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KOCHANYM 

NAUCZYCIELOM! 

W Dniu Nauczyciela, 

W dniu Waszego święta, 

Staje przed Wami 

Dziatwa uśmiechnięta, 

Aby Wam przekazać 

Najlepsze życzenia 

I wyrazić dzisiaj swe pragnienia. 

Niechaj w dobrym zdrowiu 

Płyną Wasze dni, 

Niech się staną jawą 

Wasze piękne sny. 

Niechaj trud Wasz zawsze 

Plon obfity da, 

Niechaj wartość Waszą 

Cała Polska zna. 
 

 

Idee Patrona Szkoły 
 

Idee wychowawcze Ks. St. Konarskiego odnajdujemy w jego 

wydawnictwach pedagogicznych oraz w samej pracy nauczycielskiej, 

prowadzonej w Colegium Nobilium w Warszawie. Wśród tych,  szczególnie 

polecanych do rozwijania uczniom Collegium Nobilium, są: patriotyzm, 

religijność, posłuszeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, przyjaźń 

i czytelnictwo.  

Przykładowo możemy powiedzieć, że ideę patriotyzmu staramy się 

rozwijać w naszej szkole m.in. poprzez ciekawe programy i przedsięwzięcia. 

Dużo uwagi poświęcamy obchodom świąt narodowych: 3-Maja 

i 11 Listopada. Organizujemy wtedy uroczyste apele szkolne, konkursy, 

gazetki. Włączamy się również w uroczystości gminne. 

Idea religijności również przenika życie naszej szkolnej społeczności. 

Możemy podziwiać  interesujące przedstawienia jasełek, drogi krzyżowej. 

Specjalnie w intencji dzieci, rodziców i nauczycieli odprawiane są corocznie 

Msze Święte z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz 

okazjonalnie, np. w dniu Święta Szkoły. 

Idea posłuszeństwa, niestety, nie przez wszystkich uczniów jest 

realizowana. Jednak wśród kryteriów branych pod uwagę przy wystawianiu  

oceny zachowania, posłuszeństwo jest w punkcie mówiącym 

o postępowaniu zgodnym z dobrem szkolnej społeczności, dbałości o honor 

i tradycje szkoły. 

Podobnie jest z ideą prawdomówności, dość często łamaną przez 

niektórych uczniów. Jednak jasne kryteria zapisane w Statucie Szkoły, stały 

kontakt z rodzicami, zaangażowanie nauczycieli w pracę wychowawczą 

w dużej mierze przynoszą właściwy rezultat w realizacji obu idei.  

Wystawianie przez nauczycieli jawnych i uzasadnionych ocen jest 

przykładem idei sprawiedliwości. 

Idea przyjaźni nigdzie nie ma tak dobrych warunków do rozwoju jak 

w szkole. Cieszymy się bardzo, widząc zaprzyjaźnionych uczniów. 

Rozwojowi przyjaźni służą w dużym stopniu także zajęcia i imprezy 

pozalekcyjne, zawody sportowe, wycieczki i rajdy turystyczne, zabawy 

szkolne, czy występy artystyczne. Trzeba stwierdzić, że nie brakuje ich 

w naszej szkole. 

I na koniec idea czytelnictwa, zagrożona dzisiaj przez elektroniczne 

media: telewizję i komputery. Staramy się ją rozwijać m.in.: przez 

akcentowanie w procesie dydaktycznym - czytania ze zrozumieniem, 

wzbogacanie księgozbioru, wykonywanie atrakcyjnych gazetek ściennych. 

Podsumowując, możemy chyba powiedzieć, że szkoła nasza jest wierna 

ideom swojego Patrona, wprowadza je w życie i tym samym służy dobrze 

społeczeństwu i państwu polskiemu. 
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WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE 

 
 

22 i 23 stycznia 2013 roku 

w całym kraju obchodzono uroczyście 

150 rocznicę wybuchu powstania 

styczniowego. W naszej szkole 

wydarzenie to zostało upamiętnione 

poprzez wystawienie sztuki „Ostatni 

dyktator”, autorstwa pana Kazimierza 

Wosia, oraz wykład prof. dr. hab. 

Zbigniewa Niebelskiego.  

Po oficjalnym 

rozpoczęciu uroczystości przez 

pana dyrektora Dariusza 

Mielniczuka głos zabrał Pan 

Kazimierz Woś, który  

w patriotycznym przemówieniu 

przybliżył zgromadzonym 

najważniejsze informacje 

dotyczące ostatniego zbrojnego 

zrywu narodowego Polaków w 

XIX w. oraz 

jego ostatniego przywódcy, Romualda Traugutta.. 

