejsce 

Karolina Jarszak - II miejsce 

Tomasz Kraska - III miejsce 

Aniela Jasielska 

Konkurs powiatowy  „Chrońmy klimat - łatwo 

powiedzieć, ale jak wykonać” 

Wiktor Bil i Kacper Baryła - I miejsce na prezentację 

Magdalena Dudek - I miejsce na hasło 

Aneta Kanaszewska - III miejsce na plakat 

Elżbieta Strycharczuk 

Konkurs powiatowy  ,,Trzymaj formę” Mateusz Kowalski, Wojciech Pietrzak - I miejsce na prezentację Elżbieta Strycharczuk 

Konkurs powiatowy „Daj szansę swojemu dziecku, nie 

daj szansy AIDS. Zrób test na HIV” 

Karolina Jarszak - I miejsce na plakat 

Sylwester Mund - II miejsce na prezentację multimedialną  

Elżbieta Strycharczuk 

,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski’’ 

 

I miejsce - etap parkowy - drużyna w składzie 

Oktawia Polak, Mateusz Gąsiorowski, Damian Gańko, Klaudia 

Kowalska 

Elżbieta Strycharczuk 

Konkurs powiatowy na komiks ,,Wyprostuj się! Zdrowy 

kręgosłup to podstawa’’ 

Ewelina Głąb - II miejsce Elżbieta Strycharczuk 

Konkurs powiatowy ,,Wszystko chemiczny ma skład’’ Grzegorz Boreczek - II miejsce Elżbieta Strycharczuk 

Szkolny konkurs historyczny ,,1 z 10’’ Grzegorz Boreczek - I miejsce Karol Legieć 

Uczestniczki etapu okręgowego konkursu 

przedmiotowego z matematyki 
Patrycja Roczon, Nikola Mazur, Klaudia Wójcik Elżbieta Słuja 

Międzynarodowy konkurs „Kangur matematyczny” - 

wyróżnienia 
Mateusz Falkiewicz, Jakub Michalak, Dominika Zdunek, Alicja 

Srebrna, Wiktor Zieliński, Jakub Pawlak, Marcin Gański 

Elżbieta Słuja 

Międzyklasowy konkurs matematyczny „Matematyka 

zawsze i wszędzie”- laureaci 

Dawid Szafka - poziom kl. 4 

Mateusz Falkiewicz - poziom kl. 5 

Nikola Mazur – poziom kl. 6 

Elżbieta Słuja 

Uczestniczki etapu okręgowego konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego 

Paulina Ikwanty, Klaudia Wójcik Magdalena Marczak 

Międzyszkolny konkurs Piosenki Angielskiej w Łęcznej Karolina Ilnicka - I miejsce w kat. 4-6 

Klaudia Wójcik - wyróżnienie w kat.4-6 

Aleksandra Falkiewicz - wyróżnienie w kat. 1-3 

Dorota Wiśniewska 

Joanna Zielińska 

Dorota Wiśniewska 

Międzyszkolny konkurs Piosenki Angielskiej w 
Jaszczowie 

Karolina Ilnicka - I miejsce w kat. 4-6 
Klaudia Wójcik - II miejsce w kat. 4-6 

Aleksandra Falkiewicz - wyróżnienie w kategorii 1-3 

Dorota Wiśniewska 
Joanna Zielińska 

Dorota Wiśniewska 

Gminny Konkurs Recytatorski Wiktoria Nieroda - I miejsce 
Martyna Błaszczak - wyróżnienie 

Magda Zarzeczna - wyróżnienie 

Renata Malec 
Elżbieta Stankiewicz 

Gminnym Konkurs Recytatorski „Piękno Ojczystej 

Przyrody” 

Angelika Kuzyra - III miejsce 

Joanna Kulczycka - wyróżnienie 
Ewelina Pawlak - wyróżnienie 

Renata Malec 

VI Konkurs o Papieżu Janie Pawle II „Piękno tej ziemi 
skłania mnie…” 

