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"(...) Młody człowiek jest 
wrażliwy na prawdę, 

sprawiedliwość, piękno, na 
inne wartości duchowe. Młody 

człowiek pragnie odnaleźć 
siebie samego, dlatego szuka, 

czasem burzliwie szuka, 
prawdziwych wartości i ceni 

tych ludzi, którzy ich nauczają 
i według nich żyją. (...)” Niech 

słowa Jana Pawła II będą 
wyrazem szacunku i uznania 
dla nauczycielskiego trudu. 

Dziękujemy Wam, drodzy 
Nauczyciele, za tę szczególną 
i ważną pracę. 
Życzymy dużo szczęścia, 
zdrowia i realizacji życiowych 
planów.  

Uczniowie 
 

 
11 listopada 2018 r. będziemy obchodzili stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości 

po 123 latach niewoli. Nie możemy jednak sądzić, że 11 listopada 1918 r. „wybuchła Wolna 

Polska” – byłoby to bowiem znaczne uproszczenie. Na suwerenność Rzeczypospolitej 

złożyły się przecież rozliczne wydarzenia, które miały miejsce w czasie lat niewoli; to 

przelana krew bohaterów dodawała otuchy wszystkim, którzy przez ponad wiek swoją 

ciężką pracą przyczyniali się do zmartwychwstania Ojczyzny. Cały XIX wiek był dla 

wszystkich Polaków jedną, wielką, nieustającą walką o odrodzenie kraju ich przodków – 

walka ta polegała nie tylko na zbrojnym wojowaniu, lecz także na ochronie przed 

zniszczeniem przez okrutne działania germanizacji i rusyfikacji języka, kultury, chlubnej 

tradycji narodowej, wiary i ufności składanej w Bogu i Królowej Korony Polskiej, 

Jasnogórskiej Pani. 

Mówiąc jednak o tych czasach nie sposób pominąć trzech wielkich zrywów, mających na 

celu pokonanie wrogów. Pierwszym z nich była Insurekcja Kościuszkowska, która – choć 

trwająca jeszcze w latach istnienia państwa polskiego – próbowała doprowadzić do 

odzyskania przez Polskę dawnej chwały, jaką cieszyła się ona jeszcze przed 

kilkudziesięcioma laty. 

Drugim powstaniem, które miało szczególną wartość dla pokoleń patriotów, było 

powstanie listopadowe. Dokonało ono swego celu, jakim było wywołanie wojny z Rosją, 

jednak owa wojna została przez Polaków przegrana, w związku z czym upadł cały zryw. Ta 

jednak insurekcja wywarła niemały wpływ na mentalność narodową, głównie przez wzgląd 

na zacnych bohaterów, takich jak Emilia Plater. Jej postać została uczczona przez naszą 

szkołę 7 XII 2017 r., kiedy – po wykładzie wygłoszonym przez emerytowanego nauczyciela, 

Pana Kazimierza Wosia – uczniowie wystawili  sztukę pt. „Emilia Plater – bohater legenda”, 

a przedstawienie to było reżyserowane przez Panią Annę Kapicę i Panią Brygidę Walczak. 

Niebywałą rolę, oprócz powstań kościuszkowskiego i listopadowego, odegrał zryw z lat 

1863–1864 – powstanie styczniowe. Nie mogło ono zostać pominięte, zważywszy zwłaszcza 

na jego głównego bohatera – Romualda Traugutta. Człowiek ten, wiodąc uprzednio życie 

spokojne i pobożne, nie lękał się go zaryzykować dla służby Ojczyźnie. Ku jego pamięci Pan 

Kazimierz Woś napisał kolejną sztukę, pt. „Romuald Traugutt – bohater legenda”, która – jak 

poprzednio – została wystawiona w reżyserii Pań Anny Kapicy i Brygidy Walczak przez 

uczniów naszej placówki, po świetnym wykładzie autora dramatu na temat powstania 

styczniowego. 

Obie wyżej wymienione uroczystości wpisują się w cykl lekcji historii pod hasłem 

„Droga ku wolności”. 

Ponadto 27 maja br. zorganizowana została przez Pana Andrzej Dyczewskiego wielka 

akademia patriotyczna, na której dziesięć najtęższych uczniowskich głów z naszej szkoły 

wzięło udział w turnieju historycznym „Jeden z dziesięciu”, podczas którego odpowiadano 

na pytania dotyczące historii Polski od wyboru ostatniego króla, Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, aż do konferencji paryskiej i traktatu wersalskiego, który zatwierdzał 

odrodzenie naszej Ojczyzny. Później wystawiono dwie sztuki Michała Wojciecha Barczaka, 

„Biednego króla” i „A każdy Polak wejdzie w Nieba progi”, pomiędzy którymi wykład 

o ojcach polskiej niepodległości wygłosił prof. Tomasz Panfil. 

Trwający rok obfituje w okrągłe rocznice sławnych i jakże znaczących wydarzeń. Już 

niedługo będziemy obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. Będzie ono wyjątkowe, 

gdyż zmusi nas do rozmyślania nad tym, co działo się sto lat wcześniej. Rozmyślaniu temu 

pomoże atmosfera hucznego i przepysznego świętowania zacnego jubileuszu, o którego 

oprawę zadbają nauczający i uczący się w naszej szkole. 

Tymczasem pamiętajmy, że jeszcze Polska nie zginęła! 

Michał Wojciech Barczak 
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Nasze nieoszlifowane diamenty... 
 

GIMNAZJALISTKI W GRONIE LAUREATÓW 

KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH LUBELSKIEGO 

KURATORA OŚWIATY! 

