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„Na dobrej młodych edukacji całe szczęście, kwitnienie, 

dobro Rzeczypospolitej i państwa każdego zawisło” 
Ks. Stanisław Konarski 

N i e c h  p i r a m i d y  s ł a w i ą  k r ó l ó w  c z o ł a ,  

N i e c h  b r a m y  R z y m s k i e  s z e m r z ą  o  c e z a r a c h ,  

P o l s k a  z  p o l s k i e g o  w y c h o d z i  k o ś c i o ł a ,  

I  p o  o f i e r z e  k a ż e  o  o f i a r a c h  

P r z e z  u s t a  z ł o t e ,  a  c i c h e m u  s ł u d z e  

T r w a ł o ś ć  z a p e w n i a  m y ś l  t r w a l s z a  o d  g ł a z ó w ,  

W  p a m i ę c i  p r z y s z ł y c h  i m i ę  T w e  o b u d z ę ,  

N i e  p i r a m i d ą ,  n i e  c z a r e m  o b r a z ó w ,  

Ś w i ą t y n i ą  w i e d z y  i  p i a s t u n k ą  c n o t y ,  

A  n a  f r o n t o n i e  s t a w i ę  n a p i s  z ł o t y :  

K O N A R S K I  
T.Lenartowicz 

Wywiad ze Stanisławem 
Konarskim 

 

Ania Shirley: Rozmawiam z księdzem 

Stanisławem Konarskim, pijarem, pedagogiem 

i reformatorem szkolnictwa, pisarzem 

politycznym, publicystą, poetą oraz 

dramaturgiem. Jest ksiądz wybitną postacią, 

sam król Stanisław August Poniatowski 

odznaczył księdza medalem „Sapre auso”. Jeśli 

to możliwe, proszę zdradzić nam, w jaki 

sposób udało się  księdzu dokonać tak wielkich 

rzeczy dla kraju. 

Stanisław Konarski: Nie uważam, abym 

uczynił coś niesłychanie ważnego dla 

ojczyzny. Ogromnie raduje mnie uznanie ludzi, 

w tym nawet samego króla, ale nie zasługuję na 

takie zaszczyty. Po prostu staram się 

wykonywać swoją powinność. Moje czyny są 

tylko wypłaconym ojczyźnie długiem. Ona jest 

naszą panią, a my musimy jej wiernie służyć, 

nie szczędząc życia. Pytała mnie pani, w jaki 

sposób udało mi się osiągnąć to, co 

osiągnąłem. Otóż myślę, iż w każdym 

działaniu ważna jest wiara w Boga i siebie, 

konsekwencja oraz lojalność i uczciwość. To 

cała recepta, którą staram się zawsze stosować. 

Ania Shirley:  Jednym z osiągnięć Księdza 

była reforma szkolnictwa. Proszę powiedzieć, 

jaki był jej główny cel. 

Stanisław Konarski: „Szkoła nie dla szkoły, 

lecz dla życia”- oto zasada, którą kierowałem 

się wprowadzając tę reformę.  

c.d. str. 2 

 

Milejów, 18.09.2004 r. 

Szanowny Panie Stanisławie! 

 

Na wstępie mojego listu chciałabym Pana bardzo serdecznie 

pozdrowić. Piszę ten list, aby podziękować Panu za wszystko, co Pan 

zrobił dla oświaty, szkolnictwa i państwa. 

Zreformował Pan szkoły, w których naczelnym celem stało się 

właściwe wychowanie obywateli. Wprowadzając swoje metody 

wychowawcze, dążył Pan świadomie do kształtowania osobowości dzieci 

arystokracji polskiej, aby potrafiły w przyszłości lepiej niż ojcowie 

pokierować losami Polski. Zawdzięczamy Panu to, że w miejsce łaciny 

wprowadził Pan do szkół język polski, a także możliwość nauki języków 

obcych, historii nowożytnej i przedmiotów przyrodniczych. Dzięki 

Pańskim metodom uczniowie stosowali samodzielną analizę zamiast 

metody pamięciowej. Zwalczał Pan manierę retoryczno - panegiryczną 

w wymowie i literaturze. W łacińskim dialogu „ O poprawie wad mowy” 

propagował Pan prostotę i naturalność języka. Absolwenci Pana szkoły 

„Collegium Nobilium” byli czołowymi działaczami oświecenia i twórcami 

Konstytucji 3 Maja. 