Anna Słowikowska - wyróżnienie w kategorii poezja Ks. Piotr Kasprzak 

Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej Jakub Gański – I miejsce, Weronika Misiak – II miejsce 

Amelia Augustyn - II miejsce 
Aleksandra Falkiewicz – II miejsce 

Julia Bojar - wyróżnienie 

Iwona Wit 

Katarzyna Kowalska 
Barbara Pattillo 

Elżbieta Stankiewicz 

Bieg Patrona LO 2010 

 
 

Bieg Patrona LO 2011 

Szymon Bernecki - I miejsce 

Bartosz Szewczak - III miejsce  
 

Szymon Bernecki - III miejsce 

Katarzyna Kowalska 

 

Konkurs plastyczny „Oszczędzamy wodę” Tymoteusz Niewiadomski - I miejsce 
Kamila Maśluch, Ola Franczak - wyróżnienia 

Katarzyna Kowalska 

Gminny konkurs plastyczny ,,Wielkanocna Palma’’ Martyna Błaszczak - I miejsce 

Mateusz Dziurka - II miejsce 

Julia Bojar - III miejsce 
Maciej Hanc - wyróżnienie   

Elżbieta Stankiewicz 

Katarzyna Kowalska 

Elżbieta Stankiewicz 

Książeczka o wadach postawy Amelia Augustyn - III miejsce Katarzyna Kowalska 

Szkolny konkurs  plastyczny ,,Cuda  

z odpadów’’ 
Adrian Truk, Klaudia Michałowska, Wiktoria Wójcik, Martyna 

Błaszczak - I miejsce  

Magda Zarzeczna - III miejsce 

Elżbieta Stankiewicz 

 

Szkolny Przegląd Teatralny Grupa Teatralna „Bajkolandia” z kl.3b – I miejsce, udział w etapie 

wojewódzkim 

Zespół ,,Zwierzaki’’ z kl.1b - wyróżnienie 

Iwona Wit 

Elżbieta Stankiewicz 

Powiatowy konkurs plastyczny ,,Kartka 
Bożonarodzeniowa” 

Adrian Truk - wyróżnienie Elżbieta Stankiewicz 

Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” Julia Szabała - I miejsce w kat. kl.4 

Michał Piwoński - I miejsce w kat.kl.5-6 

Renata Malec 

Magdalena Marczak 
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Marek Pietrzak – I miejsce w kat 1-3 Iwona Wit 

VII edycja szkolnego konkursu czytelniczego 

„Zaprzyjaźnij się z książką” 

Joanna Kulczycka - I miejsce kl.4 

Sara Pietras - I miejsce kl.5 

Nikola Mazur - I miejsce kl.6 

Karol Goral - I miejsce kl.I gim. 

Magdalena Falkiewicz - 

przygotowanie konkursu 

VII edycja szkolnego konkursu  mitologicznego 
 „Sfinks” dla klas V – VI 

Erynie - Dominika Zdunek, Alicja Srebrna, Paulina Stanisławek - I 
miejsce 

Mojry - Oliwia Kubić, Weronika Kura, Sara Pietras - II miejsce 

Herosi - Kinga Kociuba, Jakub Pawlak, Marcin Gański - III miejsce 

Magdalena Falkiewicz 
Magdalena Marczak 

Międzyszkolny Konkurs Poezji o Tematyce Miłosnej w 
Języku Obcym 

Klaudia Słomka – I miejsce Dorota Wiśniewska 
Katarzyna Marciniak - 

Dzieciuch 

Gminny konkurs  „Gmina Milejów - moją małą Ojczyną” 
 

Mariusz Zienkiewicz - I miejsce 
Marcin Dudek - II miejsce 

Patrycja Roczon - III miejsce 

Katarzyna Strycharczuk  
Karol Legieć 

Szkolny konkurs wiedzy o patronie szkoły  

ks. St. Konarskim 

Mateusz Kowalski - I miejsce 

Martyna Paryż - II miejsce 
Nicola Mazur - III miejsce 

Alicja Srebrna,  Patrycja Roczon, Mariusz Zienkiewicz - 

wyróżnienia 

Katarzyna Strycharczuk  

Karol Legieć 

Konkurs „123 lata niewoli, czyli kręte drogi Polaków do 

niepodległości” 
Tomasz Kraska – I miejsce Katarzyna Strycharczuk  

Karol Legieć 

Konkurs „120. Rocznica Konstytucji 3 Maja” Patrycja Roczon – I miejsce Katarzyna Strycharczuk  