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte 

pragnienie, aby go osiągnąć” Napoleon Hill 
 

Jesteśmy dumni z prestiżowego sukcesu naszych wybitnie 

uzdolnionych uczennic, Mai Tkaczyk i Emilii Srebrnej, które 

znalazły się w gronie najlepszych uczniów w województwie, 

zdobywając zaszczytny tytuł laureata konkursów 

przedmiotowych, organizowanych przez Lubelskiego Kuratora 

Oświaty. Ukoronowaniem sukcesu było uroczyste wręczenie 

zaszczytów z rąk Pani Teresy Misiuk, Lubelskiej Kurator 

Oświaty, podczas oficjalnej gali 24 maja 2018 roku w auli 

Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W uroczystości brali 

udział również nauczyciele przygotowujący uczniów do 

konkursów, Pani Joanna Kierepka – Morawska i Pan Józef Bil 

wraz z Panem Dyrektorem, Dariuszem Mielniczukiem. Jest nam 

niezmiernie miło poinformować, że Emilia Srebrna została 

Laureatką Konkursu Geograficznego, a miesiąc wcześniej 

triumfowała w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym 

„Wędrujemy po mapie świata”, zaś Maja Tkaczyk obok 

zaszczytnego tytułu Laureata Konkursu Matematycznego, 

zwyciężyła w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. ks. 

dra Franciszka Jakóbczyka. Niniejsze konkursy były również 

objęte honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

Tytuły nadane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty to jedynie 

niewielka ilustracja wzmożonego wysiłku, wieloletniej pracy 

i determinacji dziewcząt przy wsparciu rodziców, nauczycieli – 

mentorów merytorycznych oraz dyrektora naszej placówki. To 

chlubny owoc pracy i starań włożonych w wychowanie 

i edukację uczennic, będący jednocześnie przedsmakiem ich 

dalszej drogi rozwoju. Takich wyników nie uzyskuje się 

przypadkowo, są podsumowaniem talentów, pracy uczniów i ich 

mistrzów. Serdecznie gratulujemy zdumiewającego sukcesu 

i życzymy rozwijania pasji zwieńczonych kolejnymi tytułami! 

 

MICHAŁ BARCZAK W GRONIE STYPENDYSTÓW 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA! 
„Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące 

cudzych...” 

Ryszard Kapuściński 

 

Kolejny sukces naszego gimnazjalisty, 

Michała Wojciecha Barczaka, który 

znalazł się w gronie najlepszych uczniów 

w województwie! Ten, jakże uzdolniony 

humanista, otrzymał stypendium 

w ramach programu „Lubelskie wspiera 

uzdolnionych 2017 – 2018”. Uroczysta 

gala wręczenia zaszczytów 

stypendystom odbyła się 11 grudnia 

2017 roku w Centrum Spotkania Kultur 

w Lublinie. Jeszcze raz gratulujemy 

Michałowi, każdy sukces naszych 

uczniów sprawia nam ogromną radość 

i stanowi niesamowitą motywację do 

dalszej pracy.  

 

III WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ 

 "Tu Cię spotykam…" 

 

 

Już po raz trzeci nasza szkoła zorganizowała prestiżowy III Wojewódzki 

Konkurs Poezji Religijnej „Tu Cię spotykam...” 17 listopada 2017 roku 

gościliśmy wielu reprezentantów poszczególnych placówek z całego 

województwa! Finał zmagań religijnych koncentrował wspaniałych 

autorów poezji, doskonałych recytatorów wraz z instruktorami 

i opiekunami. Wrażliwość serc młodych ludzi, ich dojrzałość 

emocjonalna i chrześcijańska oczarowała jury konkursowe recytacji: 

panią Mariolę Matyjaszczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Milejowie, pana Kazimierza Wosia – emerytowanego nauczyciela 

naszej szkoły, autora wielu utworów literackich oraz panią Paulinę 

Ślusarską – nauczyciela języka polskiego. Uczestnicy tej kategorii 

prezentowali interpretację wiersza lub fragmentu prozy związanego 

z postacią Maryi oraz drugi utwór o tematyce religijnej. 

Niepohamowane łzy komisji konkursowej dały wyraz poziomu 

prezentowanych recytacji, wskazując laureatów i nagradzając: 

 

I miejsce – ex aequo: Monika Turek ze Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Konarskiego w Milejowie oraz Joanna Kozieł 

z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,  

II miejsce – Julia Domańska ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, 

III miejsce – Agata Gała ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Milejowie, wyróżnienie – Oliwia Wolińska 

z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. 
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Równie wysoki poziom prezentowali autorzy tekstów poetyckich 

gloryfikujących Maryję. Ich kunszt poetycki, samodzielność 

i oryginalność prac została doceniona przez jury w składzie: pani 

Anna Kapica - przewodnicząca, pani Iwona Wit, pani Joanna 

Zielińska, pan Andrzej Dyczewski. Komisja postanowiła 

przyznać następujące nagrody: 
 

I miejsce – ex aequo: Paulina Paćkowska z Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Puchaczowie oraz Michał Barczak – Szkoła 

Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie, 

III miejsce – Mateusz Ćwirzeń – Szkoła Podstawowa 

im. Stanisława Konarskiego w Milejowie. 

Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Radę Rodziców 

naszej szkoły. Skromne upominki w postaci poradników 

„Praktyczny kurs modlitwy” dla wszystkich uczestników 

zakupiła organizatorka konkursu, pani Barbara Słowikowska. 

Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, instruktorom 

i uczestnikom konkursu. Wyrazy wdzięczności kieruję ponadto 

do dyrektora, pana Dariusza Mielniczuka oraz uczniów z klasy 

IIB za wsparcie organizacyjne, życzliwość i troskę. 

                                                                                                                                                               

Barbara Słowikowska 

 

 

Sukces naszego ucznia na Wojewódzkim Festiwalu Kolęd! 

 

 

13 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie odbył 

się Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek "Jezus Malusieńki". 

Festiwal jest organizowany pod honorowym patronatem Księdza 

Biskupa Artura Mizińskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, 

Pani Teresy Misiuk oraz Dyrektora SP 2 w Lublinie, Pani 

Danuty Giletycz. 

Naszą szkołę reprezentowali: solista - Kacper Sadź z klasy IVB 

oraz nowopowstały zespół wokalny KWADRANS. 

Uczniów przygotowała Pani Justyna Abramik. 

Miło nam poinformować, iż Kacper Sadź zdobył 2 miejsce w 

kategorii soliści. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Sukces naszego pierwszoklasisty! 

 

5 stycznia w Centrum Kultury w Łęcznej odbyło się 

podsumowanie i wernisaż wystawy pokonkursowej XXII 

Powiatowego Konkursu Plastycznego, zorganizowanego z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia pt. „Łęczyńskie tradycje 

bożonarodzeniowe”. Naszą szkołę reprezentowało dwoje 

uczniów- Oliwia Bodziak i Aleksander 

Słowikowski. Miło nam poinformować, 

że uczeń klasy 1b - Aleksander 

Słowikowski zdobył wyróżnienie i tym 

samym znalazł się w gronie osób 

nagrodzonych. Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. 

Agata Bartoszek 

 

Nasza uczennica w profesjonalnym 

studiu nagrań! 