Następnie na scenie pojawili się uczniowie naszej 

szkoły, którzy wystawili wspomnianą wcześniej 

sztukę . 

Po wspaniałej lekcji historii i patriotyzmu, jaką 

było to znakomite przedstawienie, przyszedł 

czas na wykład prof. Niebelskiego, który 

z nieukrywanym wzruszeniem towarzyszącym 

całej uroczystości opowiedział o istocie samego 

powstania i losach powstańców styczniowych 

zesłanych na Syberię. Uroczystość zakończyła 

się odśpiewaniem przez wszystkich 

zgromadzonych hymnu narodowego. 
 

 

 

 

 

 

 

15 stycznia 2013 roku wraz z naszym nauczycielem historii - Karolem Legieciem - wybraliśmy się na obchody 150 

rocznicy powstania styczniowego. Uroczystość odbyła się w błękitnej sali Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 
Punktami programu były między innymi: niezwykle ciekawy konkurs na bazie programu 1 z 10 oraz debata 

historyczna. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące dat, wydarzeń, nazw oraz uczestników powstania. Jury 
stanowili nauczyciele liceów z Lublina. Laureatem konkursu został uczeń Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki 

w Lublinie - Tomasz Hamerla.  

Po konkursie zaproszono wszystkich  na poczęstunek, podczas którego uczniowie trzeciej klasy licealnej rozważali 
słuszność wybuchu powstania. Debata, zarówno jak i konkurs, była bardzo ciekawa. Liczymy na więcej podobnych 

uroczystości i zachęcamy Was do uczestnictwa w nich. Na pewno się nie zawiedziecie. 
Uczennice klasy 2a 

Alicja Srebrna 
Dominika Zdunek 
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Wtorek 17 września 2013 roku był dla społeczności gimnazjum 

dniem wyjątkowym. Tego dnia obchodziliśmy kolejną już 74. rocznicę 

napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W naszej gminie odbywały 

się uroczystości rocznicowe połączone z  poświęceniem i odsłonięciem 

tablicy pamiątkowej. To dar mieszkańców Gminy Milejów 

upamiętniający żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Na 

uroczystość przybyły władze 

naszej gminy wraz z wójtem  

panem Tomaszem Surysiem, 

delegacje szkół z terenu gminy 

wraz z pocztami sztandarowymi, rodziny zmarłych żołnierzy, 

mieszkańcy Milejowa i okolicznych miejscowości. Uroczyste 

obchody rozpoczęła  Mszą 

Święta sprawowana 

w miejscowym kościele przez 

ks. proboszcza Andrzeja Juźko. 

Na wstępie pan Kazimierz Woś – emerytowany nauczyciel historii, 

wielki patriota i znawca dziejów naszej gminy - przedstawił  biografię 

trzech żołnierzy z terenu Milejowa: śp. ppor. Jana Marię 

Rostworowskiego, śp. ppor. Augusta Moszyńskiego oraz podoficera 

Armii Krajowej Jana Walczaka. Trzej wymienieni bohaterowie, 

wywodzący się ze społeczności milejowskiej,  oddali swe życie 

w obronie ojczyzny. Działali w różnych miejscach, a ich wspólnym celem była obrona ojczyzny, bez 

względu na konsekwencje, w końcu oddanie życia. 

Kolejno w kościele zostało wygłoszone okolicznościowe kazanie. Homileta zwracał się przede wszystkim 

do obecnej młodzieży. Podpowiadał, jak stawać się prawdziwym patriotą, takim od serca, a nie tylko na 

pokaz. Ukazywał sens bycia Polakiem w kraju i poza jego granicami. Wśród słuchających byli uczniowie 

Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Simona Bolivara. Pod koniec nastąpiło odsłonięcie 

tablicy pamiątkowej,  która została wmurowana w kościele na ścianie po prawej stronie tuż przy głównym 

wejściu do kościoła.  

   Po przyjściu z kościoła odbyło się w naszej szkole przedstawienie, którego głównym tematem był los 

polskich żołnierzy więzionych w Katyniu. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni 

goście, jak i też uczniowie naszej szkoły. Szczególnie jednak wszystkich wzruszyła 

obecność krewnych osób poległych w czasie II wojny światowej. Widzowie 

z zachwytem obejrzeli całą sztukę, a na koniec na wielu twarzach pojawiły się łzy 

wzruszenia.  

   Przedstawienie było małą lekcją historii dla wszystkich uczniów. Za niezwykłe 

emocje należy podziękować p. Kazimierzowi Wosiowi, autorowi scenariusza , oraz pp. 

