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Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej – Nauczycielom 

czynnym i emerytowanym, 

Pracownikom administracji 

i obsługi, Dyrekcji 

i Wychowawcom – życzenia 

wielu sukcesów na polu 

dydaktyki i wychowania, 

cierpliwości i odwagi we 

wpajaniu dobra i uczciwości, 

wdzięczności Wychowanków 

i wiary w zwycięstwo Nauki  

życzą  

Uczniowie 
 

 
 

Miniony rok 2016/2017 był wyjątkowy, ponieważ nasza 
szkoła osiągnęła to, na czym każdej szkole zależy najbardziej. 
Możemy pochwalić się sukcesami zarówno na polu dydaktyki, 
jak i wychowania. Wyniki egzaminów gimnazjalnych plasują 
nas w czołówce szkół w Polsce, a finał akcji charytatywnej 
zainteresował nie tylko media lokalne. Nasi uczniowie 
z powodzeniem brali udział w wielu konkursach 

przedmiotowych i  zawodach sportowych, rozsławiając dobre 
imię naszej szkoły. /więcej informacji str. 2/ 

 

 

Od trzech lat nasi tegoroczni absolwenci wspierają dzieci zmagające 
się z ciężkimi chorobami, spełniając ich marzenia. Ich akcja miała 
wiele etapów i trwała niemal nieprzerwanie, angażując czas i siły 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Czy było warto? 
/więcej informacji str. 3/ 
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Nasza Szkoła SZKOŁĄ SUKCESU!  
Uczniowie trzecich klas gimnazjum wraz z całą kadrą nauczycielską Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie 

odnieśli ogromny sukces edukacyjny, wybijając się spośród szkół zarówno powiatowych, jak również 
wojewódzkich! Ilustrację dorobku wielu lat intensywnej pracy dydaktycznej i wychowawczej stanowią 
bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, które rosną z roku na rok. Wzmożony wysiłek i trud 
nauczycieli oraz uczniów przy wsparciu rodziców zasługuje na uznanie i szczere gratulacje. 

 

Efektywność nauczania klarownie obrazuje poniższe tabelaryczne zestawienie średnich wyników procentowych szkoły 

w porównaniu do wyników gminy, powiatu i województwa z ostatnich trzech lat. 

Część egzaminu z 

podziałem na przedmioty 

Wyniki % 

szkoły gminy powiatu województwa rok 

 

Matematyka 

 

45,2 43,4 44,3 48,7 2015 

50,6 45,9 47,4 48,6 2016 

49,5 43,0 44,1 46,2 2017 

 

 

Przedmioty przyrodnicze 

53,9 49,7 48,5 50,4 2015 

53,4 50,4 50,6 51,6 2016 

60,7 52,8 50,7 52,9 2017 

 

 
Język polski 

64,3 61,3 62,7 62,5 2015 

71,5 70,2 70,5 69,7 2016 

74,9 68,8 68,0 70,7 2017 

 

 
Historia i wos 

63,9 62,5 62,3 64,2 2015 

58,6 54,0 54,4 56,2 2016 

66,5 59,8 55,5 59,1 2017 

Język angielski- poziom 
podstawowy 

61,8 57,9 59,6 65,2 2015 

61,5 56,9 59,9 63,1 2016 

68,2 58,4 60,1 66,0 2017 

Język niemiecki- poziom 
podstawowy 

72,5 53,8 55,1 57,7 2015 

50,5 45,0 45,2 52,3 2017 

 

 Wyniki uczniów naszej szkoły są zdecydowanie wyższe od średnich wyników w gminie, powiecie i województwie w części 

humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz na poziomie podstawowym z języka angielskiego. Wynik z języka 

niemieckiego oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jest nieco niższy tylko w porównaniu z wynikami na poziomie 

województwa. Uczniowie doskonale radzą sobie z zadaniami nie tylko z przedmiotów humanistycznych, ale również z trudnymi 

zadaniami z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych.  

 

 
 

4 września 2017 roku zainaugurowaliśmy nowy sezon szkolny! Okres pełen zmian, nowych oczekiwań 
i nadziei, ale przede wszystkim szerokich aspiracji! Pełni zapału rozpoczynamy naukę już nie w Zespole Szkół 
nr 1, lecz w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie. Zmiana nazwy nie zmieni jednak 
naszych priorytetów, spośród których najważniejszym jest rozwój młodego przyszłego pokolenia! 

Nowy rok szkolny zapoczątkowaliśmy uroczystą Mszą Świętą w asyście pocztu sztandarowego, po czym 
cała społeczność udała się do budynku szkoły. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego 
w Milejowie, Pan Dariusz Mielniczuk, oficjalnie powitał wszystkich uczniów, ich rodziców i pracowników 
szkoły, życząc wielu sukcesów i utrzymania dobrej passy, byśmy z dumą mogli się szczycić kolejnym owocnym 

rokiem szkolnym!  

W tak wyjątkowym dniu nie zapomnieliśmy o bolesnych 
śladach przeszłości Polski, o pokoleniach naznaczonych 
brzemieniem II wojny światowej. Michał Barczak, uczeń klasy 
IIB, nakreślił obraz Września '39 roku, wzbogacając swoją 
prelekcję lokalnymi faktami. 

Napełnieni wakacyjną energią witamy nowy rok szkolny! 
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Odpowiedzią niech będzie zdanie Weroniki Ryś: „Nie potrzebujemy 

nagrody za naszą działalność – jest nią uśmiech dzieci, których marzenia 
spełniły się dzięki naszej pomocy. 

19 marca 2017 roku, w niedzielę, w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Milejowie odbyła się uroczysta gala charytatywna na 
rzecz chorego Mateusza, podopiecznego Fundacji Mam Marzenie. 
Młodzież klasy IIIA przygotowała wyjątkowe widowisko! Zaproszono na 
nie wszystkich mieszkańców Milejowa i okolic. Swoją obecnością 
zaszczycili nas Wójt Gminy Milejów, Pan Tomasz Suryś, kierownik Biura 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, Pani Maria Kanaszewska, dyrektor GOK 
w Milejowie, Pani Dominika Kornecka, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
w Milejowie, Pan Dariusz Mielniczuk i wielu innych zacnych gości. 

Trzecioklasiści powitali przybyłych inscenizacją wymownego dzieła 
Erica Emmanuela Schmitta pt. „Oskar i pani Róża”, znakomicie ukazując 
złożoność relacji międzyludzkich w obliczu cierpienia. Pokazana została 
wartość wiary oraz próba akceptacji śmierci. To głębokie studium 
psychologiczne wywołało wzruszenie i łzy. Gratulacje należą się 
wszystkim aktorom: Kindze Michalak, Weronice Misiak, Nikoli Maziarczyk, 
Weronice Ryś, Aleksandrze Ryś, Helenie Walkowskiej, Patrykowi 
Sawickiemu i Przemysławowi Jandule, ale w sposób szczególny 
odtwórcom głównych ról – Sebastianowi Mazurowi  i Laurze Kubić, dla 
których przekazanie tak trudnych emocji postaci było prawdziwym 
wyzwaniem. Na uznanie zasługuje też Pani Monika Olejnik, która 
przygotowała całą inscenizację. 

W kolejnej części gali odbyła się licytacja charytatywna przedmiotów 
przekazanych 
przez wybitne 
osobistości, 
artystów, 
sportowców, 
celebrytów. 
Aukcję 

prowadziła przedstawicielka 
Fundacji Mam Marzenie, Pani 
Dominika Jasińska. Wszystkie 
zgromadzone fundusze 
przeznaczone zostały na 
spełnienie marzenia chorego 
Mateusza. Jesteśmy dumni 

z naszej młodzieży, bowiem zebranie rzeczy do licytacji to szereg działań 
podejmowanych przez uczniów i Pana Karola Legiecia przez niemalże 
cały rok szkolny!. 

W dalszej części spotkania młodzież zaprezentowała sztukę teatralną 
zatytułowaną „Drewniana miska”, która cieszyła się nie mniej życzliwym 
odbiorem. W tej sztuce widzieliśmy tych samych aktorów oraz Paulinę 
Stańko, która brawurowo zmierzyła się ze sceną i publicznością. Nie 
można zapomnieć o chłopcach odpowiedzialnych za oprawę muzyczną 
obu przedstawień. Montażem muzyki i operowaniem sprzętu 
nagłaśniającego zajęli się Marcel Barbachowski i Jakub Mirosław, na 
których – jak podkreśla pani reżyser – zawsze można było liczyć. Na 
zakończenie uroczystości dokonano losowania nagród wśród 
publiczności.  