 

11 maja w 

Szkole 

Podstawowej w Jaszczowie odbył 

się IX Powiatowy Przegląd 

Piosenki Angielskiej. W tym roku 

postanowiono przyznać także 

nagrodę specjalną - nagranie 

w profesjonalnym studiu 

muzycznym. Naszą szkołę 

reprezentowali soliści: Kacper 

Sadź z klasy 4B z utworem Eda 

Sheerana "How would you feel" 

oraz Martyna Beksiak z klasy IIA 

(gimnazjum) z piosenką Emeli 

Sandé "Read all about it" . 

Uczniów przygotowała Pani Justyna Abramik. 

Z przyjemnością informujemy, iż Martyna Beksiak wyśpiewała 

sobie nagrodę specjalną i już niebawem będzie miała możliwość 

nagrania piosenki w IPNAR STUDIO. Nagrywali tam m.in. 

artyści tacy jak Beata Kozidrak czy Budka Suflera. 

Jesteśmy dumni! 

 

 

I Powiatowy Turniej Wiedzy w Puchaczowie 
 

Uczniowie klasy trzeciej brali udział 

w turnieju wiedzy o 

bezpieczeństwie na drodze. 

Wykazali się znajomością 

przepisów ruchu drogowego, 

umiejętnością przewidywania 

skutków lekceważenia zasad 

przepisów i  nieuwagi. 
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Szkolny Klub Wolontariatu „Oddział Otwarty” ze Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego 

w Milejowie realizuje marzenie Fabiana z Kowali Pierwszej koło Poniatowej. 

 

 19 czerwca 2018 roku młodzież Oddziału Otwartego ze Szkoły 

Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie pod opieką inicjatorów akcji – 

wicedyrektora Karola Legiecia i Moniki Olejnik oraz przedstawicieli 

organizacji, zrealizowała 

marzenie podopiecznego 

Fundacji Mam Marzenie, 

własnoręcznie instalując 

przydomowy plac zabaw. 

To kolejne działanie tych 

niesamowitych 

wolontariuszy. Grupa działa 

od czterech lat, nieustannie 

rozszerzając zasięg swojego przedsięwzięcia i angażując rzesze sympatyków akcji 

– rodziców, nauczycieli, uczniów i absolwentów placówki.  

 W Kowali Pierwszej pojawiliśmy się wczesnym przedpołudniem. Długa 

podróż oraz spotkanie z chłopcem 

w miejscu jego zamieszkania podsycały 

emocje wolontariuszy. Gorące powitanie 

gospodarzy i uśmiech zniecierpliwionych 

dzieci zrekompensowały wszystko. Od 

razu przystąpiliśmy do rozpakowywania 

prezentu i montowania konstrukcji. 

Instalacja placu zabaw nie okazała się 

błahostką, bowiem wielkość „drewnianych 

puzzli”, liczba wkrętów i śrub przyprawiała 

o zawrót głowy. Należało rozdzielić 

zadania –  dziewczęta skupiły się nad interpretacją instrukcji montażu placu zabaw, zaś chłopcy od razu przystąpili do uruchomienia 

wkrętarki. Mama marzyciela zatroszczyła się o słodki poczęstunek dla wszystkich, zaś Fabian nie krył swej radości z wizyty tak 

wyjątkowych gości. Po kilku godzinach wytężonej pracy całej grupy, stabilna drewniana budowla dekorowała przydomowy ogród 

chłopca. 

 Z 9 - letnim Fabianem nasza młodzież miała przyjemność się poznać 25 marca 2018 roku o godzinie 14.30 w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie podczas wystawnej gali 

charytatywnej finalizującej tegoroczną działalność Oddziału Otwartego 

Szkolnego Klubu Wolontariatu.  Niedzielny event wieńczył 

wieloaspektową, całoroczną działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu 

zwanego „Oddział Otwarty” wspieranego przez rodziców, absolwentów 

szkoły we współpracy z Fundacją Mam Marzenie. 

 Na początku zaprezentowano sztukę teatralną „Królewna Śnieżka” 

w groteskowej odsłonie na kanwie utworu Sławomira Mrożka w wykonaniu 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie 

z gościnnym występem absolwentów naszej placówki. Oni to bowiem, 

cztery lata temu, wraz z wychowawcą – obecnym wicedyrektorem – panem 

Karolem Legieciem zainicjowali działalność charytatywną w naszej szkole, 

z chlubą dziś kontynuowaną i rozszerzaną. Złamana konwencja baśni 

rozbawiła wszystkich, a młodzi artyści z klasy IV b doskonale 

skomponowali się z gimnazjalistami i absolwentami. Kolejna część spotkania została uświetniona przez utalentowanych solistów – 

Martynę Beksiak i Piotra Szczepanowskiego, grupy wokalne „Miętuski” i „Kwadrans” oraz szkolny męski zespół taneczny Boyzz 

Caliente.  

 W przerwie widowiska można było zasmakować wyśmienitych wypieków, wspierając tym samym dobroczynne przedsięwzięcie 

wolontariuszy. Jak zawsze, niezawodne mamy zajęły się obsługą kawiarenki i kiermaszu ciast, a miłośnicy słodkości nie szczędzili 

swej hojności.  
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 Spektakl „Romeo i Julia” przygotowany przez młodzież klas trzecich 

przeniósł zgromadzone audytorium w szesnastowieczny klimat. Nastrojowa 

muzyka, renesansowe stroje, dawny język i misternie przygotowana sceneria 

z mrocznym oświetleniem podkreśliły jedynie niewysłowiony trud i zaangażowanie 

gimnazjalistów, dla których przygotowanie klasycznej sztuki stało się ogromnym 

wyzwaniem. W szekspirowski spektakl zaangażowana była cała klasa IIIb i wielu 

uczniów zespołu IIIa gimnazjum. Począwszy od opracowania scenariusza (Julia 

Pasieczna), po stylizowany taniec dworski i długie partie dialogowe, młodzież 

musiała się zmierzyć z logistycznymi utrudnieniami, wielotygodniowymi próbami, 

tremą i przezwyciężeniem własnych ograniczeń. Efekty były imponujące. 

Gratulacje!  

  Ostatnią częścią akcji była licytacja charytatywna, podczas 

której publiczność miała możliwość nabycia przedmiotów 

ofiarowanych przez artystów, sportowców i celebrytów. Aukcję 

prowadził przedstawiciel fundacji wraz z rodzicami, zaś 

całkowity dochód z imprezy został przeznaczony na realizację 

marzenia chorego dziecka. Zapalczywość i hojność darczyńców 

była imponująca, co podkreślały gorące emocje w sali 

widowiskowej.   