Annie Kapicy i Iwonie Wit, które z ogromnym zaangażowaniem przygotowały 

uczniów. Gratulujemy też naszym koleżankom i kolegom, że tak wiernie  odtworzyli 

cząstkę historii naszego kraju.  

 
Uczennice klasy III b: 

Anna Słowikowska, Izabela Roman, Justyna Sacawa 
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17 września w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca 

śmierć polskich oficerów, którzy zginęli broniąc ojczyzny w czasie 

II wojny światowej. 

Miałyśmy wtedy okazję obejrzenia przedstawienia nawiązującego 

do zbrodni katyńskiej. 

W przerwach 

między 

poszczególnymi 

aktami sztuki 

mogłyśmy 

posłuchać 

piosenki lub recytacji wiersza wykonanej przez naszych kolegów. 

Stroje podobne do ubrań z tamtych czasów, odpowiednie 

rekwizyty i wspaniałe dekoracje pozwalały wczuć się w klimat 

sztuki oraz dobrze 

zrozumieć jej 

problematykę. Przedstawienie było bardzo interesujące. Podobała nam 

się gra aktorska naszych koleżanek i kolegów. Wszyscy mówili głośno 

i wyraźnie. Potrafili wczuć się w swoje role. Zachowali spokój 

i opanowanie, co nie jest łatwe przed tak ważną publicznością.  

Choć jesteśmy dopiero w gimnazjum, doskonale zrozumiałyśmy 

przekaz sztuki. Wzruszyłyśmy się, ponieważ dzięki przedstawieniu 

mogłyśmy wyobrazić sobie cierpienie ofiar oraz ich rodzin. Część 

artystyczna, a przede wszystkim jej wykonanie, wywarła na nas 

ogromne wrażenie. Chciałybyśmy częściej móc oglądać podobną 

twórczość artystyczną w naszej szkole. 
Uczennice klasy II b: 

Karolina Iwanicka,  

Nadia Jóźwiak 
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Znani i lubiani  
 

Wywiady z:  p. Renatą Malec,  p. Małgorzatą Wójcik i  p. Józefem Podściańskim  
 nauczycielami ZS nr 1 w Milejowie, którzy od 1 września 2013r. przebywają na emeryturze.  
 

1. Kiedy zdecydowała Pani zostać nauczycielem? Czy zawsze było to 

Pani marzeniem? 

Decyzję tę podjęłam po rozmowie z nauczycielką, którą bardzo 

ceniłam. To ona stwierdziła, że będę dobrym nauczycielem. Jak 

widzicie, nie było to moim marzeniem. 

2. Może miała Pani jakieś inne plany? Nie żałowała Pani? 

Zamierzałam zostać instruktorem prowadzącym warsztaty teatralne 

dla dzieci i młodzieży. Nie żałowałam jednak, że tak się nie stało.  

3. Co jest Pani największym sukcesem zawodowym, a co porażką? 

Dla mnie zawsze najważniejsze było zadowolenie moich uczniów, 

którzy, kontynuując  naukę w innych szkołach, nie mieli problemów 

z polskiego. To uznałabym za sukces, natomiast moją zawodową 

porażką było na pewno to, że nawet „stając na głowie”, nie udało mi 

się zmienić postaw wielu uczniów.  

4. Jaka najśmieszniejsza sytuacja spotkała Panią w szkole? 

Takich było bardzo dużo. Nie wiem naprawdę. Może ta, kiedy 

zapomniała pójść na lekcję. No może nie zapomniałam, tylko coś mi 

się  „przestawiło w głowie”. Po prostu  uznałam, że na trzeciej 

lekcyjnej mam „okienko”, ale niestety miałam na czwartej. Ubrałam 

się  i opuściłam budynek szkoły, by udać się do domu wypuścić 

mojego pieska na dwór w wiadomym celu. Oczywiście jak zwykle 

nie słyszałam telefonu. Po powrocie do szkoły było wesoło.   

5. Czy jest może jakieś niemiłe zdarzenie, które Pani pamięta?  

Takie też miały miejsce. Zawsze  najbardziej bulwersowały mnie 

sytuacje, u podłoża których leżało przekonanie innych o tym, że 

jedynie oni mają rację.  

6. Co lubi Pani robić w wolnym czasie? Pani hobby? 

Lubię czytać książki, oglądać transmisje sportowe, filmy 

odkrywające tajemnice wszechświata  i miejsc, do których pewnie 

nigdy nie dotrę.  

7. Jakie jest Pani największe marzenie? 

Udać się w podróż pociągiem do Chin. 

8. Gdy była Pani w naszym wieku, jaki był Pani ulubiony przedmiot? 

Oczywiście język polski. 

9. Czy pamięta Pani pierwszy dzień w pracy? 

Było to tak dawno.  Nie pamiętam. 