Karol Legieć 

 

 

 

Szkolny Przegląd Teatralny- 2011 
 

19 kwietnia  2011 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Milejowie odbył się kolejny  Szkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych . Celem 

przeglądu  było rozbudzenie  wśród dzieci zainteresowań  teatralnych, integracja 

uczniów, a przede wszystkim dobra zabawa i tworzenie okazji do głębszych  refleksji. 

Motto przeglądu stanowiły słowa: ‘’Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije 

serce’’. W tym dniu na korytarzu szkolnym spotkać można było  Śnieżkę, królewiczów, 

krasnoludków i wiele innych kolorowych bajkowych postaci. 

Do tegorocznej edycji zgłosiło się pięć grup teatralnych, a prezentowane 

przedstawienia były na jeszcze wyższym poziomie. Repertuar przeglądu był bardzo 

bogaty i zróżnicowany. Jury konkursowe 

miało naprawdę trudne zadanie. Wszystkie 

przedstawienia zachwycały pomysłowością 

oraz oryginalnością scenografii i kostiumów. 

Jury oceniało m.in. dobór tekstów i ich 

interpretację, dykcję, zastosowane środki artystyczne w spektaklu, charakteryzację 

aktorów i przygotowane dekoracje. 

Organizatorem corocznych przeglądów jest p. Elżbieta Stankiewicz. Dzięki wsparciu 

finansowemu Rady Rodziców przy Zespole Szkół oraz innych sponsorów zwycięzcy 

Przeglądu otrzymali  dyplomy, statuetki, a wszyscy uczestnicy - słodki poczęstunek. 

Słowa uznania należą się 

nauczycielom - opiekunom 

poszczególnych grup teatralnych, którzy od wielu lat wytrwale rozbudzają pasje 

teatralne swoich podopiecznych. 

Występy oglądali zaproszeni goście, tj. przedstawiciele władz samorządowych, 

jurorzy, nauczyciele, rodzice, młodzież. 

 

 

Zespół ,,Zwierzaki’’ przedstawił widowisko ,,Królewna Śnieżka i siedmiu 

krasnoludków’’.(Reżyser p. Elżbieta Stankiewicz). 
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„Podróże k s z ta ł cą” 
Wrzesień, to tradycyjny miesiąc, w którym odbywa się Lubelski Festiwal Nauki. W Prezentacji „Barwy nieba” 

na UMCS, w 2010r.  uczestniczyli uczniowie klas drugich, trzecich oraz piątych. Po prezentacji uczniowie 

odwiedzili Ogród Botaniczny, w którym jesień zachwyciła wszystkich swoimi barwami. Można tam było 

również poczuć się  trochę ukaranym i zakutym przez P. Pattillo 

w dyby. Na zakończenie wycieczki odwiedziliśmy Muzeum Wsi 

Lubelskiej. Uczniowie dowiedzieli się bardzo dużo o życiu w dawnej 

wsi, zabudowie, wystroju chałup. Oczywiście, 

zwieńczeniem wyjazdu był zakup pamiątek. Wszyscy 

z wycieczki byli bardzo zadowoleni.    

 

28 września 2011 roku uczniowie klasy 3a, 3b, 6b 

byli na wycieczce w OSM Piaski.  Uczniowie 

zapoznali się z produkcja wyrobów z mleka. Mogli sami nalewać śmietanę do kubeczków, 

zwiedzili zaplecze socjalne. Po mleczarni oprowadzał nas kierownik produkcji oraz kierownik 

działu marketingu. Po zwiedzaniu uczniowie zostali zaproszeni na degustacje wyrobów. 