 Niepowtarzalna cykliczna akcja charytatywna naszej szkoły 

cieszy 

się 

ogromną popularnością i skupia 

coraz to szersze tłumy 

sympatyków, a szlachetność 

inicjatywy budzi podziw 

i zainteresowanie społeczności 

lokalnej, zaś wspaniała młodzież ma okazję zaprezentowania swoich uzdolnień, 

doskonaląc przy tym inne wartości. W przygotowanie finału akcji zaangażowanych było 

wielu ludzi dobrego serca. Na uznanie zasługują w szczególności organizatorzy gali: 

p. Monika Olejnik, p. Iwona Wit i p. Karol Legieć.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przedświąteczna atmosfera zainspirowała Szkolny Klub Wolontariatu 

do zorganizowania kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych. 

W pierwszych dniach grudnia wybrani członkowie grupy 

charytatywnej wraz z rodzicami zadali sobie wiele trudu, by 

własnoręcznie przygotować kunsztowne dekoracje świąteczne. 

Nakładem wytężonej pracy, przygotowaniem i zakupem niezbędnych 

artykułów oraz odrobiną dobrej woli powstały misternie 

skonstruowane ozdoby, które znalazły swoich nabywców podczas 

kiermaszu charytatywnego odbywającego się 14 grudnia w naszej 

szkole. Artyzm wykonanych rękodzieł przykuwał uwagę kupujących, 

a inicjatywa cieszyła się szerokim zainteresowaniem. Wyrazy 

wdzięczności kierujemy zwłaszcza do Pań: Barbary Brzyśko, 

Agnieszki Kubić i Anny Protas, które z pełnym zaangażowaniem 

włączyły się w tę akcję, nie szczędząc swojego czasu i poświęcenia. 
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Zakończmy zanieczyszczenie plastikiem –  

 

 
 

  
24 maja 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie odbył się finał Gminnych Obchodów Dnia Ziemi 2018, organizowany 

cyklicznie przez Szkołę Podstawową im. St. Konarskiego w Milejowie, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Milejów. Swoją obecnością zaszczycili 
wyjątkowi goście: Pan Tomasz Suryś – Wójt Gminy Milejów, Pani Mariola Matyjaszczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie, Pan dr 
Przemysław Mroczek - pracownik naukowy  Zakładu Geoekologii i Paleogeografii  Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS,  Pan 
Tomasz Bajdak – ornitolog  z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Pan Adam Walczak – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 
Milejowie, Pani Anna Kowalska dyrektor Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach oddział Milejów, Pani Joanna Kozak – Dyrektor 
Samorządowego Przedszkola w Milejowie. Nasza uroczystość gościła także reprezentantów szkół z terenu gminy, rodziców, mieszkańców i miłośników 
przyrody. 
Akademia związana była z niezwykle ważnym dla środowiska i przyrody zagadnieniem, łączącym się z hasłem tegorocznych Światowych Dni Ziemi, 
poświęconych dostarczaniu informacji i inspiracji niezbędnych do zmiany postaw i zachowań ludzi w zakresie zużycia tworzyw sztucznych: Zakończmy 
zanieczyszczenie plastikiem, zaś motto Dnia Ziemi w naszej gminie brzmiało: Odpady segregujesz – dobrze postępujesz.  

Głównym celem uroczystości było: 
- przybliżenie zagadnień  dotyczących  zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści, jakie 
płyną z segregacji dla środowiska naturalnego, 
- przedstawienie problemu zanieczyszczenia środowiska przez sztuczne tworzywa, w tym  plastik,  
- zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego podejmowania działań mających na celu 
zachowanie środowiska naturalnego. 
Gospodarz uroczystości, Pan Tomasz Suryś, powiedział, że problem segregacji odpadów 
z tworzyw sztucznych występuje i w naszej Gminie. Przypomniał  nam, jak ważną rzeczą w życiu 
każdego człowieka jest poczucie przynależności do środowiska i poczucie odpowiedzialności za 
jego stan. Ponadto przekazał informacje dotyczące działań Gminy w celu ochrony środowiska. 
Pan dr Przemysław Mroczek w ciekawy 
sposób opowiedział o powyższym 
problemie oraz konsekwencjach 

masowej produkcji tworzyw. Dostarczył 
uczniom wiedzy umożliwiającej zrozumienie, że na świecie rozpoczęła się nowa epoka 
geologiczna i jest to epoka zdominowana przez człowieka – Antropocen. 
 Przekaz wzbogacała prezentacja multimedialna zilustrowana wieloma fotografiami ukazującymi 
wpływ działalności człowieka, przyczyniającej się do trwałych zmian zachodzących w skorupie 
ziemskiej.  

Kolejną częścią uroczystości był niezwykle barwny wykład znamienitego ornitologa, Pana 
Tomasza Bajdaka, który miał na celu przybliżenie uczniom aktualnego stanu wiedzy na temat 
pochodzenia zanieczyszczeń plastikami w morzach i oceanach oraz ich bardzo negatywnego 
wpływu na życie zwierząt.  
 Referat wzbogacały ciekawostki przyrodnicze i zdjęcia zwierząt, które przedstawiały  między 
innymi zwierzęta uwięzione w plastikowych śmieciach. Pokazowi towarzyszył ciekawy 
i zrozumiały dla uczniów komentarz naszego regionalnego przyrodnika. To, ile śmieci trafia do 
środowiska zależy nie tylko od sprawnych i efektywnych rozwiązań prawnych i systemowych, ale i od nas samych – tłumaczył  Pan Bajdak. Górę śmieci 
możemy zmniejszyć poprzez selektywną zbiórkę odpadów i recykling. Pomyślmy o środowisku i o swoim zdrowiu, zanim poprosimy w sklepie 
o reklamówkę.  

Zgromadzeni goście mieli przyjemność obejrzenia trawestacji filmu Sami swoi w wykonaniu uczniów  klasy VIa Szkoły Podstawowej w Milejowie. 
W zabawnych dialogach Pawlak, Kargul, Mania i Ania przekonywali, że surowce wtórne oddane do recyklingu przyczyniają się do zachowania zasobów 
przyrody, redukują  ilość odpadów, pozwalają na oszczędzanie energii. Odtwórcy ról popisywali się  nie tylko znajomością tekstu na pamięć, ale przede 
wszystkim popularyzowaniem  wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.   
  Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Milejowie przedstawiły wymowny w swej treści montaż słowno - muzyczny pt.  Żyj z przyrodą w zgodzie, 
segreguj odpady na co dzień. 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. Uroczystość wzbogaciły ponadto występy solistów nagrodzonych podczas VI 
Gminnego Konkursu Piosenki Ekologicznej. Nastrojowe utwory wokalistów, przepełnione 
tematyką przyrodniczą, cieszyły się gorącym aplauzem zgromadzonego audytorium. 
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród pozostałym zwycięzcom zmagań 
proekologicznych: Konkursu Plastycznego Odpady segregujesz – dobrze postępujesz, 
Konkursu  Fotograficznego  Ptaki zimą, Konkursu Literackiego Życzenia dla Ziemi. 