23 marca 2017 roku odbyła się uroczysta gala podsumowująca 
trzyletnią działalność charytatywną młodzieży klasy IIIA. Ceremonia miała 
miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestniczyli w niej 
zaproszeni goście: Proboszcz Parafii pw Wniebowzięcia N.M.P. 

w Milejowie, 
ksiądz 

Andrzej 
Sulowski, 
wikariusz 

milejowskiej 
Parafii, 

ksiądz Adam 
Breś, szef 

lubelskiej 
redakcji 
„Gościa 

Niedzielnego
”, ksiądz 

doktor Rafał Pastwa, Sekretarz Powiatu, Pan Kazimierz Radko, 
Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Jan Baczyński vel Mróz, Sekretarz 
Gminy Milejów, Pani Zofia Tchurzewska, Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej, Pani Mariola Matyjaszczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie, Pani Jolanta Wójcik, Dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie, Pan Dariusz Mielniczuk oraz 
przedstawiciele szkół, uczniowie ZS nr 1 w Milejowie i ZS Nr 2 
im. Simona Bolivara w Milejowie oraz uczniowie Gimnazjum im. Króla 
Bolesława Chrobrego w Łęcznej. 

 Goście mieli przyjemność zapoznania się dokonaniami 
charytatywnymi gimnazjalistów oraz z ich talentem aktorskim. Podczas 
finału zaprezentowano dwie sztuki teatralne, w których przedstawiono 
cierpienie, chorobę, 
śmierć, samotność, 
starość, miłość jako 
wartości, które 
kształtują 
człowieczeństwo. 
Dzięki młodzieży z 
klasy IIIA mogliśmy 
przez chwilę 
zastanowić się nad 
sensem egzystencji i 
odkryć własną 
wrażliwość.. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie, Pan Dariusz Mielniczuk, nie 
kryjąc wzruszenia, gratulował inicjatywy, sukcesu, wyraził wdzięczność 
wszystkim zaangażowanym w akcję, dostrzegając tym samym aspekt 
wychowania ku wartościom.  

Wykład o istocie człowieczeństwa wygłosił ksiądz doktor Rafał 
Pastwa, który nie krył podziwu wobec osiągnięć naszej młodzieży. 
Zwracał uwagę na to, że najpierw należy być dobrym człowiekiem, by 
później móc określać się mianem dobrego chrześcijanina. Podkreślał, że 
od nas zależy, jak żyjemy i jacy jesteśmy. 

Weronika Ryś przygotowała prezentację multimedialną 
podsumowującą dokonania prospołeczne swojej klasy. Ukazała pracę, 
poświęcenie i zaangażowanie młodych ludzi i ich rodziców. To dzięki nim 
udało się zorganizować kiermasze ciast, stroików i ozdób świątecznych, 
przygotować licytacje i uroczystości. W sposób szczególny na 
podziękowanie zasługują panie: Elżbieta Mazur, Dorota Walkowska 
i Magdalena Kowalska, które tradycyjnie serwowały kawę i ciasto. 

Należy podkreślić zaangażowanie całego zespołu klasowego wraz 
z wychowawcą, Panią Joanną Kierepką – Morawską. Każdy miał swój 
wkład w realizacji akcji, piekąc ciasto czy przygotowując wystrój sceny. 
Dominik Kowalski, Szymon Kociuba, Iga Stacharska, Emilia Szalak 
zadbali o stronę techniczną uroczystości. Każdy odegrał istotną rolę. To 
sukces całej klasy, rodziców, byłego wychowawcy, Pana Karola Legiecia, 
obecnego wicedyrektora placówki oraz polonisty, Pani Moniki Olejnik. 

Pora na finał 
14 czerwca był dniem wyjątkowym. Nie tylko dla nas – uczniów III A 

gimnazjum – ale w szczególności dla dwóch 
podopiecznych fundacji „Mam marzenie”.  

Najpierw udaliśmy się do 16-letniego 
Mateusza. Jego marzeniem był aparat Canon 
Eos 760 D z dobrym obiektywem. Przed jego 
domem czekały na nas woluntariuszki fundacji 
„Mam marzenie”. Mateusz nie wiedział o naszej 
wizycie. Rozpakował swój prezent z niezwykłym 
skupieniem, sprawdził czy niczego nie brakuje i z 
pewnością, gdyby w zestawie znalazły się 
baterie, zacząłby robić zdjęcia. To bardzo fajne 
uczucie wywołać uśmiech u swojego rówieśnika. 
Ale to nie był jeszcze koniec wycieczki. 

Wolontariuszkom z fundacji przekazaliśmy drobne podarki dla dwóch 
innych chłopców, których niestety 
nie mogliśmy osobiście odwiedzić. 
Mieliśmy nadzieję, że gadżety 
związane z polskimi skoczkami 
narciarskimi oraz piłkarzami Legii 
Warszawa i Górnika Łęczna 
osłodzą im oczekiwanie na 
spełnienie właściwego marzenia. 

Tego dnia odwiedziliśmy też 7-
letniego Bartosza, który marzył 

o białym laptopie. On również nas się nie spodziewał. Z początku nieco 
zawstydzony, gdy otrzymał swój prezent, od razu zabrał się za jego 
uruchamianie. Pomagał mu brat, dla którego również był przygotowany 
drobny podarek. Gdy chłopcy włączali laptop, ich mama poczęstowała 

nas pysznym ciastem. Żałujemy, że nie mogliśmy zostać dłużej. 
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„Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną 

sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś 

porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie 

i innych…” /Jan Paweł II/ 

  
W kanonie ważnych dla młodego człowieka wartości zawsze powinna być miłość do małej i dużej Ojczyzny. Szkoła, obok Rodziny 

i Kościoła, jest miejscem, które podejmuje to wyzwanie. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie pielęgnuje tę 

ideę poprzez żywe świadectwo pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych oraz  zaangażowanie i udział w projektach, szkolnych 

i lokalnych uroczystościach patriotycznych.  

Na uwagę zasługuje  projekt realizowany przez uczniów klasy 3b oraz grupę wokalną „Miętuski” ze Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Konarskiego w Milejowie. Inicjatywą wykazała się pani Iwona Wit, która była koordynatorem wszystkich działań. Podczas 

zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach „Lekcji z kulturą”, spotkań z twórcami z naszego regionu oraz dzięki współpracy 

z grupami artystycznymi działającymi w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie wdrażano uczniów do wychowania w duchu 

patriotyzmu oraz kształtowano aktywne postawy społeczne. W niecodzienny sposób trzecioklasiści poznawali swoje miejsce 

zamieszkania, tradycje. Uczyli się swej „małej Ojczyzny”, mogli ją zobaczyć, 

dotknąć, poczuć, a spotkani po drodze ludzie sprawili, że to odkrywanie stało 

się fantastyczną przygodą. Podsumowanie projektu stanowił wielki koncert, 

który odbył się 30 kwietnia 2017 roku w GOK w Milejowie. Uczestnikami gali 

byli uczniowie klasy 3b, grupa wokalna „Miętuski”, Milejowska Kapela 

Ludowa, Orkiestra Dęta, grupy taneczne „Funky Fame” i „Squeeze”, zespół 

wokalny „Jaszczowskie  Nutki” oraz zespół dziecięcy „Dzieciaki – Śpiewaki”. 

Czynny udział w projekcie brał również zespół „Witamina D” wraz z raperem 

Marcinem Bolko „Bolem”, dzięki którym powstała tytułowa piosenka „Polak 

mały”. Zwieńczeniem koncertu był słodki poczęstunek oraz otwarcie wystawy 

pana Walentego Bąbelewskiego zatytułowanej „Przydrożne radary wiary”.  

Uczniowie chętnie angażowali się w organizację apeli upamiętniających 

ważne wydarzenia historyczne. Nie zabrakło naszej młodzieży na lokalnych 

uroczystościach religijno-patriotycznych organizowanych przez władze gminne i powiatowe, Parafię Rzymsko-Katolicką wraz z Akcją 

Katolicką, Towarzystwo Przyjaciół Milejowa, Gminny Ośrodek Kultury lub Forum Kobiet. 

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali również uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości (klasa IIIB – obecni absolwenci oraz obecna klasa 7b przy wsparciu Pana Andrzeja Dyczewskiego, Pani 

Moniki Olejnik oraz Pani Anety Resztak – Fedurek). Nie zabrakło pocztu sztandarowego, młodzieży i ich opiekunów na 

uroczystościach lokalnych przy Kopcu Niepodległościowym. Mszę Świętą sprawował  Ks. Kan. Andrzej Sulowski. Pan Wicedyrektor 

Karol Legieć wraz z uczniami złożyli okolicznościową wiązankę. Młodzież (Martyna Beksiak, Piotr Szczepanowski, Sebastian Mazur, 

Dorota Gutowska i zespół Miętuski) reprezentowała szkołę na corocznym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej.  

Młodzież gimnazjalna uczestniczyła również w obchodach rocznicy wybuchu powstania styczniowego przy kopcu w lesie 

klarowskim. Grupa uczniów wraz z nauczycielami (Emilia Srebrna, Agata Gała i Martyna Nowacka oraz Pani Magdalena Gajowiak 

i Pan Andrzej Dyczewski) zapaliła przy powstańczej mogile biało – czerwone znicze, dając przy tym wyraz szacunku wobec tych, 

którzy zginęli w obronie Ojczyzny.  