Troszczył się Pan także o państwo polskie. Pańskie dzieło 

„O skutecznym rad sposobie” wymierzone było w liberum veto i uczyniło 

Pana czołowym prekursorem reform politycznych polskiego oświecenia. 

Gratuluję Panu otrzymania od Stanisława Augusta medalu z łacińskim 

napisem „Sapere auso” (Temu, który ośmielił się być mądrym). 

Jeszcze raz za wszystko dziękuję i informuję, że Szkoła 

Podstawowa w Milejowie, której jestem absolwentką, podtrzymuje 

tradycje zakorzenione przez Pana i czerpie z nich wzorce wychowawcze. 
 

Joanna Jasielska – absolwentka 
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Naaajlepsi w ubiegłym roku 

szkolnym 2003/2004 

SP 1a – Dawid Pawlak, Grzegorz Boreczek, 

Klaudia Słomka 

1b – Magda Dudek, Damian Gańko, 

Agnieszka Gańska, Patrycja    Grabowska, 

K Kaczkowski, T Stasicki, K Zarzycki 

2a – Karolina Karwacka, Natalia Kulczycka, 

Sylwester Mund, Łukasz Niedobylski, 

Małgorzata Opat, Natalia Roczon, Agata 

Rzeczkowska, Ewelina Tracz 

2b – Kacper Baryła, Wiktor Bil, Agata 

Dadas, Aleksandra Gąsiorowska, 

Radosław Jadwiżuk, Klaudia Puła, Maciej 

Sikora, Katarzyna Wit, Konrad Zgórski 

3a – Adrian Augustyn, Daniel Brzezina, 

Milena Buba, Kamil Gański, Aleksandra 

Grzesiuk, Michał Kucybała, Grzegorz 

Kudryga, Ernest Momot, Mateusz Kuszyk 

3b – Agata Kozak, Angelika Kulczycka, 

Joanna Miszczuk, Kamil Pawlak, Aneta 

Rzechota, Anna Wójcik 

3c – Monika Rulka, Anna Gańska, 

Aleksandra Kowalska, Karol Pereta, 

Justyna Kasprzak, Bartosz Gąsiorowski, 

Patrycja Kosmala, Damian Majcher, 

Adrian Jatczak, Dominika Gańska, Anna 

Czerniak, Małgorzata Zgórska, Patrycja 

Gańko 

4a – Dominika Kosmala, Michał Baryła  

4b – Ewelina Bałkowiec, Ewelina Miszczuk 

4c – Weronika Spodar, Martyna Szuplewska 

5a – Iwetta Skowronek 

5b – Patrycja Słomka 

 

6a – Joanna Szot 

         40 pkt na  Sprawdzianie 

             kompetencji 

6b – Brian Pattillo 

G  1a -  Agnieszka Bzoma 

1b – Jakub Kociuba 

1c – Karolina Motyl 

2a – Maciej Gała 

2b – Katarzyna Wawszczak 

2c – Tomasz Wiśniewski 

Absolwenci: 
3a – Aleksandra Kurzempa 

3b – Monika Gajowiak 

3c – Radosław Kwiatkowski 

 

 

 

 

Wywiad ze Stanisławem Konarskim 
 

c.d. ze str. 1  
Innymi słowy – starałem się wpajać młodzieży uczucia miłości  

do Boga, człowieka i ojczyzny oraz wykorzenić wady społeczeństwa takie jak: 

prywata, lekceważenie władzy i praw, próżniactwo oraz życie nad stan. Moim celem 

było wychowanie młodzieży na dobrych ludzi i Polaków. 