Tradycyjnie, laureatom konkursów organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi 
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 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Milejowie wystawy nagrodzonych prac plastycznych.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia niniejszej 
uroczystości swoją obecnością. Wyrazy wdzięczności kierujemy w sposób szczególny do uczniów, ich 
instruktorów i opiekunów, zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w przyszłym roku szkolnym! 
Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc w przygotowaniu uroczystości Panu Wójtowi Gminy Milejów 
oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Na uznanie zasługują także organizatorzy 
całej akcji, Panie z Zespołu Matematyczno – Przyrodniczego: Maria Celegrat, Joanna Kierepka – 
Morawska, Elżbieta Strycharczuk, Agnieszka Serwa, a także młodzi konferansjerzy: Klaudia Wójcik 
i Kamil Szymański.  

                                                                                                       Maria Celegrat 
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II GMINNE IGRZYSKA TRZECIOKLASISTÓW 
28 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im.  Stanisława Konarskiego w Milejowie, 
odbyły się II Gminne Igrzyska Trzecioklasistów organizowane przez grupę uczniów 
naszej szkoły pod opieką Panów Rafała Onyszki i Andrzeja Wronowskiego. W tym 
dniu gościliśmy 6 drużyn z 4 szkół – SP w Białce, SP w Jaszczowie, SP 
w Łańcuchowie oraz SP w Milejowie. 
Igrzyska rozpoczęto uroczystym przedstawieniem i defiladą zawodników jako 
reprezentantów następujących krajów: Polski, Grecji, Meksyku, Francji, Norwegii 
i Japonii. Pierwszą konkurencją, z jaką zmierzyli się olimpijczycy, były biegi na 40 
metrów, kolejnym zadaniem, z którym trzecioklasiści poradzili sobie doskonale był 
rzut dyskiem. Następnie reprezentanci poszczególnych zespołów sprawdzili swoje 
umiejętności w rzucie oszczepem i w skoku w dal ze strefy. W biegu sztafetowym 
jak i przeciąganiu liny udział brały drużyny w pełnych ośmioosobowych składach. 
W II Gminnych Igrzyskach 3 miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Łańcuchowie reprezentująca Grecję. Na drugim stopniu podium zmagania 
ukończyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jaszczowie występująca jako Japonia. 
Zwycięzcą Igrzysk została drużyna Norwegii z klasy 3 c ze Szkoły Podstawowej 
w Milejowie. Zawodnicy nagrodzeni zostali medalami, a zwycięzca okazałym pucharem. Organizatorzy przyznali również puchar dla najlepszej drużyny 
wsparcia. Tytuł za najlepsze kibicowanie powędrował do fanów Grecji. Tak trzymać! Uroczysta dekoracja zwycięzców zakończyła Igrzyska. 
Bardzo dziękujemy uczniom i ich opiekunom za zaangażowanie, wzięcie udziału i kibicowanie podczas II Gminnych Igrzysk Trzecioklasistów. 
Organizatorzy Olimpiady: Magda Zarzeczna, Zuzanna Pikul, Julia Zielińska, Wiktoria Puła, Julia Wójcik, Klaudia Wójcik, Wiktoria Wójcik, Zuzanna Zwolińska 
i Krystian Wasilak przy wsparciu nauczycieli wychowania fizycznego Pana Rafała Onyszki i Andrzeja Wronowskiego. 
 

„ORTOSPRINT” – ORTOGRAFIA NA SPORTOWO! 
 

W nieco odmienny sposób uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Konarskiego w Milejowie powitali pierwszy 
dzień wiosny. 21 marca 2018 roku w ramach projektu edukacyjnego grupa uczniów z klasy IIb gimnazjum 
zorganizowała emocjonujący Turniej Sportowo – Ortograficzny „Ortosprint” o Puchar Dyrektora Szkoły.  
Igrzyska rozpoczęto uroczystym przedstawieniem reprezentantów poszczególnych klas, szanownego jury 
i oficjalnego patrona turnieju, Dyrektora Szkoły, Dariusza Mielniczuka. Delegaci zespołów klas 4-6 zmagali 
się w sześciu konkurencjach sportowo – ortograficznych. Zadaniem drużyn było m.in. pokonanie toru 
przeszkód na czas, bieg w workach, przenoszenie piłki lekarskiej oraz wykonanie ćwiczeń sprawdzających 
znajomość zasad pisowni polskiej i umiejętność zastosowania tych reguł w praktyce. Niesamowite emocje, 
sportowa rywalizacja i niewysłowiony doping klas dostarczyły ogromnych dawek adrenaliny! Niepowtarzalną 
atrakcję stanowiła maskotka imprezy ubarwiająca przerwy między konkurencjami. Rolę „bohatera dnia” 
zagwarantował Tomasz Protas, uczeń klasy IV b, w przygotowanym własnoręcznie kostiumie, specjalnie na 
tę okazję. 
  
W przerwie turnieju zabawiano kibiców naszym szkolnym skocznym tańcem, po czym oficjalnie podsumowano rozgrywki sportowe i ogłoszono wyniki. Na 
najniższym stopniu podium niemalże olimpijskich zmagań stanęli reprezentanci klasy 4a, drużyna 4b wywalczyła miejsce drugie. Tego dnia jednak triumfowali 
zawodnicy reprezentujący klasę 6b. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich godnym rywalom! Stadionowych emocji dostarczył gorący doping sympatyków 
sportu. Bowiem reprezentanci poszczególnych zespołów mieli również – jak się okazało – fantastycznych kibiców. Przyznaliśmy specjalną nagrodę 
organizatorów dla Najlepszej Drużyny Wsparcia. Zacny tytuł fanów sportu i ducha walki otrzymała klasa 4B. Tak trzymać! Uroczysta dekoracja zwycięzców 
szkolnych mistrzostw zwieńczyła Turniej Sportowo – Ortograficzny „Ortosprint” o Puchar Dyrektora Szkoły. 
Bardzo dziękujemy uczniom, wychowawcom za zaangażowanie, wzięcie udziału i kibicowanie podczas zawodów. Na podziw zasługują organizatorzy turnieju: 
Zuzanna Pikul, Magda Zarzeczna, Wiktoria Puła, Julia Zielińska, Oliwia Ciepielewska, Krystian Wasilak i Eryk Rydel, przy wsparciu koordynatorów całego 
projektu, pani Moniki Olejnik i pana Rafała Onyszki. Grupa projektowa wykazała się niezwykłą kreatywnością i z pełnym poświęceniem zatroszczyła się 
o każdy detal imprezy. Długoterminowa współpraca, przygotowanie konkurencji, tablicy wyników, dyplomów, podium czy oprawy techniczno – muzycznej 
podkreślają jedynie efektywność działań projektowych. Gratulacje!!! 