Pan Andrzej Dyczewski przygotował z młodzieżą uroczysty apel z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który miał 

miejsce w naszej  szkole. Podczas uroczystości w Klarowie obecny był poczet sztandarowy. 

Pan Wicedyrektor Karol Legieć z uczennicą gimnazjum, Martyną Nowacką, złożył 

okolicznościową wiązankę kwiatów. Okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Adam Breś. 

Dzieci i młodzież wzięli udział również w imprezach towarzyszących - turnieju szachowym, 

koncertach (m.in. grupy Miętuski), rajdzie rowerowym. Nasza szkoła we współpracy z GOK 

zorganizowała również Wieczornicę patriotyczną. Swoim  wykonaniem znanych pieśni 

i piosenek patriotycznych zachwycili Pani Justyna Abramik, Pan Jacek Ryś, a także 

uczniowie: Aleksandra Barczak, Sebastian Wasilak, Martyna Beksiak, Piotr Szczepanowski 

oraz tegoroczny absolwent milejowskiego gimnazjum, Jakub Gański. Całość prowadzili 

Martyna Nowacka i Michał Barczak. Opiekę merytoryczną sprawowali Pani Justyna 

Abramik i Pan Andrzej Dyczewski. 

W naszej szkole gościli również przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Milejowa – Pan 

Mieczysław Gajowiak, prezes TPM, oraz Pan Kazimierz Woś, członek TPM i emerytowany nauczyciel historii.  Spotkanie z Panem 

Mieczysławem miało miejsce w walentynki, bo miłość to również ta do Ojczyzny. Podkreślał on, że patriotyzm to nie tylko słowa , ale 

przede wszystkim aktywne pielęgnowanie pamięci o przeszłości, m.in. przez uczestnictwo w lokalnych uroczystościach 

upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i bohaterów minionych lat. Uczniowie obecnych klas trzecich otrzymali egzemplarze 

„Zeszytów Milejowskich” i … zaproszenie na rajd rowerowy śladami miejsc pamięci narodowej. 16 maja odbyło się spotkanie z okazji 

73. rocznicy wybuchu Bitwy pod Monte Cassino, na którym Pan Kazimierz Woś przybliżył młodzieży, obecnym klasom drugim 

gimnazjum, sylwetki żołnierzy Polaków walczących o wolność kraju poza jego granicami.  

Młodzież naszej szkoły oddała  hołd bohaterskim żołnierzom przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Z okazji kolejnej 

rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę chwilą modlitwy i refleksji uczczono pamięć tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.  
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MAGIA SŁOWA 
           

 

10 października 2016 roku troje naszych uczniów – 

Laura Kubić, Joanna Danielak i Sebastian Mazur – 

uczestniczyło w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim 

pod hasłem „Miłosiernym być, to znaczy...” 

organizowanym przez Zespół Szkół w Puchaczowie. Mimo 

wysokiego poziomu konkursu to Laura Kubić oczarowała 

wszystkich swoją doskonałą interpretacją utworu Karola 

Wojtyły „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. Gratulujemy 

laureatce zajęcia pierwszego miejsca!  

23 listopada Sebastian Mazur stanął na scenie 

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, by móc 

zaprezentować swoją pasję i recytatorski talent oraz 

zmierzyć się z najlepszymi mistrzami słowa z terenu 

województwa lubelskiego w 20. Jesiennym Konkursie 

Recytatorskim Quo vadis – dokąd idziesz, jaką drogą, 

w jakim celu. Fragmentem „Buszującego w zbożu” 

Jeromego Davida Salingera nasz gimnazjalista ujął 

słuchaczy swoją prezentacją i został laureatem! Uroczysta 

gala miała miejsce 12 grudnia w Centrum Kultury 

w Lublinie, gdzie złota dwunastka najlepszych z wszystkich 

kategorii wiekowych miała przyjemność zaprezentować 

swoje utwory przed publicznością. Zwieńczeniem koncertu 

laureatów było wręczenie nagród i pamiątkowych 

dyplomów. Dodatkową atrakcją było przyznanie nagrody 

publiczności. Gratulujemy Sebastianowi tytułu laureata, 

życząc dalszych sukcesów i rozwijania pasji. Dziękujemy 

także instruktorowi, Pani Monice Olejnik.  

28 lutego 2017 roku sześcioro uczniów naszego 

gimnazjum zaprezentowało swoje zdolności artystyczne 

w XI Powiatowym Przeglądzie Poezji Mówionej 

i Śpiewanej organizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 im. 

Simona Bolivara w Milejowie. Hasłem przewodnim 

tegorocznego konkursu były wartości propagowane przez 

Adama Chmielowskiego, św. Brata Alberta. „Powinno się 

być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego 

każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest 

głodny.”- Św. Brat Albert. 

Niniejszy koncert poetycki oceniano w dwóch 

kategoriach: poezji mówionej i śpiewanej. Wysoki poziom 

wykonań i liczna reprezentacja poszczególnych szkół 

z różnych powiatów dostarczyła wyśmienitych doznań 

artystycznych. Tym bardziej jesteśmy dumni z występów 

naszych gimnazjalistów. W kategorii poezji mówionej 

I miejsce zajęła uczennica klasy pierwszej, Wiktoria 

Wójcik, zaś uczeń klasy IIIB, Jakub Gański, pokonał rywali 

swoim wokalem, sytuując się na I miejscu w kategorii 

poezji śpiewanej. Ponadto wyróżniono Laurę Kubić 

i Tymoteusza Niewiadomskiego. Gratulujemy wszystkim 

miłośnikom poezji talentu i wytrwałości, życząc dalszych 

sukcesów i rozwijania pasji. Dziękujemy także 

instruktorom, Pani Beacie Oleszek, Monice Olejnik 

i Justynie Abramik, za poświęcenie i trud włożony 

w przygotowanie młodzieży. 

 

           
 

ALEKSANDER FREDRO WCIĄŻ INSPIRUJE 
POKOLENIA! 

 

Fascynująca premiera „Zemsty” w doborowej obsadzie gimnazjalistów 
z Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie  

2 czerwca 2017 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Milejowie młodzi artyści zaprezentowali spektakl teatralny „Zemsta jest 
słodka” w całości oparty na oryginalnym tekście komedii Aleksandra Fredry, 
wzbogacony fragmentami znanych melodii wybitnych muzyków. Sceniczny 
montaż przygotowała młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie wraz 
z opiekunem, Panią Moniką Olejnik.  

W roli gwałtownego Cześnika Raptusiewicza widzieliśmy wschodzącą 
gwiazdę, znakomitego Piotra Szczepanowskiego, zaś bogobojnego Rejenta Milczka wspaniale zaprezentowała odpowiedzialna uczennica, 
Martyna Stadnik. W postać Klary doskonale wcieliła się Klaudia Kubić, a Magdalena Chyćko – stworzona do występów przed szerszą 
publicznością – urzekła widownię kreacją Podstoliny. Rolę Wacława Milczka znakomicie odegrała Martyna Nowacka. Józef Papkin to 
najbardziej barwna postać owej sztuki, w którą wcielił się rzetelny Kamil Szymański! Za swój fenomenalny występ otrzymał owacje na 
stojąco, a jego pisanie testamentu bawi do tej pory. Gwiazdą sceny dyktowania listu był Krzysztof Baryła, a Zuzanna Łatwińska to 
Śmigalski, Perełka, Gosposia w jednej roli. Mularze, Mateusz Ćwirzeń i Kacper Czubak to aktorzy, którzy skradli nasze serca. Cały projekt 
koordynowała Klaudia Putzan, która samodzielnie zaprojektowała scenografię, wcieliła się także w postać Gerwazego. W loży operatorów 
sprzętu nagłaśniającego czuwał monter muzyki i dźwięku, Jakub Mirosław, ze wsparciem kolegi, Marcela Barbachowskiego. Natalia Gajosz, 
Natalia Niedobylska sprawowały pomoc techniczną, charakteryzowały aktorów oraz dekorowały scenę. 

W tym dniu można było poczuć klimat epoki, przenieść się choć na chwilę w czasy dziewiętnastowiecznej Polski i rozbawić do łez. 
Dzięki pasji fantastycznych młodych aktorów, ich zaangażowaniu, ogromnej pracy dostarczono publiczności wielu artystycznych doznań. Na 
podziw zasługują absolutnie wszyscy!  
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Rok szkolny 2016/2017 był bogaty w wydarzenia. Przede 

wszystkim nadeszły wyczekiwane książki, zakupione w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

(zakupiono 586 książek, 8 audiobooków i 5 ebooków). 

Ogarnęła nas wielka radość: mamy książki – bestsellery, które 

chętnie będziemy czytać!!! 