10. Czy lubiła Pani swoją pracę? 

Zdecydowanie tak. 

11. Sądzi Pani, że nauczanie języka polskiego zmieniło się przez lata? 

Tak,  więcej wymaga się od ucznia, a co za tym idzie i od uczącego. 

12. Jakie są wady i zalety bycia nauczycielem? 

Wady –  nauczyciel często ma za mało czasu dla siebie i rodziny. 

Zalety – nauczyciel się wolniej starzeje. 

13. Zdaniem Pani, lepiej jest uczyć młodsze czy starsze dzieci? 

Dlaczego?  

Nie ma różnicy. Trzeba jednak pamiętać, że młodsze można łatwiej 

zarazić pasją  odkrywania tajemnic otaczającego nas świata.  

14. Jaka była młodzież? Jak Pani ją wspomina? 

Młodzi ludzie bardziej dbali o swój wizerunek, rzadko byli 

wulgarni, agresywni wobec rówieśników i dorosłych. Taki obraz 

uczniów zachowałam w swojej pamięci. 

15. Jak, z perspektywy czasu, oceniłaby Pani atmosferę panującą 

w szkole? 

Na pewno jest inna niż dawniej. Atmosferę panującą w szkole 

tworzą ludzie. Czas nie stoi w miejscu. Wszystko się zmienia. 

Ważne tylko jak? 

16. Czy tęskni Pani za pracą?  

Jeszcze nie tęsknię i mam nadzieję, że tak będzie nadal. Jest czas na 

pracę, jest na odpoczynek. Skończył się długi etap mojego życia, ale 

zaczął kolejny. 

17. Gdyby Pani miała teraz zdecydować o wyborze zawodu, to 

dokonałaby Pani tego samego wyboru? Czy może byłoby to coś 

zupełnie innego? 

Sądzę, że mój wybór byłby taki sam..  

18. Teraz, na emeryturze, nie brakuje Pani szkoły, uczniów? 

Proszę mnie o to zapytać za kilka lat. Teraz jest mi dobrze. 

19. Co Pani robi w wolnym czasie? 

Wcale nie mam go tak dużo. Uczestniczę w życiu moich dzieci, 

czytam, śledzę z uwagą wydarzenia sportowe.  

20. Czy spełniły się Pani marzenia? 

Gdybym powiedziała – tak, oznaczałoby to, że wszystko już za mną. 

A to przecież jeszcze jakiś początek. 

 

                    
 

Michał: Witamy. 

 Paulina: Dzień dobry. 

P. Małgorzata Wójcik: Witam was również, jest mi bardzo przyjemnie. 

M: Zacznijmy od początku. Czy  praca nauczyciela była Pani wymarzonym zawodem? Czy też może Pani miała inne plany? 

M.W: To nie była moja wymarzona praca, ale myślę że jestem obciążona genetycznie, bo w mojej rodzinie byli nauczyciele właściwie od zawsze...,  

jednak jestem ostatnią osobą z mojej rodziny, która wykonywała ten zawód. Pokolenie moich dzieci dotychczas nie podjęło się tej  „funkcji 

społecznej”. A wcześniej... Ja miałam zainteresowania politechniczne i zupełnie niezwiązane z kierunkiem nauczyciela, zwłaszcza wychowania 

fizycznego. Sport to była moja pasja, chodziłam na zajęcia dodatkowe, które zabierały mi większość mojego wolnego czasu jako młodej 

dziewczynie, uczennicy. I to później zaprocentowało przy wyborze - zupełnie przez przypadek - tego zawodu, bo nie dostałam się na uczelnię 

techniczną i poszłam na AWF. Podjęłam pracę i jednocześnie studiowałam.   

P: Wiemy też, że pracowała Pani w Łańcuchowie. Jakie ma Pani stamtąd wspomnienia? 

M.W: To właśnie w Łańcuchowie rozpoczęłam pierwszą godzinę swojej pracy. Pracowało mi się tam świetnie. Warunków w ogóle nie było żadnych do 

pracy i prowadziłam lekcje na świeżym powietrzu przez 17 lat. Jak wybudowano nowy budynek szkoły, to dostałam tak zwaną zastępczą salę 

gimnastyczną i... ona spełniała te warunki, o które tak zabiegałam. Wówczas uczyła się tam „garstka” dzieci, ale można było z nimi pracować nawet 

w tych warunkach. Tamten czas wspominam bardzo, bardzo mile. 

P: Więc dlaczego skończyła Pani tam pracować? 

M.W: Ponieważ dostaliśmy mieszkanie w Milejowie przy ul. Topolowej, trzy 

minuty drogi stąd. Zatrudniono mnie w tej szkole i przepracowałam tu prawie 

trzynaście lat. 