 

BIAŁE SZALEŃSTWO – WITÓW 2018r. 
 
Zimowa eskapada w góry! Już po raz trzeci uczniowie z naszej szkoły okupowali 
stok narciarski w Witowie i zmierzyli się z własnym lękiem towarzyszącym nauce 
jazdy na nartach. W dniach 5 – 9 marca 2018 roku zorganizowano niesamowity 
wypad w góry. Wielu uczniów po raz pierwszy zetknęło się z fenomenalnym sportem 
zimowym, jakim jest narciarstwo. Pomimo początkowych trudności nasza młodzież 
zaszczepiła w sobie pasję śnieżnych atrakcji. Z dnia na dzień umiejętności rosły, 
pojawiała się radość i uśmiech ze zjazdów bez wywrotek.  
Wszyscy opanowali podstawy techniki jazdy i wielokrotnie pokonali stok Witów. 
Gratulujemy sukcesu! By dać ukojenie zmęczonym mięśniom, dwa razy wybraliśmy 
się do Term Chochołowskich.  W pensjonacie warunki były super! Pyszne jedzenie, 
oczywiście Wi-Fi, bilard... Opiekę nad uczniami i pomoc w opanowaniu podstaw 
jazdy na nartach sprawowali nauczyciele: pani Elżbieta Strycharczuk, pan dyrektor 
Dariusz Mielniczuk, Andrzej Wronowski i Rafał Onyszko, organizator wycieczki. Wszystkim narciarzom gratulujemy zdobytych umiejętności i zapraszamy za 
rok! 
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Sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych 

 
 

Rodzaj      miejsce 
Uczestnik/    uczestnicy Przygotowujący nauczyciel 

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty 
Konkurs geograficzny Laureat Emilia Srebrna   kl. IIIA p. Joanna Kierepka-

Morawska 

Konkurs matematyczny 
 

Laureat Maja Tkaczyk kl. IIIA p. J. Bil 

Konkurs historyczny 
 

Finalista Michał Barczak kl. IIB p. A. Dyczewski 

Konkursy ogólnopolskie 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej 
we Włodawie 

wyróżnienie Martyna Beksiak kl. IIA p. J. Abramik 

Ogólnopolski Festiwal Bluesa w Kraśniku finalista Kacper Sadź kl. IVb p. J. Abramik 

 

Konkursy wojewódzkie 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. ks. dra 
Franciszka Jakóbczyka 
 

laureat Maja Tkaczyk kl. IIIA p. J. Bil 

Konkurs geograficzny „Wędrujemy po mapie 
świata 

laureat Emilia Srebrna kl. IIIA  p. J. Kierepka-Morawska  
 

Wojewódzki Rambit  Ekologiczny I miejsce Reprezentacja szkoły p. A. Wronowski 

Wojewódzki Festiwal Kolęd  
i Pastorałek "Jezus Malusieńki" 

II miejsce Kacper Sadź kl. IVB p. J. Abramik 

III Wojewódzki Konkurs Poezji "Tu Cię 
spotykam…" w kategorii recytacja 

I miejsce 
 

Monika Turek kl. IIIB gimnazjum p. M. Olejnik 

III Wojewódzki Konkurs Poezji "Tu Cię 
spotykam…" w kategorii recytacja 

III miejsce 
 

Agata Gała kl. IIIA gimnazjum p. M. Olejnik 

III Wojewódzki Konkurs Poezji "Tu Cię 
spotykam…" w kategorii poezja 

I miejsce Michał Barczak kl. IIB p. M. Marczak 

III Wojewódzki Konkurs Poezji "Tu Cię 
spotykam…" w kategorii poezja 

III miejsce Mateusz Ćwirzeń kl. IIIA p. M. Olejnik 

 

Konkursy powiatowe 

Powiatowy konkurs matematyczny „Od 
tabliczki do różniczki” 

I miejsce 
II miejsce 

Maja Tkaczyk kl. IIIA 
Michał Barczak kl. IIB 

p. J. Bil 

Powiatowy konkurs logiczno-matematyczny 
„Pomyśl logicznie” (konkurs drużynowy) 

I miejsce Maja Tkaczyk kl. IIIA, Emilia 
Srebrna kl. IIIA, Michał Barczak kl. 
IIB, Zuzanna Pikul kl. IIB. 

p. J. Bil 

V Powiatowy Konkurs Jezyka Angiel-skiego 
„Master of English Words” 

I miejsce Angelika Grudzień kl. IIIB p. D. Wiśniewska 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
„English Around English Speaking Countries” 

I miejsce Emilia Srebrna kl. IIIA p. M. Gajowiak 

XI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „A 
Bit of Culture” 

I miejsce Emilia Srebrna kl. IIIA p. M. Gajowiak 

III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
„Master of Englisj Reading” 

II miejsce Angelika Grudzień kl. IIIB p. D. Wiśniewska 

V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
„Master of Englisj Listening” 

I miejsce 
II miejsce 

Angelika Grudzień kl. IIIB 
Maksymilian Franczak kl. IIIB 

p. D. Wiśniewska 
p. D. Wiśniewska 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 
Piłce Plażowej dziewcząt 

I miejsce Reprezentacja szkoły p. M. Kociuba 

Powiatowy Turniej o Puchar Tymbarku I miejsce Reprezentacja szkoły p. M. Kociuba 
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Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 
Siatkówce dziewcząt 

II miejsce Reprezentacja szkoły p. M. Kociuba 

XIX Powiatowy Turniej Rowerowy  
o Puchar Burmistrza Łęcznej 

II miejsce Reprezentacja uczniów gimnazjum p. A. Wronowski 
p. R. Onyszko 

XIX Powiatowy Turniej Rowerowy  
o Puchar Burmistrza Łęcznej 

III miejsce Reprezentacja uczniów szkoły 
podstawowej 

p. A. Wronowski 
p. R. Onyszko 

Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej w 
Jaszczowie 

Nagroda 
specjalna 

Martyna Beksiak kl. IIA p. J. Abramik 

Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej  
i Śpiewanej 

III miejsce 
wyróżnienie 

Martyna Beksiak kl. IIA 
Klaudia Kubić kl. IIIA 

p. J. Abramik 
p. M. Olejnik 

Powiatowy Konkurs Literacki pod hasłem 
„Przecież każda książka jest żywym 
stworzeniem. Każda ma duszę  
i każda ma serce.” 