W szkole, na korytarzach, pojawiły się kąciki czytelnicze 

„Poczytaj sobie”, które pozwolą przyjemnie spędzić wolny 

czas. 

Każda klasa zrealizowała projekty czytelnicze. Opanował 

nas świat książek… 

Swoją wyjątkową uroczystość związaną z biblioteką 

przeżyli uczniowie klasy pierwszej. Zostali pasowani na 

czytelników. Wcześniej złożyli przyrzeczenie, że będą czytać 

książki i dbać o nie. Uczniowie odwiedzili bibliotekę szkolną, 

zapoznali się z jej zbiorami, regulaminem, zasadami 

udostępniania księgozbioru, po czym po raz pierwszy 

wypożyczyli książki. Radość była ogromna. Na zakończenie 

tego spotkania pierwszoklasiści zostali obdarowani 

zakładkami do książek. 

Odbyły się także autorskie spotkania z pisarkami: 

p. Justyną Bednarek oraz p. Barbarą Kosmowską. Panie 

skradły nasze serca skromnością oraz otwartością. 

W bibliotece można wypożyczyć książki obu autorek. 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów codziennie! 

W dobie telewizji i komputeryzacji książka została 

odsunięta na dalszy plan. Chociaż wydawać by się mogło, że 

książka przeżywa kryzys, to nadal jest najważniejszym 

środkiem w dziedzinie przekazywania wiedzy. Czytanie jest 

zależne od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, rozwija 

nie tylko sferę poznawczo-intelektualną, ale też wzbogaca 

wewnętrznie. Uczniowie klasy IA gimnazjum, pod opieką pani 

Izabeli Szymczuk, 

wzięli udział 

w projekcie 

czytelniczym 

pt.”Opowiem ci 

bajkę, przeczytam 

lekturę. Praca 

z najmłodszymi".  

Uczniowie 

przygotowali 

różnorodne 

rekwizyty, przebrania, prezentacje multimedialne dotyczące 

książki pt." Anaruk, chłopiec z Grenlandii". Zajęcia 

przeprowadzone w klasie 3a szkoły podstawowej wypadły 

fantastycznie. Podstawowym założeniem gimnazjalistów było 

inspirowanie dzieci  do kontaktu książką w taki sposób, by stał 

się on dla nich przygodą, która rozwija wyobraźnię i stanowi 

radość dzieciństwa. Cel został osiągnięty… 

 

Papież Franciszek w czasie tegorocznych Światowych Dni Młodzieży 

prosił, abyśmy żyli w taki sposób, by po nas pozostał ślad. Przestrzegał 

przed dwiema postawami, które mogą to uniemożliwić: przed lękiem 

i myleniem szczęścia z wygodą. W odpowiedzi na słowa Ojca Świętego 

tym razem nasze przedświąteczne spotkanie wyglądało nieco inaczej niż 

zwykle. Na początku tradycyjnie obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu 

uczniów klasy 2a szkoły podstawowej. Nasi młodzi aktorzy byli 

wspaniali. Z zachwytem i uśmiechem podziwialiśmy ich występ.  

Po przedstawieniu głos przekazano pozostałym uczniom. Każda 

klasa przygotowała jedną kolędę lub pastorałkę, przecież: „Śpiewać każdy może,  trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie 

o to chodzi, jak co komu wychodzi”. Okazało się, że mamy w szkole wspaniałe głosy i uzdolnionych muzycznie 

uczniów. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i cierpliwość, za 

wspólne kolędowanie. Dziękujemy za dzielenie się radością z Bożego 

Narodzenia. Dziękujemy również 

pani Barbarze Słowikowskiej za 

czuwanie nad całością 

bożonarodzeniowej uroczystości. 

Mamy nadzieję, że taka formuła 

spotkania stanie się naszym 

szkolnym zwyczajem. 
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16.12.2016r. odbył się II Wojewódzki  Konkurs Poezji Religijnej w kategorii recytacji. Tego dnia przybyło do nas 

dwudziestu czterech uczniów z siedmiu szkół. 

Każdy z uczestników konkursu zaprezentował wiersz lub fragment prozy tematycznie związany z radością 

Narodzenia Pańskiego oraz dowolny wiersz o tematyce religijnej. 

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:  

I miejsce – Oliwia Wolińska z Gimnazjum błogosławionego biskupa 

Władysława Gorala w Ciecierzynie, 

II miejsce – Sebastian Mazur z Gimnazjum nr 1 w Milejowie, 

III miejsce – Alicja Ambrozik z Gimnazjum Jana Pawła II 

w Poniatowej oraz Patrycja Dziurka  z Gimnazjum w Jaszczowie. 

Przyznano również wyróżnienia, otrzymali je następujący 

uczniowie: 

I Kinga Gańska z Gimnazjum w Jaszczowie, 

II Magdalena Chyćko z Gimnazjum w Milejowie, 

III Karolina Romanek z Gimnazjum w Puchaczowie. 

Do kategorii literackiej II Wojewódzkiego Konkursu Poezji 

Religijnej pod hasłem „Tu Cię spotykam…” uczestnicy zgłosili siedem  

prac. 

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujących uczniów: 

I miejsce –  nie zostało przyznane, 

II miejsce –  Michał Barczak z Gimnazjum nr 1 w Milejowie, 

III miejsce – Ewelina Fiuk z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej. 

Przyznano również wyróżnienie dla Aleksandry Siczek z Gimnazjum 

Publicznego w Ludwinie. 

Organizatorem konkursu była Pani Barbara Słowikowska, która 

serdecznie dziękuje nauczycielom i uczniom z klasy IIA za wsparcie organizacyjne, życzliwość i troskę. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 października w naszej szkole odbyła się uroczystość 

upamiętniająca Papieża – Polaka. Uczniowie obecnej klasy  IIIA 

gimnazjum wraz z Panią Barbarą Słowikowską i Moniką Olejnik 

przygotowali wzruszający montaż słowno-muzyczny o Janie 

Pawle II. Uniwersalne rozważania i nauczanie Ojca Świętego, 

nastrojowa poezja w interpretacji gimnazjalistów 

oraz piękna oprawa muzyczna skłoniły do refleksji 

przybyłych na tę uroczystość gości, grono 

pedagogiczne i uczniów. Kluczowym punktem 

programu było zasadzenie sosny wyhodowanej 

z ziaren poświęconych przez Jana Pawła II. 

Ofiarodawcą drzewka jest nasz emerytowany 

historyk, Pan Kazimierz Woś. Z całego serca 

dziękujemy za ten wyjątkowy, żywy pomnik. 
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Ubiegły rok szkolny minął pod znakiem sukcesów językowych. W rywalizacji gimnazjów w powiecie łęczyńskim nasi uczniowie 

stanowili czołówkę stawki. Konkursy powiatowe języka angielskiego miały miejsce 
w Ludwinie, Puchaczowie, w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, w LO w Łęcznej i Milejowie. 
Na pięć konkursów aż w trzech milejowska młodzież stanęła na najwyższym stopniu 
podium (Emilia Srebrna i dwa razy Dominik Stańczak), uczniowie dwukrotnie 
zdobywali II miejsce (Dominik Stańczak i Maksymilian Franczak) i „brązowy medal” 
zdobył jeden uczeń (Dominik Stańczak). Uczniowie często zajmowali miejsca IV, V i VI. 
To ogromny sukces naszego gimnazjum, bowiem milejowska szkoła wygrała 
zdecydowanie w rywalizacji z pozostałymi w powiecie łęczyńskim. Napisano o nas na 
łamach prasy lokalnej, widoczni byliśmy również na Tubie Łęczna – wywiadu udzielił 
nasz mistrz językowy Dominik Stańczak oraz nauczyciele języka angielskiego 
współpracujący przy organizacji konkursów powiatowych.  

W ciągu roku szkolnego 
organizowane były liczne konkursy językowe dla naszych uczniów, a wśród 
nich, organizowany już po raz czwarty, Powiatowy Konkurs Języka 
Angielskiego Master of Listening, który przygotowały Panie Magdalena 
Gajowiak i Joanna Zielińska. Konkurs miał interesującą formułę, bo znalazły 
się w nim fragmenty filmów i piosenki. Otwarcia konkursu dokonał Pan 
Dyrektor Dariusz Mielniczuk, a nagrody ufundowane przez anonimowego 
sponsora wręczył Pan Wicedyrektor Karol Legieć. W czwartej edycji 
rywalizowali uczniowie z pięciu szkół powiatu łęczyńskiego. Organizatorzy 
przygotowali poczęstunek dla młodzieży i ich opiekunów. Poza tym 
uczniowie brali udział również w konkursach szkolnych – szkolnych etapach 
przedmiotowego konkursu z języka angielskiego oraz powiatowych 
konkursów językowych, konkursie na plakat promujący naukę języków 
obcych, na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku obcym 

(kategoria język angielski – I miejsce Zuzanna Rzepecka, obecnie z klasy 4b; Michał Nowakiewicz, obecnie z klasy 7a; Paulina Stańko, 
absolwentka; kategoria język niemiecki – Patrycja Kubić, obecnie z klasy 6a, Aleksandra Borowiec, obecnie absolwentka).  