Ania Shirley: I na pewno osiągnął Ksiądz to, co zamierzał. Świadczy o tym choćby 

fakt, że wychowankiem zreformowanej szkoły był Ignacy Potocki, jeden z twórców 

Konstytucji 3 Maja. Ale skąd wziął się pomysł reformy oświaty? 

Stanisław Konarski: Gdyby nie studia w Paryżu i w Rzymie, najprawdopodobniej 

nie przeprowadziłbym jej. Dopiero za granicą rozjaśniło mi się w głowie 

i zrozumiałem, że Polska nie ma ani rzetelnej oświaty, ani dobrego rządu. Serce 

ściskało mi się na myśl, jak bardzo nieszczęśliwa jest moja ojczyzna, więc już za 

granicą przysiągłem sobie, że będę ją ratował. Przy wprowadzaniu reformy opierałem 

się na filozofii nowoczesnych myślicieli angielskich, francuskich i niemieckich. 

Jednym z największych nieszczęść Polski było zerwanie związku z umysłowością 

zachodnioeuropejską. Dlatego wprowadziłem do szkoły  naukę języków obcych  

i umożliwiłem młodzieży poznanie cywilizacji europejskiej, głównie francuskiej. 

Ania Shirley:  Druga reforma Księdza, pozostająca w ścisłym związku z pierwszą, to 

walka z zepsutym smakiem estetycznym. Co – według Księdza – cechuje dobry styl? 

Stanisław Konarski: Najpiękniejszą zaletą stylu jest jasność, prostota, naturalność 

oraz czystość języka. Przykładem jest wymowa wieku złotego. Niestety, w baroku 

nastąpiło gwałtowne zepsucie stylu. Szczególnie godne potępienia pod tym 

względem są panegiryki i listy pochwalne. Muszę przyznać, że również moje własne 

młodzieńcze utwory były zbyt sztuczne, nienaturalne i napuszone. 

Ania Shirley:  Aby propagować czystą wymowę i uszlachetniać zmysł piękna wśród 

młodzieży grającej w amatorskich teatrach, tłumaczył Ksiądz dla niej sztuki 

francuskie. Nie przestając na tym, napisał Ksiądz własną sztukę wierszem „Tragedyja 

Epaminondy”. Chciałabym wiedzieć, jaka jest jej myśl przewodnia. 

Stanisław Konarski: Sztuka ta mówi o tym, że „prawo, choćby najświętsze, prawem 

być przestaje, kiedy szczęściu ojczyzny przeciwnym się staje”. Za pomocą tej 

tragedii pragnąłem wpoić w umysły młodego pokolenia przekonanie, że szkodliwe 

prawo powinno być zniesione. 

Ania Shirley:  Takim właśnie prawem, które ogół szlachty poczytywał za największą 

świętość, było liberum veto. Jak udało się Księdzu przekonać naród, że stanowi ono 

zagrożenie dla państwa? 

Stanisław Konarski: Aby uświadomić społeczeństwu polskiemu, jak bardzo 

szkodliwe jest zrywanie sejmów, napisałem książkę „O skutecznym rad sposobie 

albo utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów”. Dowodziłem w niej, iż jedynym 

ratunkiem dla ginącej Polski jest rząd, który nie może istnieć bez sejmów, bo tylko 

one kierują państwem. A zatem sejmy muszą być skuteczne. Jednak póki istniało 

liberum veto, nie było to możliwe. Uważam, że powinniśmy pójść śladem krajów 

zachodnioeuropejskich, w których wszystkie sprawy w parlamencie rozstrzyga się 

większością głosów. Wiele osób nie zgadzało się z tą opinią. Niektórzy radzili, żeby 

nie zrywać sejmów z „prywatnej przyczyny”, tylko z „publicznych racji”. Moim 

zdaniem, to nie był mądry pomysł. Żaden sejm nie był nigdy zrywany dla 

prawdziwego interesu kraju. Cieszę się, że moje poglądy – mimo sprzeciwów –

znalazły wreszcie poparcie i wielu ludzi zrozumiało, iż liberum veto jest dla Polski 

zgubą. 