I miejsce Emilia Gańska kl. p. M. Marczak 

Powiatowy Konkurs Literacki „Sztubackie 
strofy” 

I miejsce Patrycja Kubić kl. VIA p. M. Jaremek 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bohaterowie 
książek Kornela Makuszyńskiego” 

II miejsce Maria Matejko kl. IIIC p. M. Domaradzka 

XXII Powiatowy Konkurs Plastyczny 
pt.:,,Łęczyńskie tradycje bożonarodze-niowe” 

wyróżnienie Aleksander Słowikowski kl. IB p. A. Bartoszek 

 

Konkursy gminne 

Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 
III miejsce 

Sandra Wyrzykowska kl. IIIB 
Martyna Beksiak kl. IIB 
Aleksandra Barczak kl. IVB 
Kaja Pierchorowicz kl. IB 

p. J. Abramik 

Gminny Konkurs Plastyczny „Tradycje Wielkiej 
Nocy” 

I miejsce Maria Matejko kl. IIIC p. M. Domaradzka 

Gminny Konkurs Recytatorski „Piękno 
ojczystej przyrody” dla uczniów gimnazjum 

I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

Agata Gała kl. IIIA 
Magdalena Chyćko kl. IIIA 
Kamil Szymański kl. IIIA 

p. M. Olejnik 
p. M. Olejnik 
p. M. Olejnik 

Gminny Konkurs Recytatorski „Piękno 
ojczystej przyrody” dla szkół podstawo-wych 

II miejsce 
III miejsce 

Amelia Zielińska kl. IVB 
Nikola Szczeblewska kl. IVB 

p. M. Olejnik 
p. M. Olejnik 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Plażowej 
dziewcząt 

I miejsce Reprezentacja szkoły p. M. Kociuba 

Gminna Liga Piłki Nożnej Chłopców  
o Puchar Wójta Gminy Milejów 

I miejsce Reprezentacja szkoły p. M. Kociuba 
p. R. Onyszko 

Gminny Turniej Piłki Nożnej dziewcząt I miejsce Reprezentacja szkoły p. M. Kociuba 
p. R. Onyszko 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Łysołajach 

II miejsce Reprezentacja szkoły p. M. Kociuba 
p. R. Onyszko 

II Gminne Igrzyska Trzecioklasistów I miejsce Klasa IIIC  p. M. Domaradzka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Składam serdeczne podziękowanie wszystkim członkom Samorządu Uczniowskiego, którzy swoją pracą 
i zaangażowaniem wnieśli wiele dobrego w roku szkolnym 2017/18. 

Wszystkim uczniom serdecznie dziękuję za miłą współpracę, za 
uśmiech, życzliwość. Szczególne podziękowania kieruję  dla  Klaudii 
Wójcik, Wiktorii Wójcik, Julii Wójcik, Zuzanny Zwolińskiej,  Martyny 
Beksiak i Piotrka Szczepanowskiego, którzy swoim uśmiechem, 
pracowitością i wyjątkowym zaangażowaniem zasłużyli  na największe 
uznanie. Gorące słowa należą się przewodniczącym klasowych 
samorządów za 
wspieranie nas 
w działaniu i realizacji 
planu, bez Was, Moi 

Drodzy, nic by się nie udało. Samorząd Uczniowski w minionym 

roku realizował wiele działań, aktywizował życie społeczności 

uczniowskiej, urozmaicając szkolną rutynę wieloma atrakcjami. 
Przedsięwzięcia, które angażowały całą społeczność szkolną to 

przede wszystkim konkurs , 
„Super Klasa 

2018”, międzyklasowy 
konkurs  o tytuł ,,Klasa 
z kulturą,”  konkurs na najciekawszą dekorację klasy z okazji 11 listopada, 
Święta 3 Maja, dekorację świąteczną,  zabawa  karnawałowa, plebiscyt 
na  najsympatyczniejszą uczennicę/najsympatyczniejszego ucznia, 
zbiórka karmy dla zwierząt, zbiórka makulatury, kiermasz ciast, akcja - 
,,Wkręć się  – zbieraj nakrętki”, akcja ,, Góra Grosza”. 

Jestem  dumna, że jesteście uczniami naszej szkoły, że zależy Wam na 

jak najlepszym jej wizerunku. Zawsze będę pamiętać, że kosztem 

wolnego czasu, wykradając chwile pomiędzy jednym, a drugim 

sprawdzianem byliście na każdą moją prośbę. Popołudniowe spotkania   

zawsze przebiegały 

w radosnej atmosferze 

pracy nad kolejnymi 

zadaniami, przy 

rozchodzącym się 

aromacie pizzy.  

Wasze poczucie obowiązku, humor i wiara w sukces przezwyciężała 

wszelkie trudy. 

"Radość, która przemienia się w dziękuję, jest najlepszą 

wdzięcznością." 