Wszystkim sery, koktajle kefirowe, cukierki „Krówki” oraz inne produkty bardzo smakowały.  

Beata Borkowska 

8 czerwca klasy 5ab wyjechały na wycieczkę 

w Pieniny. Po drodze zwiedziliśmy zamek 

w Baranowie Sandomierskim. W góry Pan Kierowca 

jechał baaardzo dłuuugo, więc zamiast spaceru mieliśmy bieg przez Wąwóz 

Homole. W Ochotnicy Górnej, gdzie nocowaliśmy, zjedliśmy pyszny obiad 

i wybraliśmy pokoje (nie obyło się bez 

małej scysji).Następnego dnia 

ruszyliśmy na Sokolicę (747m n.p.m.). 

Na nic się zdały lamenty. Pani 

Falkiewicz za nic nie chciała zawrócić 

z raz wytyczonej trasy. Całe szczęście, 

bo widok ze szczytu był przepiękny. Gdy schodziliśmy, zaczął padać deszcz. Zupełnie 

mokrzy doczłapaliśmy na basen, gdzie mogliśmy wymoczyć obolałe stopy. Wieczorem 

śpiewaliśmy piosenki z akompaniamentem gitary. W drodze powrotnej zwiedziliśmy 

zamek w Niedzicy i zaporę. Szczęśliwie wróciliśmy do domu. To była kolejna wspaniała 

wycieczka. Gdzie pojedziemy w tym roku?  

Wycieczkowiczki  

 

4 października 2011r. uczniowie klas młodszych pod 

wodzą Pani Elżbiety Stankiewicz wyruszyli na podbój 

stolicy.  Wycieczkowicze zwiedzili ZOO, Muzeum 

Wojska Polskiego i Stare Miasto. Wjechali na trzydzieste 

piętro Pałacu Kultury, skąd podziwiali panoramę 

Warszawy. Największą frajdę sprawiła jednak 

przejażdżka metrem. Dzieci pełne wrażeń, zmęczone, ale 

szczęśliwe, z pamiątkami w plecakach, wróciły 

bezpiecznie do domu. 

 
7 czerwca 2011 r. uczniowie z klas I-III wybrali się na jednodniową wycieczkę krajoznawczo-

turystyczną. Młodzi turyści zwiedzali przepiękne 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce z dużym zbiorem 

starodruków.  

W parku, szczególnie barwnym o tej porze roku, 

największy entuzjazm wzbudziły spacerujące 

dostojne pawie.  

 Następnie wycieczka udała się do Mini-ZOO 

w Leonowie. Dzieci zobaczyły, a nawet niekiedy 

pogłaskały, zwierzęta takie jak: wielbłąd, lama, 

strusie, konie, osły, świnie wietnamskie, kangury, 

żółwie i ….. dinozaury ( te ostatnie – oczywiście 

z „plastiku”). Oglądanie zwierząt, zabawa na przestronnym placu zabaw i posiłek na świeżym 

powietrzu – wypełniły czas wycieczki. Pogoda oczywiście dopisała, dobry humor – również. 

Zresztą, zobaczcie sami! 
Organizator wycieczki Elżbieta Stankiewicz 
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RAJD ROWEROWY 

Pod koniec czerwca klasa sportowa IA wybrała się na wycieczkę rowerową nad Jezioro Piaseczno. Bez większych problemów dotarli oni 

na miejsce. Gdy tylko weszli na plażę, wszyscy rzucili się do wody. Uczniowie pływali i grali 

w piłkę pod okiem nauczycieli. Po odpoczynku ruszyli w drogę powrotną. Niestety w czasie 

jazdy jednemu z uczniów zepsuło się kolo w rowerze i musiał on dzwonić po rodzica, aby go 

zabrał. Reszta młodzieży i nauczyciele odważnie pojechali dalej. 

Zmęczenie dawało się im we znaki, lecz bezpiecznie dojechali do 

Milejowa. Trasa była długa, ciężka i wyczerpująca, bo liczyła prawie 

60 km, ale nasi młodzi sportowcy 

wraz z nauczycielami w-fu dali radę. 