Rok szkolny przebiegał również pod znakiem językowych imprez. Dzień Świętego Patryka i Dzień Języków Obcych cieszyły się 
dużą popularnością wśród uczniów. Podziękowania należą się młodzieży i nauczycielom języka angielskiego, którzy zaangażowali 
się w organizację tych językowych świąt w naszej szkole!  

W Dniu Świętego Patryka ubrani na zielono uczniowie chętnie brali udział w konkursach i quizach, wykazując się wiedzą  na 
temat Irlandii, a także umiejętnością posługiwania się językiem angielskim, ponieważ pytania sformułowane były w tym języku, 
a odpowiedzi również należało udzielić „in English”. Dzień Języków Obcych był okazją do promowania nauki języka angielskiego 
i niemieckiego w naszej szkole. Wydarzenie to miało miejsce 30 maja i zaangażowało dużą grupę uczniów oraz nauczycieli języków 
obcych (Panie Katarzyna Marciniak–Dzieciuch, Urszula Tochman–Pereta, Izabela Szymczuk, Dorota Wiśniewska, Joanna Zielińska 
i Magdalena Gajowiak). Wśród postaci rozsławiających imię Wielkiej Brytanii znaleźli się William Shakespeare, Winston Churchill, 
Jane Austen, Queen Elizabeth II, Florence Nightingale, zespół The Beatles. Przybliżyli nam ich Damian Jaroszyński, Wiktor Miszczak, 

Maja Tkaczyk, Weronika Rożek, Masymilian Franczak i Kacper Franczak. Do 
projektu wprowadziła Jessica Marczak. Nad częścią techniczną czuwali Jakub 
Mirosław i Jakub Wodzyński. Listy z angielskiej skrzynki pocztowej, 
przybliżające historię i kulturę , prezentowali uczniowie obecnej klasy 7b – 
Natalia Pasieczna, Karolina Panasiuk, Natalia Siegieda i Jarek Maciąg. 
W trakcie przerw uczniowie otrzymali brytyjskie i niemieckie mini-flagi. Wśród 
zadań do wykonania były 
konkursy, quizy dotyczą  ce 
krajów obszaru 

anglojęzycznego 
i niemieckojęzycznego, 

a także potyczki słowne 
w obcych językach, 

nauczanych w naszej szkole. Stolik „niemieckojęzyczny” obsługiwany przez Igę 
Stacharską, Laurę Kubić, Emilkę Szalak i Weronikę Misiak, przygotowany pod 
czujnym okiem Pań: Urszuli Tochman – Perety, Katarzyny Marciniak – 
Dzieciuch i Izabeli Szymczuk, był pełen słodkich przysmaków z kuchni 
niemieckiej i austriackiej.  

Stolik „anglojęzyczny” zarządzany przez Martynę Stadnik, Magdalenę 
Chyćko i Agatę Gałę uginał się pod ciężarem symboli Londynu.  Uczniowie 
przygotowali przede wszystkim budki telefoniczne, skrzynkę pocztową i Big Bena. Wśród nagrodzonych uczniów byli: Emilia 
Gańska z obecnej klasy 5b, Katarzyna Dziurka z klasy 6a i Mateusz Wiśniewski z klasy 7a. Brawa należą się wszystkim, którzy mieli 
wkład w przygotowanie wystawy i zaangażowanych w organizację językowych uroczystości.  
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Nasi Goście z Jordanii i Maroka 
W ramach projektu KidSpeak nasza szkoła gościła dwoje 

wolontariuszy z Jordanii i Maroka zrzeszonych w międzynarodowej 
organizacji studenckiej AIESEC. W drugim tygodnia października 
2O16 roku  uczniowie uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego 
prowadzonych przez Soukaina Gouram z Maroka oraz Hamzeh 
Al-Hilo z Jordanii. Młodzież naszej szkoły miała możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności językowych, a także zapoznania się z 
kulturą innych krajów. Nauka odbywała się w formie prezentacji, gier, 

zabaw i wspólnych tańców. Niektórzy uczniowie zgłębiali również naukę pisania i czytania w języku arabskim, co 
stanowiło nie lada wyzwanie. Nasi goście natomiast mieli możliwość zatańczenia polskiego poloneza oraz 
„zwiedzenia” pięknych miast dzięki prezentacji przygotowanej przez 
Emilię Srebrną. Studenci zachwyceni byli również 
zainteresowaniami i pasjami milejowskiej młodzieży. Soukainie 
spodobała się najbardziej gra na saksofonie  Pauliny Stańko, 
tegoroczni absolwentce naszej szkoły. 

Warsztaty językowe nie byłyby możliwe bez Rady Rodziców, 
która ufundowała wolontariuszom pobyt oraz obiady w szkolnej 
stołówce. Podziękowania składamy na ręce Pana Artura Żukiewicza. 
Wdzięczność wyrażamy również uczennicy obecnej klasy IIIB, Monice Turek i Jej Rodzinie za umożliwienie 
pobytu studentowi z Jordanii oraz Rodzinie Emilii Gańskiej, uczennicy obecnej klasy 5b, która zaopiekowała się 
studentką z Maroka. Dzięki Ich niezwykłej gościnności, nasi zagraniczni wolontariusze poznawali polskie zwyczaje 
i tradycje, próbowali typowych dla naszego kraju dań, wzbogacali wiedzę o Polsce.   

Koordynatorami projektu były nauczycielki języka angielskiego. Panie zadbały o naszych gości z Afryki i Azji, 
zapewniając także liczne miejscowe atrakcje. Odwiedzając jedną z rodzin, nie obyło się bez polsk  iej tradycji 
grillowania, gry w rzutki i opowieści, nawet w języku arabskim. Hamzehowi najbardziej spodobała się wizyta 
w Dworku Pisarków na górze Ariance w Jaszczowie. Obecny właściciel, Pan Rafał Wróbel, oprowadził naszych 
gości po tym uroczym i pięknie odnowionym miejscu, owianym wieloma legendami. Hamzeh, student architektury, był 
zauroczony dworkiem. Słodki poczęstunek przygotowała Mama właściciela, a Pan Rafał obdarował wolontariuszy 
pamiątkami. Spacer po Przystani w Jaszczowie zapewne byłby przyjemniejszy, gdyby nie deszczowa pogoda. 

Soukaina i Hamzeh otrzymali wiele pamiątek ze swojego 
pobytu w naszym regionie m.in. od Pana Dyrektora, 
goszczących Ich Rodzin, prezesa TPM, nauczycieli języka 
angielskiego oraz młodzieży. Wspólne zdjęcie z flagą Polski 
uwieczniło wizytę studentów w ZS nr 1 w Milejowie. 
Mamy nadzieję, że będą mile wspominać swój pobyt u nas. 
Wizyta naszych zagranicznych gości doczekała się również 
publikacji w „Zeszytach Milejowskich”. 
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Niezwykła wędrówka po Afryce w towarzystwie młodych pasjonatów Czarnego Lądu 

– projekt uczniów klasy 3b Szkoły Podstawowej im. S. Konarskiego w Milejowie  

Uczniowie klasy 3b naszej szkoły wraz z panią Iwoną Wit 

przygotowali niecodzienny projekt „Podróż do Afryki”, który oczarował 

swą kunsztownością zgromadzonych w sali widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Milejowie gości, dzieci z Samorządowego 

Przedszkola w Milejowie, uczniów młodszych klas naszej szkoły oraz 

rodziców. Swoją obecnością zaszczycił także dyrektor, pan Dariusz 

Mielniczuk oraz wicedyrektor, pan Karol Legieć.  

Celem inicjatywy była prezentacja piękna i różnorodności afrykańskiej 

przyrody, sztuki, muzyki, życia codziennego, tradycji, wierzeń. W ramach 

„Lekcji z kulturą” trzecioklasiści 

własnoręcznie przygotowali 

materiały plastyczne i prowadzili zajęcia warsztatowe z młodszymi dziećmi, których 

efektem były wielobarwne afrykańskie maski obrzędowe, bransoletki czy zakładki 

do książek. Swoim gościom zaserwowali ponadto „tropiklaną” niespodziankę – 

owocową sałatkę. Realizując zadania projektowe, uczniowie klasy 3b wykonali 

prezentację o Afryce, przygotowali wystawę ukazującą różnorodność przyrodniczą, 

klimatyczną i etniczną kontynentu. Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników 

były zajęcia taneczne poprowadzone przez pana Roberta Jamińskiego oraz projekcja 

afrykańskiej bajki.  