Gottfried Ephraim Lessing 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego -  Maria Celegrat 
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8 czerwca w piękne, 

słoneczne, piątkowe 

popołudnie na 

szkolnym boisku 

odbył się PIKNIK 

RODZINNY, 

w którym wzięli udział 

uczniowie klas I-III 

wraz ze swoimi 

rodzinami. Była to 

świetna okazja do 

wspólnej zabawy 

na świeżym 

powietrzu. Na 

naszych gości 

czekało wiele 

atrakcji, a wśród 

nich: malowanie 

twarzy, rysowanie 

kredą, przeciąganie liny, biegi w workach, mecz piłki nożnej rodzice 

vs. dzieci, zawody w przenoszeniu wody do wiadra za pomocą plastikowych kubeczków, a także zabawy z chustą 

animacyjną i balonami. Wspólne zawody rodziców z dziećmi sprawiły wszystkim wiele radości. Jak na piknik przystało, 

nie mogło zabraknąć też przekąsek i grillowanych kiełbasek. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i zaangażowanie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   23 listopada 2017 roku uczniowie klas 1-3  zwiedzali Warszawę. Spacerowali po Starym Mieście,  podziwiali  Rynek z pomnikiem 
Syrenki, Plac Zamkowy i Kolumnę  Zygmunta, Pomnik Małego Powstańca, rozpoznawali również rodzaje maszyn transportowych –
metro. Na Stadionie Narodowym  pokonali niezwykłą trasę „Piłkarskie emocje”.  
Kolejnym celem wycieczki były 
wystawy i pokazy w Centrum 
Nauki Kopernik, gdzie nasi mali 
odkrywcy doświadczali na własnej 
skórze praw nauki, myśleli 
nieszablonowo, ćwiczyli 
cierpliwość, determinację, 
gotowość podejmowania wyzwań.  

 
W Teatrze Wysokich Napięć 
widzieli potężne pioruny, włosy 
stawały im dęba i podczas 
pełnych napięcia demonstracji 
poznali szereg zasad rządzących 
elektromagnetyzmem. Znajdowali 
się w bezpiecznej klatce Faradaya 
chroniącej przed polem 
elektrostatycznym, gdzie mogli 
poczuć prawdziwe napięcie. Wśród 
mroku zobaczyli połyskującą czaszę 
generatora Van de Graaffa i słyszeli odgłosy wyładowań atmosferycznych. 
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Wycieczka do Teatru Wielkiego 
 

Grupa uczniów naszej szkoły pod opieką pani Magdaleny Gajowiak, pani Elżbiety 

Strycharczuk, pani Izabeli Szymczuk udała się 15 września do Warszawy na wycieczkę, której 

celem był Teatr Wielki i spektakl baletowy „Jezioro Łabędzie”. 

Zanim jednak doświadczyliśmy tego niezwykłego widowiska, odwiedziliśmy miejsce bliskie 

każdemu Polakowi – Grób Nieznanego Żołnierza. W przededniu kolejnej rocznicy ataku 

Sowietów na Polskę, swoją modlitwą i refleksją uczciliśmy pamięć tych, którzy zginęli w 

obronie Ojczyzny. 

W pięknych wnętrzach Teatru Wielkiego w Warszawie uczniowie poczuli się jak na 

królewskim balu. Przejście w wieczorowych strojach po czerwonym dywanie pozwoliło 

młodzieży stopniowo przenosić się do baśniowego świata teatru wypełnionego muzyką 

i tańcem. Zgasły światła i rozpoczął się wspaniały spektakl. „Balet to nie technika, ale droga 

ekspresji, która jest bliżej wnętrza człowieka niż cokolwiek” /George Borodin/. Chyba nikt z 

nas nie miał co do tego żadnej wątpliwości… Obejrzeliśmy spektakl z nowym librettem Pawła 

Chynowskiego, który poprowadził nas tą niezwykłą drogą wrażliwości. 

  

W czasie antraktów zwiedzaliśmy piękne wnętrza gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie, zaglądaliśmy do kanału orkiestrowego i foyer. 

  

Muzyka Piotra Czajkowskiego brzmiała w naszych głowach jeszcze długo po zakończeniu spektaklu. 

Ten bezpośredni kontakt z muzyką wzbudził głębokie emocje i - miejmy nadzieję - zachęci młodzież do udziału w tego typu wydarzeniach kulturalnych. 

Wyjazd do Warszawy zorganizowała pani Anna Kapica przy współpracy z panią Magdaleną Gajowiak. Podziękowania należą się również opiekunom, 

pani Elżbiecie Strycharczuk i pani Izabeli Szymczuk. Szczególne brawa należą się uczniom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do odbioru tej formy 

sztuki jaką jest balet, a swoim zachowaniem udowodnili, że są gotowi do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych związanych z muzyką klasyczną 

i baletem. 

 

Wycieczka do Teatru Muzycznego 
 

5 grudnia grupa uczniów z klas IV-VII odwiedziła Teatr Muzyczny w Lublinie. Celem 

wyjazdu było przede wszystkim niesamowite widowisko muzyczne - „BAJKOLANDIA” 

(reż.Małgorzata Rapa). Ten niezwykle barwny, roztańczony i rozśpiewany spektakl 

wprowadził nas w świat fantazji i czarów. Mogliśmy zobaczyć m.in. przepiękną 

scenografię oraz oryginalne kostiumy, usłyszeć największe hity filmów animowanych w 

wykonaniu solistów, chóru, baletu i orkiestry pod batutą Łukasza Sidoruka. Jak się później 

okazało, młodzieży najbardziej spodobały się utwory z filmów takich jak: „Shrek”, 

„Pocahontas”, „Kraina Lodu” i „Madagascar”. Przebojowy Król Julian sprawił, że wszyscy 

obecni wstali ze swych miejsc i śpiewali razem z nim. Oczywiście nie obyło się bez bisów. 

Bawiliśmy się znakomicie. 

  

Jednak nie tylko spektakl był dla nas ważnym elementem wycieczki. Przed rozpoczęciem 

sztuki uczniowie mogli obejrzeć kanał orkiestrowy, zobaczyć na żywo instrumenty, 

o których do tej pory słyszeli tylko na lekcjach muzyki i przyjrzeć się przygotowaniom 

artystów do występu. Jednym z muzyków występujących w sztuce okazał się grający na 

puzonie mieszkaniec Milejowa, Pan Wojciech Sochacki. 

Po zakończeniu widowiska mieliśmy możliwość zwiedzenia teatru i spotkania z artystą. Aktor teatralny, Pan Marcin Żychowski, opowiedział nam o pracy 

w teatrze. Mogliśmy podejrzeć także próby baletowe do spektaklu, który miał być grany wieczorem. 

Większość uczniów po raz pierwszy uczestniczyła w tego typu wydarzeniu kulturalnym. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem i już teraz dopytują 

o możliwość kolejnego wyjazdu. 

 

"MALI  BADACZE" 
29 września 2017 roku klasa 3b wybrała się do Lublina na pokazy w ramach 

Lubelskiego Festiwalu Nauki. 

Wzięliśmy udział w 

warsztatach LFN na 

Uniwersytecie Przyrodniczym 

pt.  "Mali  badacze " 

i przeprowadzaliśmy  

w laboratorium 

doświadczenia z fizyki. 
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