Wszystkim wycieczka się podobała. 

Uczniowie mają nadzieję na powtórkę 

w kolejnym roku szkolnym. Każdemu 

zostaną w pamięci niezapomniane 

wspomnienia z rowerowego rajdu. 

Uczestniczki z IA  

 

 
LIGA MIĘDZYPOWIATOWA 

W zeszłym roku nasza szkoła brała udział w Lidze Międzypowiatowej Piłki Siatkowej. 

Reprezentacją szkoły były uczennice gimnazjalnej klasy sportowej. Liga rozpoczęła się 

w grudniu i zakończyła w lutym. Nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce i zdobyła piękny 

puchar.  

Reprezentacja w składzie: Sylwia Podgornow, Kasia Gajowiak, Oliwia Cios, Klaudia 

Cios, Katarzyna Kowalska, Kamila Stefańczuk, Magdalena Czahajda,  trenuje pod 

fachowym okiem Pana Marcina Kociuby. 

 

 
SUKCESY NASZYCH „ZŁOTEK” 

1 października 2011r. w sobotę odbył się Międzypowiatowy Turniej 

Piłki Siatkowej w Mełgwi. Udział brały w nim 4 drużyny oraz nasza szkoła 

w Milejowie. Po zaciętej walce nasza reprezentacja zajęła I miejsce 

i zdobyła piękny puchar, który niebawem będzie można zobaczyć 

w gablocie na korytarzu w naszym pięknym gimnazjum. Wspaniałe wyniki 

zawdzięczamy swojemu trenerowi, Panu Marcinowi Kociubie, który jest 

bardzo wymagający.  

 

 
TURNIEJ O PUCHAR PATRONA SZKOŁY 

11 października 2011 r. we wtorek w naszej szkole w Milejowie odbył się I. Turniej o Puchar 

Patrona Szkoły ks. Stanisława Konarskiego w piłce siatkowej dziewcząt. Udział brały w nim 3 

drużyny: my, reprezentantki Gimnazjum w Milejowie oraz drużyny z Jaszczowa i Łęcznej. Nasza 

drużyna zajęła pierwsze miejsce i zdobyła puchar, który niebawem dołączy do rosnącej kolekcji. 

Walka była bardzo wyrównana, ale udało nam się wygrać. Jedna z zawodniczek z naszej drużyny, 

Oliwia Cios, zdobyła Puchar dla Najlepszej Zawodniczki w I. Turnieju o Puchar Szkoły w piłce 

siatkowej. Udział w turnieju brały: Oliwia Cios, Kasia Gajowiak, Kamila Stefańczuk, Katarzyna 

Kowalska, Sylwia Podgornow, Magdalena Czahajda oraz trener, Pan Marcin Kociuba. 

 
KLASA IA NA RAMBICIE EKOLOGICZNYM  

W czerwcu pojechaliśmy (10 osób z klasy IA wraz z opiekunem, panem Marcinem 

Kociubą) na rambit ekologiczny do Okuninki niedaleko Jeziora Białego. Trwał on dwa 

dni. Braliśmy udział w różnych konkurencjach sportowych, ale nie tylko. Pierwszego 

dnia jedną z konkurencji sportowych był bieg na 4,5 kilometra. Było kilka przystanków 

i wtedy musieliśmy odpowiadać na pytania dotyczące przyrody. Następnie były jeszcze 

inne konkurencje niezwiązane ze sportem. Po południu w czasie wolnym poszliśmy nad 

jezioro. Mogliśmy sobie popływać. Na drugi dzień mieliśmy trudniej, gdyż trzeba było 

zaśpiewać piosenkę oraz przedstawić ekologiczny pokaz mody. Wszystko nam się 

udało, chociaż były małe wpadki. W konkurencji sportowej, czyli w przeciąganiu liny 

byliśmy najlepsi. Pokonaliśmy wszystkie drużyny. Rambit był bardzo ciekawy, ale 

wymagał od nas dużej wiedzy z biologii. Bardzo nam się podobał. 