M: A pamięta Pani jakieś śmieszne, ciekawe sytuacje z okresu pracy 

w Łańcuchowie? 

M.W: Tam było bardzo dużo śmiesznych sytuacji: zawodowych i towarzyskich. 

Razem z uczniami  realizowaliśmy wiele ciekawych pomysłów, dzieci były 

bardzo otwarte i aktywne. Dziewięćdziesiąt osiem procent to radość w tej 

pracy. Pamiętam wiele  śmiesznych sytuacji, które uczyły i doświadczały.  

P: Uważa Pani, że miała dobry kontakt z uczniami i właściwe podejście do nich? 

M.W: Tak. Uważam, że tak, bo uczyłam uczniów, którzy byli dziećmi moich 

byłych uczniów. Już się tak zdarzało od kilku ładnych lat. Mile ich 

wspominam. Zwłaszcza  rodzice wspominają mnie dość mile... I to jest 

przyjemne. 
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M: I tak ogólnie. Lubiła pani pracę nauczyciela?  

M.W: Tak. Lubiłam pracować z młodzieżą, z dziećmi. Ostatnio wprowadzone zmiany systemowe spowodowały  jednak wiele ograniczeń  w pracy w tym 

zawodzie. Aktualnie od nauczyciela wymaga się wszechstronności, co przy wysokiej empatii powoduje, że ten zawód jest ciężki. Ale mimo 

wszystko go lubiłam. 

P: Zdążyła Pani już zatęsknić za tym zawodem, czy jeszcze za wcześnie? 

M.W: Nie. Nie, dlatego, że jeszcze odpoczywam. Ten zawód wymagał poświęcenia i ciągłego zgłębiania wiedzy na temat pedagogiki, psychologii…. 

 Ale zatęskniłam za moimi kolegami z pracy i za wami.. 

M: Ma Pani teraz jakieś plany na przyszłość? I co Pani robi, gdy ma tyle wolnego czasu? 

M.W: Ja powiedziałam tak: „Z dniem pierwszego września rozpoczął się pierwszy dzień z reszty mojego życia”. I to jest moja odpowiedź na to pytanie.  

P: I teraz na zakończenie. Co chciałaby Pani przekazać młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają pracę jako nauczyciel. Warto było? 

M.W: To jest tak...Wszyscy młodzi ludzie, którzy podejmują się tego zawodu, muszą liczyć się z wieloma trudnościami i ograniczeniami. Wymaga się od 

nauczyciela wszechstronności, dyspozycyjności i oddania. Ten zawód – jak każdy inny - posiada swoje plusy i minusy. To zajęcie to piramida 

zależności: sytuacja gospodarcza, ministerstwo, rodzice,  prawa ucznia – wszystkie te obszary młody nauczyciel musi pogodzić i umieć się w nich 

poruszać. Będzie im ciężko. Pesymistycznie na to patrzę, ale minusy tego zawodu nie przesłoniły mi plusów. To jest ciekawa praca, ciekawe zajęcie, 

ale wymagająca wielu wyrzeczeń i poświęceń. Smutne, że zamyka się wiele szkół, a z zawodu odchodzi wielu nauczycieli... Być może w przyszłości 

zawód ten spotka się z większym uznaniem.  

M: Chce pani jeszcze kogoś pozdrowić? 

M.W: Wszystkich. Zwłaszcza młodzież, dzieci moje kochane. Szczególne pozdrowienia ślę dla klasy piątej, dla moich wspaniałych dziewczynek, które 

tęsknią, ja za nimi też. Tęsknię za rozmowami  ze współpracownikami, z obsługą, z nauczycielami, z moimi kolegami z pracy. Za tym tęsknię, 

trochę mi tego brakuje. Ale nie mieszkam daleko, więc mogę zawsze wpaść i pogadać. I was przy okazji zobaczyć i uściskać, pozdrowić. 

M: Dziękujemy za rozmowę. 

M.W: Dziękuję bardzo. 

P: Dziękujemy. 
 

                   
Oskar i Karolina: Dzień dobry. 
Pan Józef Podściański: Dzień dobry. 
O: No to może pierwsze pytanie. Czym zajmował się Pan przed podjęciem pracy nauczyciela? 
J.P.: Studiowałem, ale jeżeli chodzi o moje zajęcia poza nauką, to byłem instruktorem fotografii. Zajmowałem się fotografią artystyczną. 