Ania Shirley:  Ja również cieszę się z tego powodu. Dziękuję Księdzu za to, że nie 

tylko sam był mądry, ale i nauczył mądrości innych. Było mi niezmiernie miło 

rozmawiać z Księdzem. Dziękuję za spotkanie. 

Korespondentka z Jaszczowa, Ania Shirley 

 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  

 

Zapraszamy na strony internetowe szkół  imienia  

Stanisława Konarskiego 

 
 Zespół Szkół w Opolu www.zszopole.webline.pl 

 LO w Oświęcimiu www.konarski.edu.pl 

 XI LO we Wrocławiu www.xilo.cad.pl/szkola.htm 

 Liceum w Mielcu www.lom1.edu.ptc.pl, www.konarski.mielec.pl 

  Gimnazjum nr 1 w Krakowie www.gimnazjum.verbanet.com.pl 

  I LO w Zambrowie www.lokonarski.zambrow.edu.pl 

 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  

Radek Kwiatkowski, nasz 

primus inter pares 

http://www.zszopole.webline.pl/
http://www.konarski.edu.pl/
http://www.xilo.cad.pl/szkola.htm
http://www.lom1.edu.ptc.pl/
http://www.konarski.mielec.pl/
http://www.gimnazjum.verbanet.com.pl/
http://www.lokonarski.zambrow.edu.pl/
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BAJKI Z WYRAŹNYM 

PRZESŁANIEM MORALNYM 
 

Słoń i mrówka 

Spotkali się słoń i mrówka: 

„Dzień dobry mrówko!” Lecz mrówka ani 

słówka. 

Nie była słonia mowa tak długa, 

Gdy mrówka powiedziała, że jutro kartkówa. 

Słoń mówi: „Nie boli cię od tego głowa?” 

A mrówka tylko nos w książkę chowa.  

„Z czego ma być ta kartkówka nie lada?” 

„Eee tam! Z matmy się zapowiada.” 

Słoń na to: „Nie nauczę się przecież w ostatniej 

chwili; 

Może twe towarzystwo ten czas mi umili?” 

Mrówka ze słoniem na pniaku siada –  

„Na naukę jest tylko jedna rada: 

powtarzać materiał i jeszcze raz powtarzać, 

zamiast robić babki z piasku i w błocie się 

tarzać.” 

 

Stosuj się do zaleceń tej mrówki, 

A wiedza sama przyjdzie do główki. 

Katarzyna Czubacka, kl.IA 

 

Na lekcji polskiego 

 

Na pewnej lekcji, lekcji polskiego,  

Pani do tablicy wezwała Jerzego. 

Pani go pyta, a Jerzy stęka. 

Myśli i myśli. Dla niego to męka.  

Stoi już może z piętnaście minut. 

Pani do niego:”No, dalej, synu!” 

Tak się nasz Jerzyk głowił i głowił. 

W końcu za oknem zaśpiewał słowik. 

Wszyscy pod okna, posłuchać słowika,  

Jerzy za drzwi się szybko wymyka. 

Przeczytał książkę raz jeszcze za drzwiami, 

Do klasy z powrotem wszedł cichymi krokami. 

Napił się wody trzy duże łyki, 

Bo znów go pani spyta z gramatyki. 

Teraz już Jerzy wszystko dobrze wiedział 

I na wszystkie pytania składnie odpowiedział. 

 

Tak to piękne śpiewy ptaka,  

Uratowały biedaka! 

Z czego wniosek bardzo prosty –  

Naturę szanuj i bądź radosny!!! 