Sportowcy z IA 
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Zabić klina (prawidłowych odpowiedzi poszukaj dalej) 
1. Dom ma 2 piętra, po 3 mieszkania na każdym. Kowalscy mieszkają w środkowym mieszkaniu. Nowakowie mieszkają dokładnie nad Iksińskimi. Jeśli Markowscy 

mieszkaliby na górnym piętrze, to mieszkaliby obok Nowaków. Wasilewscy zajmują mieszkanie na lewo od Markowskich. Pietruszewscy mieszkają na górnym 
piętrze. Kto zajmuje kolejne mieszkania na dwóch piętrach? 

2. Przez bystrą i głęboką rzekę chce się przeprawić dwóch przyjaciół. Mają oni tylko jedną łódkę, na której może znajdować się tylko jedna osoba. Obojgu jednak 

udało się przeprawić. Jak to było możliwe? 
3. Było sobie siedem krasnoludków. Mieli siedem szklanek mleka i było sześć ogórków. Czego nie dostał jeden krasnoludek? 

4. Sześciu chłopcom dano woreczek, zawierający sześć batonów czekoladowych. Chłopcy podzielili się w ten sposób, że każdy dostał jeden baton, a jednak na końcu 

jeden baton pozostał w woreczku. Jak to możliwe? 
5. Pięć królików bawiło się na łące. Nadszedł myśliwy i zabił jednego z nich. Ile królików pozostało na łące? 

6. Jedzie pociąg elektryczny ze wschodu na zachód. Wiatr wieje od północy. W którą stronę poleci dym? 

7. Jest kwadrat. Po jego obwodzie chodzi ślimak. Po pierwszym boku idzie przez 70 sekund. Po drugim – 70 sekund. Po trzecim boku też 70 sekund, a po czwartym 
boku – 1 minutę i 10 sekund. Dlaczego? 

8. Umieść literę w literze, a wyjdzie ptak, co ma czarne pierze. Jaki to ptak? 

9. Co to za rzeka, która czytana od końca daje nazwę ryby? 
10. Parys miał trzy jabłka w koszu, które rozdał 3 boginiom w taki sposób, że jedno jabłko zostało w koszu. Jak to zrobił? 

11. Było w domu Coś i Nic. Coś wyszło drzwiami, a Nic oknami. Co zostało? 

12. Szedł brat z siostrą i mąż z żoną. Znaleźli cztery jabłka pod jabłonią. Wzięli po jabłuszku, jedno się ostało. Jak to się stało? 
13. Masz osiem ósemek. Możesz wykonywać na nich różne działania (dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, pierwiastkować itp.) tak, by po wykorzystaniu 

wszystkich liczb otrzymać wynik 1000. 

14. Ala ma 5 sióstr i jednego brata. Mieszka z rodzicami. Ma też 2 kanarki, kota, psa i 5 złotych rybek. Ile w tym domu jest nóg. 
15. Żył, był pewien bogacz, któremu umarła żona. Wystawił jej na cmentarzu wspaniały pomnik z krzyżem przybranym diamentami. Bogacz bał się o swoje 

diamenty. Dlatego codziennie przychodził na cmentarz i liczył diamenty. Z dołu do góry – jedenaście diamentów. Z dołu do końca prawego ramienia – jedenaście 

diamentów. Z dołu do lewego ramienia też jedenaście diamentów. Ale żył też sprytny złodziej. Bezczelnie ukradł dwa diamenty i bogacz nigdy się o tym nie 
dowiedział. Jak dawniej codziennie przychodził na cmentarz i liczył diamenty. Z dołu do góry – jedenaście. Z dołu przez prawe ramie – jedenaście, przez lewe 

ramię też jedenaście. Ilość diamentów zgadzała się. Jak to możliwe, skoro złodziej ukradł dwa diamenty? 