Prowadziłem klub fotograficzny. 
O: A teraz ma Pan jeszcze styczność z fotografią? 
J.P.: Nie. W tej chwili amatorsko, tylko dla siebie. 
O: A skąd decyzja podjęcia pracy nauczyciela fizyki? 
J.P.: Nie tylko fizyki, bo z wykształcenia jestem magistrem techniki, ale również i fizykę kończyłem, no i po prostu tak się złożyło. 

Poszedłem na studia na UMCS i tam się wszystko zaczęło. 
K: A czy lubił Pan swoją pracę? 
J.P.: Tak. Na pewno lubiłem i nie wiem, kiedy minęło te 36 lat pracy. 
K: Taka praca jest trudna i wyczerpująca, czy może miła i interesująca? 
J.P.: Praca z młodzieżą zawsze była interesująca. Problemów pojawiało się dużo, ale zawsze było ciekawie i wesoło, wyniki też 

radowały. Uczniowie, z którymi miałem styczność, są prawnikami, lekarzami, inżynierami, ekonomistami, także po prostu miło się 
wspomina. Zawsze, gdy się spotykamy z moimi byłymi uczniami lub wychowankami, bardzo miło wspominamy te czasy. 

O: Może coś, czego Pan najbardziej nie lubił w swojej pracy? 
J.P.: W swojej pracy nauczyciela najbardziej nie lubiłem 'papierkowej roboty'. Przede wszystkim najważniejszy jest kontakt z uczniami. 
O: Czy mimo zakończenia pracy ma Pan jeszcze styczność z fizyką jako pasją? 
J.P.: Tak, literatura, internet, ale przede wszystkim ciągnie mnie do majsterkowania z racji wykształcenia technicznego. Dzisiaj właśnie 

na to przekłada się fizyka. W tej chwili zajmuję się raczej majsterkowaniem przy sprzęcie domowym. To, czego nie miałem czasu 
zrobić pracując w szkole, staram się teraz wykonać. Do tego dochodzi jeszcze moje hobby, wędkarstwo. 

O: Jakieś może sukcesy związane z wędkarstwem? 
J.P.: Sukcesów jakiś wielkich nie ma, ale takich ryb medalowych trochę było. 
O: Długo już Pan łowi? 
J.P.: Łowię od 'młodzieżówki', bardzo długo. 
O: Czyli to taka pasja równorzędna z fizyką? 
J.P.: Tak, tak. To jest taka odskocznia od codziennych zajęć. Odpoczywa wzrok, psychika.  
K: Jakie chwile z pracy w szkole wspomina Pan najlepiej? 
J.P.: Najlepiej wspominam uczniów, o których słyszę, że mają duże osiągnięcia. To jest chyba największa satysfakcja dla nauczyciela, 

który uczy lub dla wychowawcy. 
K: Tęskni Pan za swoimi uczniami? Za pracą w szkole? 
J.P.: Jeszcze nie zdążyłem pomyśleć o pracy w szkole, zebrało się tyle zajęć, ale czasami faktycznie brakuje tego dzwonka. 
O: A może ma Pan jeszcze oprócz wędkarstwa jakieś inne zajęcia dla zabicia czasu? 
J.P.: Majsterkowanie oczywiście. 
O: To tyle pytań mieliśmy do Pana. Może chciałby Pan kogoś pozdrowić? 
J.P.: Pozdrawiam wszystkich uczniów z mojej klasy. Z obecnej III a.  
O i K: Dziękujemy bardzo. 
J.P.: Dziękuję. 

           
 

W tym roku szkolnym pracę w naszej szkole rozpoczęły: 

p. Paulina Bil – nauczyciel języka polskiego 

p. Monika Olejnik – nauczyciel języka polskiego 

p. Magdalena Witczak – nauczyciel języka polskiego, 

p. Anna Rybak – nauczyciel języka angielskiego 

p. Izabela Szymczuk – nauczyciel języka    

niemieckiego.

P o w o d z e n i a  
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Lubelski Festiwal Nauki 

 
Jak co roku, we wrześniu, uczniowie naszej szkoły brali udział w Festiwalu Nauki w Lublinie. 

Zajęcia odbywały się w grupach, przy czym nasza brała udział m.in. w warsztatach 

dziennikarskich. Zajęcia polegały na 

przekazaniu wiedzy niezbędnej każdemu 

przyszłemu redaktorowi. Był to bardzo ciekawy 

wykład. Osoby z naszej grupy nawiązały 

kontakty z innymi uczniami. Na warsztatach dowiedzieliśmy się, jak należy prawidłowo przeprowadzić 

wywiad. Uczestniczyliśmy też w zajęciach, które nauczyły nas prawidłowej emisji głosu. Atmosfera w 

nielicznym gronie była bardzo miła. Wszystkim uczniom naszej szkoły gorąco polecamy wyjazdy na 

Festiwal Nauki, ponieważ można dużo się nauczyć.  