 

„Bioróżnorodność – dobrem ludzkości”  

- Gminne Obchody Dnia Ziemi 2017 
15 maja 2017 roku w sali widowiskowej GOK w Milejowie odbył się finał Gminnych Obchodów Dnia Ziemi 2017' organizowany cyklicznie przez 

Zespół Szkół nr 1 w Milejowie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Milejów. Swoją obecnością zaszczycili wyjątkowi goście: ks. Andrzej 

Sulowski – proboszcz naszej parafii, Pani Jolanta Matejanka – Skarbnik Gminy Milejów, Pani Dominika Kornecka – Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury, Pani Mariola Matyjaszczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie, Pan Piotr 

Deptuś – kierownik oddziału terenowego Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lubartowie, Pan 

Tomasz Bajdak – ornitolog z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Pan Adam Walczak – prezes 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie, Pan Marek Nizio – leśniczy z Nadleśnictwa 

Świdnik, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, Radni Gminy Milejów. Na naszą 

uroczystość przybyli także reprezentanci szkół z terenu gminy, rodzice, mieszkańcy i miłośnicy przyrody. 

Gminne Obchody Dnia Ziemi oficjalnie rozpoczął gospodarz niniejszej uroczystości, Pan Dariusz 

Mielniczuk, Dyrektor ZS nr 1 w Milejowie, który podkreślił istotę ochrony środowiska. Dostrzegając 

walory naszego regionu, apelował o branie odpowiedzialności za jego stan i wygląd. Zwrócił także uwagę 

na rangę tego nadzwyczajnego wydarzenia, które ma już wieloletnią tradycję. Podkreślił, że akademia ta związana jest z niezwykle ważnym 

dla środowiska i przyrody zagadnieniem i łączy się z hasłem tegorocznych Światowych Dni Ziemi poświęconych tematom ochrony różnorodności 

biologicznej –  ,,W kierunku natury”, zaś motto Dnia Ziemi w naszej gminie brzmi: „Bioróżnorodność 

– dobrem ludzkości  

Nasz gość, Pan Piotr Deptuś, w interesujący sposób opowiedział o bioróżnorodności i roli 

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego w ochronie dziedzictwa przyrodniczego. Przekaz 

wzbogacała prezentacja multimedialna zilustrowana wieloma fotografiami omawianych krajobrazów, 

atrakcji przyrodniczych, gatunków roślin oraz zwierząt.  

Kolejną częścią uroczystości był niezwykle barwny wykład znamienitego ornitologa, Pana 

Tomasza Bajdaka. Uczniowie zapoznali się z gatunkami ptaków występujących na terenie 

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, a także z ich zwyczajami i typowymi siedliskami. Referat 

wzbogacały ciekawostki przyrodnicze i zdjęcia ptaków wykonane w ich naturalnym środowisku. 

 Zgromadzeni goście mieli przyjemność obejrzenia trawestacji filmu „Sami swoi” w wykonaniu 

uczniów naszej szkoły (Agaty Gały, Sebastiana Mazura, Laury Kubić, Joanny Danielak, Magdaleny 

Chyćko, Emilii Srebrnej i Dominika Kowalskiego). W zabawnych dialogach Pawlak, Kargul, Mania i Ania przekonywali jak ważna jest ochrona 

obszarów, gdzie przyroda i krajobraz nie poddały się presji człowieka, lecz zachowały swój naturalny charakter. Odtwórcy ról popisywali się 

znajomością roślin i zwierząt żyjących na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Milejowie 

przedstawiły wymowny w swej treści montaż muzyczny pt. „Na wiosennej łące”. Artystyczny wyraz inscenizacji został podkreślony odpowiednimi 

strojami i rekwizytami wykonanymi przez rodziców. 

Ważnym momentem uroczystości była chwila wręczenia nagród laureatom konkursów towarzyszących obchodom Dnia Ziemi. Już po raz 

szesnasty odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Piękno Ojczystej Przyrody” pod honorowym patronatem Pana Tomasza Surysia, Wójta Gminy 

Milejów. Laureatami zmagań poetyckich zostali: Laura Kubić, Zuzanna Dyczewska – uczniowie naszej szkoły, Jan Zawadzki, uczeń  Szkoły 

Podstawowej w Jaszczowie, Aleksandra Kuryś z Samorządowego Przedszkola w Milejowie, którzy uświetnili akademię doskonałą recytacją swoich 

wierszy. Uroczystość wzbogaciły ponadto występy solistów nagrodzonych podczas V Gminnego Konkursu Piosenki Ekologicznej: Jakuba Gańskiego 

i Martyny Beksiak, uczniów naszej szkoły, Adama Wieczorka i  Emilii Baron ze Szkoły Podstawowej w Jaszczowie. Następnie odbyło się uroczyste 
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wręczenie nagród pozostałym zwycięzcom zmagań proekologicznych: Konkursu Plastycznego ,,Poznajemy różnorodność łąk i pól” i „Moje ulubione 

zwierzę występujące na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego”, Konkursu Ekologicznego „Bioróżnorodność wokół nas”, Konkursu  

Fotograficznego ,, Ptaki, zwiastuny wiosny - zdjęcie”   i  ,,Ptaki zwiastuny wiosny - opis”. 

Tradycyjnie, laureatom konkursów organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi  w nagrodę wręczamy drzewa i krzewy ozdobne ufundowane 

przez Urząd Gminy Milejów. Serdecznie dziękujemy sponsorowi i gratulujemy laureatom. W czasie uroczystego finału gali zaproszeni goście mieli 

przyjemność oglądania wystawy nagrodzonych prac plastycznych i fotograficznych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia niniejszej uroczystości swoją 

obecnością. Wyrazy wdzięczności kierujemy w sposób szczególny do uczniów, ich instruktorów 

i opiekunów. Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc w przygotowaniu uroczystości Panu Wójtowi Gminy 

Milejów oraz pracownikom GOK w Milejowie. Na uznanie zasługują także organizatorzy całej akcji, Panie 

z Zespołu Matematyczno – Przyrodniczego: Maria Celegrat, Joanna Kierepka–Morawska, Elżbieta 

Strycharczuk, Monika Wędrocha, Agnieszka Serwa, nauczyciel języka polskiego Pani Monika Olejnik oraz 

młodzi konferansjerzy celebry Emilia Srebrna, Kamil Szymański, Zuzanna Filipek i Kacper Sadź. 

W dobie cywilizacyjnego chaosu i rozwoju niech nieustannie towarzyszy nam przesłanie piosenki 

Janusza Kofty pt. „Pamiętajcie o ogrodach” będące symbolem nierozerwalnej więzi człowieka z naturą. Jakie 

to szczęście, że mieszkamy na tej cudownej Ziemi. Każdy człowiek potrzebuje swojego ogrodu, zakątka przyrody, w którym odradza swoje siły 

życiowe, słuchając muzyki lasu, wiosennego śpiewu słowika i patrząc na powrót bocianów do gniazd. Natura uczy nas cieszyć się życiem. Dziś, kiedy 

umiera przyroda polskiego pejzażu, umierają początki narodowej przeszłości – apelujemy do Was, koleżanki i koledzy. Ratujcie, ocalcie w swoich 

Małych Ojczyznach każdy okruszek piękna i pamięci!! 

 

Sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych 
 

Rodzaj Miejsce 
Uczestnik/ 

uczestnicy 

Nauczyciel 

przygotowujący 

Konkursy ogólnopolskie 

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego „Klucz do świata magii” 

II miejsce Weronika Ryś p. Monika Olejnik 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Przyrodniczej we Włodawie 

III miejsce Jakub Gański p. Justyna Abramik 

Konkursy Wojewódzkie 

Wojewódzki Konkurs Poetycki – Scena 

młodych „Kajet” 

laureat Michał Barczak p. Monika Olejnik 

Wojewódzki Rambit Ekologiczny I miejsce Weronika Misiak, Jakub Mirosław, Sebastian 

Mazur, Magdalena Chyćko, Helena Walkowska, 

Kamil Szymański, Nikola Maziarczyk, Szymon 

Kociuba, Laura Kubić, Jan Kura 

p. Andrzej Wronowski 

Konkursy Powiatowe 

XI powiatowy Przegląd Poezji Mówionej i 

Śpiewanej 

I miejsce 

wyróżnienie 

Klaudia Wójcik, Jakub Gański, 

Laura Kubić, Tymoteusz Niewiadomski 

p. Monika Olejnik, 

p. Justyna Abramik, 

p. Beata Oleszek 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 

„A Bit of Culture” 

I miejsce 

III miejsce 

Emilia Srebrna 

Dominik Stańczak 

p. Magdalena Gajowiak 

p. Joanna Zielińska 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 

„Master of Words” 

I miejsce Dominik Stańczak p. Joanna Zielińska 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 

„English around the World” 

II miejsce Dominik Stańczak p. Joanna Zielińska 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 

„Master of Listening” 

II miejsce Maksymilian Franczak p. Dorota Wiśniewska 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 

„Master of Reading” 