Katarzyna Czubacka, kl.IA 

  

Podstawą wychowania w naszej szkole jest wszechstronna 

pomoc, stale udzielana wychowankowi w aktualizowaniu jego własnych, 

wrodzonych i niepowtarzalnych możliwości. Wychowanie jest rodzajem 

wsparcia w wychowaniu tego, co jeszcze nieurzeczywistnione.  

Wychowanie  obejmuje całego człowieka, jego rozwój fizyczny, psychiczny,  

intelektualny i duchowy. 

 
       Naszym celem jest wychowanie takiego ucznia, który realizowałby  
w swoim dorosłym życiu idee Patrona Szkoły: 
- patriotyzm 
- prawdę „Dobrego charakteru” 
- posłuszeństwo 
- religia 
- przyjaźń 
- sprawiedliwość 
- czytelnictwo 

prawdę „Dobrego charakteru i pięknej duszy młody, choćby i w bojaźni, 

prawdę zawsze zezna” 

Patriotyzm „sposobili się życia naukami tudzież aby na pożyteczności 

Rzeczypospolitej formowali się obrońców i podpory, aby jak najczęściej przed 

oczyma mieli godność i zaszczyt na których ozdobę i rozszerzanie rosną”   

Posłuszeństwo  „W teraźniejszym zaś jej wieku za najpryncypialniejszą 

cnotę niech sobie obiorą posłuszeństwo, wiedząc że jedni rządzą, drudzy  

są rządowi poddani” 

Religia  „... ponieważ jedynie od religii zależy prawdziwa wewnętrzna 

prawość charakteru  i nieskazitelność obyczajów...” 

Sprawiedliwość „Niechaj zaś młodzi z samych życia początków  

za najcelniejszą i najpierwszą to sobie wezmą maksymę, aby uczyli się, 

aby starali się być we wszystkim sprawiedliwi” 

Czytelnictwo „ Między największymi tutejszymi edukacji pożytkami ten  

się jeden kładzie, żeby Ich Mość młodzi wuczali się i wzwyczaili w czytanie 

poprawnie dobrych książek...” 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005  

Poczet sztandarowy: 

 Adriana Mitrus, Michał Kondracki, Joanna Patalita 
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Życie nie kończy się na lekcji ... 

(lecz na korytarzu), czyli 

uczniowskie powiedzonka 
 

Albo będzie spokój, albo chata do remontu – 

pogróżka 

Biega jak ping-pong 

 

Bujaj dzwony – ‘odejdź’ 

Chodnik uderzył mnie w głowę – 

‘przewróciłem się’ 

Cieniutki jak żeberko bakterii – o uczniu 

słabym w nauce 

Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje - o 

rzeczy niemożliwej do zrobienia 

Prędzej urodzę jeża uszami – jw. 

Nie lej wody, bo potoniemy – ‘nie zmyślaj’ 

 

Zwroty do osób zachowujących się 

niemądrze: 
Bułki z prądem jadłeś? 

Byłeś w zoo? Tak? A ile lat? 

Chyba cię grzywka szczypie. 

Coś Ci się nie styka. 

Jak coś powiesz, to liście z drzew się sypią. 

Kto się torbą urodził, ten walizką nie umrze. 

Miałeś spięcie w inkubatorze? 

Strop ci się zawala... 

Tak tak, żaba to piękny ptak! 

Z którego piętra spadłeś? 

Będą z ciebie ludzie ... się śmieli. 

 

Jaki jest najlepszy szampon dla łysych? 

CIF,        bo nie rysuje powierzchni. 

 

Szkoła jest jak Media Markt.....powinni tego 

zabronić. 

 

O wyglądzie: 
Odmalowała się jak jajo wielkanocne. 