Karolina Kopeć  

Zuzanna Czerniak  

III A 
             

 

MASTER OF ENGLISH LISTENING 2013 
 

Pierwszy Powiatowy Mistrz Języka Angielskiego w Rozumieniu ze Słuchu wśród gimnazjalistów powiatu łęczyńskiego został wyłoniony spośród 15 

uczniów z 5 szkół. Została nim uczennica Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, Katarzyna Gładosz. ZS nr 1 w Milejowie ma również powody do dumy, bowiem III 

miejsce zajął uczeń klasy IB, Wiktor Zieliński. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Milejowie i wzięło w nim udział po trzech 

przedstawicieli  ze szkół powiatu łęczyńskiego: Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ZS nr 2 w Jaszczowie, Gimnazjum w Cycowie, Gimnazjum w Ludwinie 

i miejscowego  gimnazjum. Konkurs miał miejsce 4 czerwca a uczestników konkursu oraz opiekunów przywitali wicedyrektor ZS nr 1 w Milejowie , pani 

Maria Celegrat i członek Zarządu Powiatu Łęczna, pan Andrzej Dyczewski. Zadaniem uczniów było m.in.  wykazanie się umiejętnością rozumienia ze 

słuchu na podstawie fragmentu filmu: „The Queen” oraz „The Adventure in New Zealand”, 

a także piosenek Adele i  KatieMelua  oraz znajomością literowania. Podziękowania należą się 

Radzie Rodziców przy ZS nr 1 w Milejowie i Bankowi Spółdzielczemu w Piaskach.  Zwycięzcy 

konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody: 

MP4, sprzęt sportowy.  Wydawnictwo 

Oxford ufundowało gramatyki angielskie. 

Nagrody wręczył uczniom dyrektor ZS nr 1 

w Milejowie, pan Dariusz Mielniczuk. 

Podziękowania otrzymali również 

nauczyciele, którzy przygotowywali swoich 

podopiecznych do konkursu. Uczniowie 

wykazali się dużymi umiejętnościami 

rozumienia ze słuchu. Zapraszam chętnych 

uczniów do zmagań językowych w marcu 

2014 roku.  

Magdalena Gajowiak 

 
 

             

 

Z sukcesem w  Biegu Bolivara we wrześniu  2012 i 2013r. uczestniczyli wychowankowie 

B. Pattillo. W 2013r. zdobyli aż 6 pucharów,  zajmując w kategorii dziewcząt i chłopców klas 

1-2 wszystkie medalowe miejsca. Wśród dziewcząt I miejsce Emilia Michalewska, II Julia 

Żukiewicz, III Klaudia Gańska, wśród chłopców I miejsce Jakub Roman, II Gabriel Kiszczak, 

a III Wiktor Zając. 

 
             

 

  

 

B. Pattillo i A. Jakubowska  

8 listopada 2012r. przygotowały przy 

współpracy rodziców, nauczycieli 

i wielu sponsorów z naszego regionu 

Dzień Zdrowego Śniadania w ramach 

ogólnopolskiej akcji „Śniadanie 

Daje Moc”. 
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W piątek, 05.04.2013r., w Zespole Szkół w Mełgwi odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny 

o Powstaniu Styczniowym, natomiast 08.04.2013r.- Powiatowy Konkurs Recytatorski „Powstanie 

Styczniowe w liryce”.  Wszyscy uczestnicy konkursów zostali wyróżnieni podczas uroczystych 

obchodów 14 kwietnia. Tego dnia w Mełgwi odbył się pokaz Żuławów Śmierci. Nagrody zostały 

wręczone przez wójta gminy Mełgiew i wicestarostę Świdnika. Uczniowie z naszej szkoły – 

Bartłomiej Charytanowicz i Jakub Michalak zajęli odpowiednio III i I miejsce w konkursie 

historycznym, natomiast Martyna Hryciuk – I miejsce w konkursie recytatorskim. 

Inne wyniki z konkursów:  

Jakub Michalak – XVII Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. Ks. dra Franciszka 

Jakóbczyka; wynik bardzo dobry; 16.04.2013 w Lublinie, Szkolny Konkurs Geograficzny „Planeta 

Ziemia”; II miejsce, Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Niemieckiej”; I miejsce 

 
             

 
27 marca  2013r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi w związku ze zbliżającymi się 

świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Drogę Krzyżową przygotowali uczniowie klasy IIb i IIIc gimnazjum. Przygotowane teksty 

zachęcały do zatrzymania się  w przedświątecznym zamieszaniu i odszukaniu sensu prawdziwego, radosnego  przeżywania świąt. 