I miejsce Dominik Stańczak p. Joanna Zielińska 

Powiatowy Konkurs Matematyczny „Od 

tabliczki do różniczki” 

I miejsce Maja Tkaczyk p. Agnieszka Serwa 

Powiatowy Konkurs geograficzny 

„Geograficzne łamigłówki” 

I miejsce Emilia Srebrna p. Joanna Kierepka - 

Morawska 

Powiatowe Igrzyska – mini piłka siatkowa 

dziewcząt 

I miejsce Milena Bukszyńska, Zuzanna Dyczewska, 

Paulina Kociuba, Aleksandra Sosnowska, 

Nikola Studniarz, Weronika Tracz, Julia 

Wójcik, Klaudia Wójcik, Wiktoria Wójcik, 

Zuzanna Zwolińska 

p. Marcin Kociuba 

Powiatowe Igrzyska w czwórboju 

lekkoatletycznym dziewcząt 

I miejsce Zuzanna Dyczewska, Paulina Kociuba, Julia 

Wójcik, Klaudia Wójcik, Wiktoria Wójcik, 

Marika Zielińska, Zuzanna Zwolińska 

p. Marcin Kociuba 

Powiatowa Gimnazjada w siatkówce 

dziewcząt 

II miejsce Julia Lebedziuk, Zuzanna Pikul, Wiktoria Puła, 

Magda Zarzeczna, Julia Zielińska, Kinga 

Kosierb, Milena Wojciechowska, Aleksandra 

Borowiec, Laura Kubić, Weronika Misiak, 

Paulina Stańko, Emilia Szalak 

p. Marcin Kociuba 

Powiatowe Igrzyska – mini piłka nożna 

chłopców 

III miejsce Kuba Sowa, Bartosz Cyc, Michał Nowakiewicz, 

Mikołaj Nowakiewicz, Jarosław Maciąg, 

Mateusz Szymański, Jakub Klimek,  Jakub 

Jaroszek 

p. Andrzej Wronowski 
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Po raz czternasty miało miejsce, cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów, wydarzenie kulturalne 

organizowane przez lubelskie wyższe uczelnie. Lubelski Festiwal Nauki pozwala naszym uczniom wybrać z szerokiej oferty zajęcia, 

które dotyczą ich pasji i zainteresowań, rozwijają umiejętności, motywują do 

poszukiwania nowych źródeł wiedzy. Organizatorkami wyjazdu były w tym roku Pani 

Magdalena Gajowiak i Pani Joanna Zielińska. 

Wśród tegorocznych projektów największą popularnością cieszyły się pokazy – 

doświadczenia chemiczne i fizyczne, warsztaty językowe, zajęcia z biologii i geografii.  

Doświadczenia wykonywali m.in. uczniowie klasy 3a i 3b, którzy sami siebie nazwali 

mini-studentami. Przywdziewając białe fartuszki, rękawiczki i okulary, poczuli się 

również mini-odkrywcami i badaczami. 

Na Wydziale Chemii UMCS młodzi 

naukowcy uczyli się jak powstają 

kąpielowe bąbelki, a na Uniwersytecie Przyrodniczym poznawali podstawowe prawa 

fizyki w życiu codziennym. Za swoją „ciężką” pracę uczniowie otrzymali drobne 

upominki.  

Starsi uczniowie wykonywali szereg bardziej skomplikowanych doświadczeń. 

Grupa uczniów uczestniczyła również w seminarium  dziennikarstwa radiowego, które 

poprowadził redaktor Radia Lublin, Pan Marek Skowronek. Co straszy w Edynburgu? 

Na to pytanie odpowiedzieli, zapewne w języku angielskim, uczniowie, którzy 

uczestniczyli w językowych warsztatach. Na zajęciach z geografii uczniowie 

przeprowadzili analizę wody, m.in. milejowskiej „kranówki” oraz zmierzyli się 

z trudnym zagadnieniem trzeciego wymiaru mapy. Biolodzy przypomnieli sobie 

najważniejsze zagadnienia dotyczące okresu dojrzewania, jak również skóry i chorób z nią związanych.  

Bardzo dużo emocji wzbudził projekt, w którym uczniowie dowiedzieli się, jak działa nasz mózg. W Centrum  Innowacji 

i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej uczniowie dokonali analizy koncentracji i relaksu. To było niezwykłe 

doświadczenie. 

Cennymi okazały się również warsztaty i prezentacje dotyczące  uzależnień – 

„Kto pali, ten…” oraz kreowania własnego wizerunku za pomocą mediów 

społecznościowych. 

Nasi utalentowani bokserzy, Mateusz i Jasiek, mieli również okazję do 

rozmowy z wielokrotną mistrzynią Polski, medalistką mistrzostw Europy i świata 

w boksie, panią Karoliną Michalczuk oraz jej trenerem, panem Witoldem 

Maciejewskim. „Sport a wiara” – to główny motyw tego spotkania.  

Reasumując, każdy znalazł na LFN coś dla siebie. Podziękowania należą się 

Uczniom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie wyższych uczelni, Rodzicom, 

którzy umożliwili swoim dzieciom udział w projektach, Nauczycielom: Pani 

Annie Kapicy, Ks. Adamowi Bresiowi, Panu Marcinowi Kociubie, Pani Elżbiecie 

Strycharczuk, Pani Dorocie Wiśniewskiej, Pani Basi Pattillo, Pani Monice 

Olejnik, Pani Joannie Kierepce – Morawskiej za opiekę, pomoc i wsparcie. 

 

 

 
25 marca i 15 września uczniowie naszej szkoły pod opieką 

swoich wychowawców  uczestniczyli w wycieczce do Teatru 
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Organizatorem 
wyjazdów były Panie Anna Kapica i Magdalena Gajowiak.  

Kulminacyjnym punktem programu były spektakle – opera 
„Nabucco” Giuseppe Verdiego i balet „Jezioro Łabędzie” Piotra 
Czajkowskiego.  

W czasie antraktów uczniowie mieli możliwość podziwiania 
budynku Teatru oraz sceny operowej, a także obejrzenia 
okolicznościowej wystawy.  

Zarówno opera, jak i balet  wywołały niezapomniane 
wrażenia. Piękne arie, śpiew chóru, gra orkiestry, cudowny 
taniec nie mogły pozostać bez echa.  

Ten bezpośredni kontakt z muzyką wzbudził głębokie emocje 
i, miejmy nadzieję, zachęci młodzież do dalszego udziału 
w tego typu wydarzeniach kulturalnych, co zapowiedzieli sami uczniowie.  
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Są w życiu chwile, które pozostaną w pamięci na całe życie... Bezsprzecznie takim 

momentem dla trzecioklasistów 
stał się sobotni wieczór, będący 
zwieńczeniem nauki w gimnazjum. 
10 czerwca 2017 roku w Zespole 
Szkół nr 1 w Milejowie odbył się 
wytworny bal zorganizowany 
przez rodziców i uczniów trzecich 
klas naszego gimnazjum. W jednej 
chwili uczniowie przemienili swe 
codzienne oblicze! Przepiękne 
kreacje i fryzury podkreśliły urodę 
młodych ludzi, nadając im 
dostojeństwa i niesamowitej prezencji. Ten wyjątkowy wieczór rozpoczął Pan Dariusz 
Mielniczuk, dyrektor naszej szkoły, który podziękował rodzicom i uczniom za zaproszenie, 
przygotowanie wystawnego przyjęcia i aktywną współpracę podczas tych trzech lat. Wyraził 
ogromną wdzięczność, życząc młodzieży sukcesów na kolejnych etapach życia.  

Centralny punkt programu stanowił majestatyczny taniec. Rytmicznym krokiem poloneza 
trzecioklasiści zainaugurowali swój bal, prezentując niezwykle trudny układ 
reprezentacyjnego tańca narodowego 

Podczas balu młodzież wraz z rodzicami miała przyjemność gościć nauczycieli oraz 
obecnych i poprzednich wychowawców.  

 

 

 
 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest dniem 

symbolicznym. Ma on na celu zachęcenie wszystkich do 

przypomnienia sobie tej trudnej umiejętności. Uczniowie, 

którzy zdążyli już zapomnieć, jak prawidłowo wykonuje się 

matematyczne działania w tym zakresie, mają okazję nadrobić 

zaległości, a nawet uzyskać tytuł EKSPERTA TABLICZKI 

MNOŻENIA. 

29.09.2017r. odbył się w naszej szkole pisemny egzamin 

pt.”Ekspert tabliczki mnożenia – Łamigłówki”. Przystąpiło do 

niego dziesięć osób, które zebrały najwięcej punktów podczas 

zabaw: „Hasło dnia” i „Spacery matematyczne”. 

EKSPERTAMI TABLICZKI MNOŻENIA zostali: 

I. Klasa 4a, 4b: Zuzanna Rzepecka – 14 pkt. 

Amelia Zielińska – 14 pkt. 