Odstrzelił się jak zając na polowanie 

 

Nasz wspólny problem – 

czytanie 

 

W dzisiejszych czasach często 

zadajemy sobie pytanie: po co nam 

umiejętność czytania? Otóż jest to 

skomplikowany problem dotyczący nas 

wszystkich. Gdybyśmy nie uczyli się czytać, 

język polski powoli przestałby istnieć. 

Zapewne nikt sobie tego nie wyobraża. Trzeba 

więc coś zrobić z tymi, którzy nie czują 

potrzeby, by czytać. Przede wszystkim 

przedstawić im spokojnie ten ważny problem 

 i zachęcić do czytania. Wystarczy, 

że w bibliotece lub księgarni znajdziemy 

ciekawą książkę. To takie proste! Zróbmy też 

akcję „Książka” - na pewno znajdzie ona 

swoich sympatyków. Utwórzmy klub 

„Czytelnik”, w którym odnajdzie się wielu 

zwolenników książek. Powodzenia! 

Joanna Walczak, VIb 

 

Pokolenie X 
 O młodzieży, która wejdzie w dorosłe życie już w XXI wieku, mówimy 

„pokolenie X”, czyli pokolenie obrazu. Większość czasu spędza ono przed 

telewizorem, komputerem czy z telefonem komórkowym w ręku. Ale X to również 

niewiadoma. Rodzice i nauczyciele chcieliby, aby dzieci wyrosły na wykształconych, 

dojrzałych i szczęśliwych ludzi. Niestety, dla większości dzieci jest to cel niezwykle 

trudny do osiągnięcia. Dlaczego? Odpowiedź jest zaskakująca... nie potrafią dobrze 

czytać. Rodzice są zdziwieni taką diagnozą – ich dziecko zna litery, składa sylaby  

w wyrazy, a wyrazy w zdania, może trochę wolno, ale przecież umie czytać! Tak, to 

prawda, i z pewnością rodzic sześciolatka miałby powód do dumy, ale czy rodzic 

gimnazjalisty może czuć się równie dumny? Nauczyciele biją na alarm, widzą, że 

kolejne pokolenia przychodzących do szkoły dzieci czytają coraz gorzej, a przecież ta 

umiejętność jest podstawą wykształcenia. Dla rodziców, cierpiących na ciągły brak 

czasu, coraz częściej wystarczającym efektem kształcenia ich pociech jest to, że 

otrzymują promocję do następnej klasy. Traci znaczenie zasób i jakość wiedzy, jaką 

powinny w szkole posiąść. Nie myślą o tym, że za parę lat dziecko opuści szkołę – 

jedną czy drugą i stanie oko w oko z życiem. A tam? Wszędzie trzeba czytać – na 

poczcie, w banku, w urzędzie. Na każdym kroku czyhają na młodego człowieka 

umowy do podpisania i chyba dobrze byłoby, aby wiedział, co podpisuje. 

Konsekwencje naszego braku umiejętności czytania ze zrozumieniem są w życiu 

dużo boleśniejsze niż w szkole. W dorosłym życiu umiejętności poprawnego 

przeczytania, a co ważniejsze zrozumienia tego, co się przeczytało, nie zastąpi sam 

fakt ukończenia szkoły. Zastanówcie się więc drodzy młodzi ludzie, czy czytanie to 

nie jest to, co wam w życiu najbardziej potrzebne. Znajdą się tacy, którzy będą 

twierdzić, że bez płynnego czytania można się obejść, ale wtedy wyobraźcie sobie 

takiego „dukającego” człowieka, jak próbuje przeczytać kiedyś wieczorem bajkę 

swojemu dziecku. Z pewnością maleństwo usnęłoby nie doczekawszy końca historii. 

Zanim taki ktoś odczyta sms-a czy maila i odpisze, to jego rozmówca już dawno 

zapomni, czego od niego chciał.  

Myślę, że taka wizja będzie wystarczającą zachętą do tego, aby codziennie 

wieczorkiem poczytać sobie jakąś ciekawą książkę lub przynajmniej mądrą gazetkę. 