 

NAUCZYCIELE… NAUCZYCIELE... MOŻNA MÓWIĆ O NICH WIELE 

Poznaj wuefistę swego po nogach jego  
 

1  2  3  4  

Czy mieliście okazję spoglądać na swoich nauczycieli w-fu, robiąc pompki? Otóż wyglądają właśnie tak. Zgadnijcie who is who? I kto ma 

najpiękniejsze, sportowe nogi?  

Poznaj belfra swego po karzącej ręce jego  
 

1  2  3  4  5  6  7  8

 9  10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21

 22  23  

Ileż to razy Twój wzrok spoczywał na tych rękach? Jedynka? Może dzisiaj tylko ołówkiem? Mamy nadzieję, że częściej stawiają dobre 

oceny. Sprawdźcie, czy wystarczająco dobrze znacie swych nauczycieli? 
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Pierwszaki i pierwszaczki 

Granice wytrzymałości „Krzesła”   
„Huśtanie na krześle – ulubiona zabawa uczniów wszelkich szkół i ogólnie osób spędzających dużo czasu siedząc na krześle. Polega na utrzymaniu krzesła w jak najbardziej 
wywrotnej pozycji. Dzięki temu nie przyrośniemy do krzesła, ponieważ, żeby dobrze wykonać ten manewr musimy lekko balansować pewnymi partiami ciała. Sposoby 

huśtania się są opisane poniżej.  

Sposoby  

Nóżki – ten sposób huśtania się preferuje około 50%. Jest on jednym z najprostszych i najmniej niebezpiecznych. Polega na lekkim prostowaniu i zginaniu nóg opartych 

o ziemię w ten sposób, żeby obie przednie nogi krzesła delikatnie unosiły się ku górze. Sposób raczej bezpieczny, jeśli nie prostujemy nóg zbyt dynamicznie.  

Balance – napieramy plecami na oparcie krzesła z taką siłą, żeby jak najdłużej utrzymać przednie nogi krzesła nad ziemią. Sposób dość niebezpieczny, zalecany bardziej 
doświadczonym huśtaczom. Najlepiej wykonywać manewr, gdy za naszą głową znajduje się coś miękkiego np. puszysta koleżanka.  

Dwunożny z podpieranką przednią – przysuwamy się dość blisko biurka/ławki/stołu przy którym siedzimy, opieramy ręce na jego/jej krawędzi i delikatnie się odpychamy, 

tak, aby oczywiście przednie nogi krzesła uniosły się w górę. Jeżeli po balansacji opadamy w kierunku przeciwnym do ławki, to... chyba wiadomo.  
Dwunożny z podpieranką tylną – sposób możemy wykorzystać tylko, gdy siedzimy blisko ściany, lub gdy znajduje się za nami coś, o co możemy się podeprzeć. 

Odpychamy się nogami od podłoża i w tym samym momencie szybko kładziemy ręce na to, co znajduje się za nami. UWAGA! Radzimy nie podpierać się o ławkę kolegi, 
znajdującego się za nami! Jest duże prawdopodobieństwo, że zrobi nam świński kawał i przesunie ławkę do tyłu!  

Podwójna podpieranka – sposób najlepszy, gdy znajdujemy się w miejscu, w którym za nami jest jakieś stabilne podparcie 

i jednocześnie możemy chwycić się elementu z przodu. W ten sposób można łatwo manewrować krzesłem. Sposób zazwyczaj 
bezpieczny.  

Balance na jednej nodze – to samo co w balance, tylko, że balansujemy wyłącznie na jednej nodze krzesła. Do dziś nie potwierdzono, 

czy ktokolwiek potrafi to zrobić bez bliskiego spotkania z podłożem, ale próbuj, może akurat tobie się uda.  