II. Klasa 5a, 5b Maciej Miszczuk – 14 pkt. 

III. Klasa 6a, 6b Zuzanna Celegrat – 17 pkt. 

W gimnazjum tytuł 

EKSPERTA TABLICZKI 

MNOŻENIA uzyskała Emilia 

Srebrna, uczennica klasy IIIA. 

Wszystkim uczestnikom 

serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. Pragniemy 

zaznaczyć, że zaszczytny tytuł 

otrzymali tylko ci uczniowie, 

którzy w swojej grupie wiekowej uzyskali najwyższą ilość 

punktów. Dziękujemy p. Agnieszce Serwie, która wraz 

z nauczycielami matematyki zorganizowała i przeprowadziła 

konkurs.  

 

 

 

 

 

 

 

To dziecięcy zespół wokalny, działający od 2015 roku przy Zespole Szkół nr1, obecnie – przy 

Szkole Podstawowej w Milejowie. Tworzą go uczniowie klas 1 - 4, którzy lubią muzykę i śpiew. 

Opiekunem grupy jest pani Iwona Wit. Podczas zajęć dzieci uczą się nowych pieśni i piosenek, 

tworzą układy ruchowe do wybranych utworów, bawią się przy muzyce oraz kształcą umiejętności 

wokalne, tj. prawidłowy oddech, emisję głosu oraz dykcję. Dzięki współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Milejowie zespół obecnie jest w trakcie nagrywania płyty. „Miętuski” 

wzbogacają swym udziałem wiele uroczystości i lokalnych imprez kulturalnych oraz uczestniczą 

w przeglądach piosenki. 

Zespół zaprasza wszystkich chętnych do współpracy   
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Sezon na łyżwy 

W pierwszym tygodniu stycznia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie razem z nauczycielami Andrzejem Wronowskim, Rafałem Onyszką i Grzegorzem 
Skrzypczakiem rozpoczęli budowę szkolnego lodowiska. Pierwszym etapem powstawania obiektu było usypanie band ze śniegu na szkolnym boisku, po czym przez 

cztery dni lano wodę. Dzięki sprzyjającej pogodzie powstała gruba warstwa lodu.  

Na lodowisku odbywały się lekcje wychowania fizycznego, ale było ono również dostępne dla innych zainteresowanych osób. Możliwość bezpłatnego korzystania 
z obiektu i wypożyczenia łyżew mieli nasi uczniowie do późnych godzin wieczornych. Od poniedziałku do piątku dyżury pełnili nauczyciele wychowania fizycznego, 

Andrzej Wronowski i Rafał Onyszko. Ta forma spędzania czasu wolnego cieszyła się dużą popularnością wśród uczniów i ich rodziców. 

Białe szaleństwo – Witów 2017 

W 2017 roku uczniowie naszej szkoły wyruszyli na zimowe wojaże! Już po raz drugi pokonali 
stok Witów i zmierzyli się z własnym lękiem towarzyszącym nauce jazdy na nartach. W dniach 

6 – 10 marca 2017 roku zorganizowano fantastyczną wycieczkę. Wielu uczniów po raz pierwszy 

zasmakowało przygody z tym fenomenalnym sportem zimowym. Pomimo początkowych 

trudności, łez, upadków, złości i myśli, że się nie da zapanować nad nartami, z dnia na dzień 

umiejętności rosły, pojawiały się uśmiech i radość ze zjazdów bez wywrotek. Pogoda dopisała. 

Wszyscy opanowali podstawy techniki jazdy i wielokrotnie pokonali stok Witów. 
GRATULUJEMY! By dać ukojenie zmęczonym mięśniom uczniowie wraz z opiekunami dwa 

razy wybrali się do Term Chochołowskich. Rewelacyjna zabawa w wodzie, gdzie oprócz 
leniuchowania w basenach młodzież rozegrała mecz siatkówki wodnej. W pensjonacie warunki były super! Opiekę nad uczniami i pomoc w opanowaniu podstaw jazdy 

na nartach sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego, Pan Dyrektor Dariusz Mielniczuk, Andrzej Wronowski i Rafał Onyszko, organizator wycieczki. Wszystkim 

narciarzom gratulujemy zdobytych umiejętności i zapraszamy na kolejny zimowy wypad w góry!  

Gminne Igrzyska Trzecioklasistów 

17 maja 2017 roku w naszej szkole odbyły się emocjonujące Gminne Igrzyska Trzecioklasistów organizowane przez grupę uczniów pod opieką Panów Rafała 

Onyszki i Andrzeja Wronowskiego. W tym wyjątkowym dniu gościliśmy cztery doskonałe drużyny z trzech szkół - ZS nr 2 w Jaszczowie, SP w Białce oraz ZS nr 1 

w Milejowie. Międzyszkolne igrzyska rozpoczęto uroczystym przedstawieniem i defiladą zawodników jako reprezentantów następujących krajów: Polski, Grecji, 
Australii i Stanów Zjednoczonych. Rozgrzewka przed sportowymi zmaganiami przebiegała w rytm muzyki. Pierwszą konkurencją, z jaką zmierzyli się olimpijczycy, 

były biegi na 40 metrów. Niesamowitych emocji dostarczyła kolejna konkurencja – rzut dyskiem, z którą trzecioklasiści poradzili sobie śpiewająco. Następnie 

reprezentanci poszczególnych zespołów sprawdzili swoje siły i umiejętności w rzucie oszczepem, w skoku w dal ze strefy oraz biegu sztafetowym. Ogromnych dawek 

adrenaliny dostarczyło przeciąganie liny będące zwieńczeniem zmagań sportowych, podczas którego udział brały 

drużyny w pełnym składzie.  

W przerwie turnieju zabawiano kibiców naszym szkolnym skocznym tańcem – „belgijką”, która stała się niejako 
tradycją i weszła w krew młodzieży. Następnie oficjalnie podsumowano rozgrywki sportowe i ogłoszono wyniki. Na 

czwartym miejscu usytuowała się drużyna z klasy 3a z milejowskiej podstawówki. Na najniższym stopniu podium 

niemalże olimpijskich zmagań stanęli reprezentanci klasy 3b z Milejowa. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Białce 
wywalczyła miejsce drugie. Tego dnia jednak triumfowali zawodnicy reprezentujący Australię, czyli uczniowie klasy 3 

z ZS nr 2 w Jaszczowie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich godnym rywalom! Stadionowych emocji dostarczył 

gorący doping sympatyków sportu. Bowiem reprezentanci poszczególnych zespołów mieli– jak się okazało – 

fantastycznych kibiców. Przyznaliśmy więc specjalną 

nagrodę od organizatorów za najlepszy doping. Zacny 
tytuł fanów sportu i ducha walki otrzymała klasa 3b 

z Milejowa. Uroczysta dekoracja zwycięzców 

międzyszkolnych mistrzostw zwieńczyła Igrzyska. 

Bardzo dziękujemy uczniom i ich opiekunom za 

zaangażowanie, udział  i kibicowanie podczas 

Gminnych Igrzysk Trzecioklasistów w Milejowie. 
Jesteśmy wdzięczni za wzorową postawę, aktywność 

i dostarczone wrażenia podczas rywalizacji niemalże 

olimpijskich. Na podziw zasługują organizatorzy 
turnieju Magdalena Chyćko, Agata Gała, Sylwia Grela, Martyna Nowacka, Emilia Srebrna, Martyna Stadnik, Milena Wojciechowska z obecnej klasy IIIA, Natalia 

Czerniak, Jessica Marczak, Monika Turek z obecnej klasy IIIB, Aleksandra Borowiec, Izabela Liwiak, Emil Zarzeczny, tegoroczni absolwenci, wspierani przez 

koordynatorów całego projektu, Pana Rafała Onyszko i Andrzeja Wronowskiego. 

Powiatowe sukcesy naszych sportowców 
Niepodległościowy  Turniej  Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Łęczyńskiego 

 Dnia 9 listopada 2016 r. reprezentacja dziewcząt naszego gimnazjum brała udział w Niepodległościowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty 

Łęczyńskiego. Po bardzo emocjonujących meczach nasze dziewczęta zajęły III miejsce. Warto dodać, że nasze gimnazjalistki rywalizowały z licealistkami i były 
najmłodszą drużyną w turnieju. Opiekunem drużyny był Marcin Kociuba. 

Gimnazjada w tenisie stołowym indywidualnym chłopców 

Nasze gimnazjum reprezentował Szymon Kociuba, który na zawodach gminnych zajął I miejsce. Następnym etapem były eliminacje powiatowe, na których nasz 

zawodnik zajął III miejsce i zakwalifikował się do etapu rejonowego. Gratulacje dla naszego ucznia! 

 

Opieka redakcyjna: 

 p. Magdalena Gajowiak,  p. Magdalena 

Marczak, p. Joanna Zielińska 

Druk i opieka techniczna: 

p. Dariusz Pietrzak 