   Na zakończenie pan dyrektor Dariusz Mielniczuk życzył uczniom dobrego odpoczynku i spędzenia wspaniałych, uroczystych chwil 

w gronie rodzinnym.        

Konkursy gimnazjalistów   

    W roku szkolnym 2012/2013 klasy pierwsze gimnazjum brały udział w konkursach plastycznych pt.: „Tajemnice Różańca” i „Serce 

Jezusa”. Miały one charakter międzyklasowy.   

W konkursie różańcowym wyróżniły się prace Oliwii Siemińskiej  – 1 miejsce, Weroniki Stanisławek  – 2 miejsce, Dominiki Zdunek – 3 

miejsce. Wyróżniono prace Asi Michalewskiej, Nadii Jóźwiak, Patrycji Bernackiej, Justyny Zienkiewicz, Ali Srebrnej, Karoliny Ilnickiej. 

W konkursie „Serce Jezusa” pierwsze miejsce zajęła Ola Pietrzak, 2 – Nadia Jóźwiak, 3 – Dominika Zdunek. Wśród wyróżnień znalazły 

się Alicja Srebrna, Sara Pietras, Ola Kwiatkowska, Klaudia Wyrzykowska, Karolina Iwanicka, Gabrysia Mazur, Paulina Stanisławek, 

Weronika Kura, Justyna Zienkiewicz. 

Brawo Weronika! 

 W październiku ubiegłego roku z Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej odbył się IX Dekanalny Konkurs Poezji Maryjnej pod hasłem „Maryja 

Nauczycielka Wiary”. Laureatką została Weronika Misiak z 5a zajmując II miejsce. Jesteśmy dumni, że nasza uczennica potrafi pięknie, 

poetycko sławić Matkę Bożą”. 

                                                                                                   Życzymy dalszych sukcesów!  B.S 

 

            Kącik sportowca              
 

Z Mistrzostw Województwa LZS Szkół Gimnazjalnych w siatkówce dziewcząt , które odbyły się w Ludwinie 06.11.2012r., uczennice  

Gimnazjum Nr 1 w Milejowie wróciły ze Złotymi Medalami oraz pucharem za 

I Miejsce. 

    Do rywalizacji o Mistrzostwo Województwa przystąpiło 10 ekip, które zostały 

podzielone na dwie  5-drużynowe grupy. W tych grupach każda drużyna rozegrała po 

4 mecze. Nasze dziewczęta trafiły do grupy B, w której przyszło im rywalizować 

z Klementowicami, Wierzbicą, Jabłonią oraz faworytem mistrzostw, Nałęczowem. 

Mecze w grupach były bardzo ważne, ponieważ zwycięzcy  spotykali się w finale, 

natomiast drużyny z drugich miejsc walczyły o trzecią pozycję. W pierwszym meczu 

pokonaliśmy Klementowice 2-0, w drugim Wierzbicę również 2-0, kolejny mecz 

z Jabłonią 2-1, w czwartym meczu w grupie spotkaliśmy się z Nałęczowem, który 

również wygrał swoje trzy mecze, zatem był to mecz o zwycięstwo w grupie 

i wejście do wielkiego finału. Pierwszego seta wygraliśmy, drugi padł łupem 

Nałęczowa, zatem o wszystkim miał zadecydować trzeci decydujący set. Niestety, 

zaczęliśmy nie najlepiej, bo przegrywaliśmy 2-8 i wtedy nastąpił niesamowity zryw dziewcząt ,świetna zagrywka Katarzyny Kowalskiej, 

doskonałe ataki Katarzyny Gajowiak, „kiwki” Oliwii Cios oraz intuicyjne obrony Magdy Czahajdy, a także doskonała postawa pozostałych 

dziewcząt i wygraliśmy 2-1. Następnym meczem był wielki finał, w którym zagraliśmy ze Starym Zamościem. Pierwszy set padł łupem  

przeciwniczek, ale nasze dziewczyny znowu pokazały wielki charakter oraz niesamowitą wolę walki o każdą piłkę.  Prym wiodły: Kasia 

Kowalska, Kasia Gajowiak, Magda Czahajda i Kamila Stefańczuk, co dało znakomity rezultat w postaci Mistrzostwa Województwa.  

   Mistrzynie wystąpiły w składzie: Katarzyna Kowalska, Katarzyna Gajowiak, Magdalena Czahajda, Oliwia Cios, Kamila Stefańczuk, 

Katarzyna Wójcik, Weronika Włodarczyk, Dominika Matyjaszczyk, 

Justyna Oziemczuk, instruktor Marcin Kociuba. I Milejów, II Stary 

Zamość, III Nałęczów. 
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