Rodzaje krzeseł 

Tak jak do trikowania na desce potrzebujemy dobrej deski, tak i do huśtana na krześle potrzeba nam dobrego krzesła. Opiszę tutaj kilka 

standardowych krzeseł oraz przypasuję mniej więcej do jakich sposobów huśtania się nadają. 
Krzesło drewniane zwykłe – ze względu na konstrukcję wyłącznie z drewna jest słabo odporne na obicia. Kwadratowy kształt nóg 

krzesła pozwala jednak na dość bezpieczne huśtanie się z podpieranką tylną, będąc w dużej odległości od punktu podparcia, przez co 

jest dobrym krzesłem dla osób lubiących się huśtać pod ostrym kątem. 
Krzesło szkolne – najczęściej jest to metalowe krzesło z drewnianym oparciem, małe, zwrotne, o zwykle gumowych, zaokrąglonych 

zakończeniach nóg. Świetne do huśtania się jednonożnego, z powodu niesamowitej zwrotności. 

Fotel – ciężko wprawić go w jakikolwiek ruch, ale jest bardzo bezpieczny (o ile nie jest na kółkach), upadki nie są tak bolesne jak na 
zwykłych krzesłach. Odporny na obicia, jednak powoduje duże szkody na podłożu z powodu sporej masy. Dobry dla początkujących. 

Krzesło obrotowe – dla osób szukających wyzwań. Trudno się na nim huśtać jakimkolwiek sposobem, ponieważ jest bardzo 

wywrotne, a tarcie między krzesłem a podłogą – minimalne. Zalecane dla doświadczonych.  
Ławka – nadaje się do huśtania grupowego. Może być bez oparcia, lub z oparciem, jednak niezależnie od tego najlepszym 

i najbezpieczniejszym sposobem huśtania będą Nóżki.  

Fotel bujany – coś dla amatorów. Profesjonaliści go nie uznają. Jeżeli nie umiesz się huśtać na niczym innym – ten fotel będzie dla 
ciebie odpowiedni. Nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności, a niebezpieczeństwo upadku jest 

minimalne. Często huśtają się na nim babcie, żeby choć trochę poczuć się jak prawdziwi huśtacze.” 

  

„Prawice” 

1 Elżbieta Stankiewicz 
2 Magdalena Falkiewicz 

3 Maria Celegrat 

4 Anna Jakubowska 
5 Iwona Wit 

6 Karol Legieć 

7 Joanna Kierepka - Morawska 
8 Barbara Słowikowska 

9 Barbara Pattillo 

10 Magdalena Gajowiak 
11 Mariola Skrzypczak 

12 Elżbieta Słuja 

13 Ks. Paweł Moskwiak 
14 Joanna Zielińska 

15 Dorota Wiśniewska 

16 Andrzej Dyczewski 
17 Józef Podściański 

18 Katarzyna Strycharczuk 

19 Katarzyna Kowalska 
20 Urszula Tochman - Pereta 

21 Elżbieta Rymczuk 

22 Aniela Jasielska 

23 Elżbieta Strycharczuk 

NOGI 
1 Marcin Kociuba 

2 Małgorzata Wójcik 

3 Andrzej Wronowski 

4 Robert Oremczuk 

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Ucze%C5%84
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Krzes%C5%82o
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Deskorolka
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Pr0
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Odpowiedzi do Zabić klina 
1. Górne piętro: Pietruszewscy – Kowalscy – 

Nowakowie. Dolne piętro: Wasilewscy – Markowscy – 

Iksińscy. 

2. Przyjaciele znajdowali się po przeciwnych stronach 

rzeki. 

3. Niestrawności. 

4. Ostatni z chłopców wziął baton razem 

z woreczkiem. 

5. Tylko jeden, ten zabity. Pozostałe oczywiście 

uciekły. 

6. Pociąg elektryczny nie ma dymu. 

7. Bo 70 sekund to 1 min 10 s. 

8. Kawka. 

9. Nil 

10. Jedna bogini dostała jabłko razem z koszem. 

11. i. 

12. Brat to mąż lub siostra to żona. 

13. 888+88+8+8+8=1000. 

14. 30 nóg. 

15. Złodziej ukradł po jednym diamencie z prawego i 

lewego ramienia. A pierwszy diament od góry 

przeniósł na sam dół krzyża. Z dołu do góry – 

jedenaście diamentów. Z dołu przez prawe ramię też 

jedenaście. I tak samo przez lewe ramię. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