        

 Magdalena Falkiewicz 
 

  
 

Kilka słów o bibliotece… 
 Najważniejszym z zadań biblioteki szkolnej jest rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań czytelniczych. 

Jak to robi bibliotekarz? 

 Stara się pozyskiwać czytelników, tworząc jej wizualną stronę, czyli  

np. gazetki, które są usytuowane obok drzwi do biblioteki. Uczeń – potencjalny 

czytelnik, widząc kolorowe, interesujące informacje, sięga za klamkę i … jest już  

w świecie książek, czasopism, bajek i baśni, i tu, w bibliotece może znaleźć lekturę 

obowiązkową, „czytadło dla przyjemności”, kronikę szkoły czy też archiwalne 

numery „Dziatwy Konarskiego”. Dzięki encyklopediom, słownikom, leksykonom 

 i albumom poszerzy swoją wiedzę i przygotuje się do lekcji. Młodsi uczniowie 

 z radością sięgają po bajki, baśnie, zbiory wierszy i komiksy. Z chęcią uczestniczą 

 w konkursach plastycznych, literackich, poetyckich, czytelniczych (z nagrodami) 

oraz loteriach fantowych ( z których dochód przeznaczany na zakup nowości). 

 Dużym zainteresowaniem cieszą się wystawki twórczości pisarzy i poetów; 

gdy kogoś bliżej poznamy, chcemy także poznać jego twórczość! 

 W naszej bibliotece mamy także hity książkowe, które są stale wypożyczane 

(np. „Harry Potter”) czy też … lektury z opracowaniem i komiksy. Jesteśmy 

przekonane, że w bibliotece jest bardzo przyjemnie i zapraszamy wszystkich uczniów 

do tego miejsca. 

Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a bibliotekarze wspomogą jego edukację kulturalną 

i informacyjną. 

     Brygida Walczak 
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Znaczenie imion naszych 
nauczycieli 

 
Ryszard – (germ.) richi - potężny, bogaty 
oraz hart - silny, odważny, mocny. 
Maria – (hebr.) w przenośni być ukochanym 

przez Jahwe czyli Boga, miłującym Boga, 
współczesne Marie żyją tak, jakby pamiętały, 
że nie całkiem należą do tego świata 
Piotr – (gr.) twardy jak skała, jest praktyczny 

i a dużo gospodarskiego zdrowego rozsądku 
Krzysztof – (gr.) Christophoros - dosłownie 

niosący Chrystusa, pociąga go to, co 
nieznane 
Barbara – (gr.) barbaros - barbarzyński, 

obcy, nie mówiący po grecku, Barbary są 
wrażliwe na zew natury 
Danuta – (łac.) Donat – darowany, lubi 

podkreślać swoją niezależność i oryginalność 
Iwona – (niem.) iwa - łuk z drewna cisowego, 

Iwony rozumieją świat przyrody i wszelkie 
żywe stworzenia 
Józef – (hebr.) josef - niech przyda (Pan 

drugiego syna), typowy Józef jest człowiekiem 
solidnym, odpowiedzialnym, wiernym 
tradycjom rodziny, zawodu czy firmy 
Magda - pochodząca z Magdali, Mighdal - 
Nunaja - czyli Wieża Ryb, uroda Magdalen 
tkwi głównie w witalności 
Aniela – (gr.) posłaniec, zwiastun, anioł. 
Anna – (hebr.) channah - łaska, wdzięk, 

emanuje z niej ciepło i uczucia opiekuńcze 
Dariusz – (staroper.) Darayavahus - 

podtrzymujący dobro, dba o rodzinę  
i zapewnia jej bezpieczeństwo 
Teresa – (gr.) thera - amatorka dziczyzny, 

jest pełna pasji 
Urszula - (łac.) ta, która miła jak młoda 

niedźwiedzica, Urszule długo pozostają młode 
Dorota – (gr.) Dorotheos - dar Boga, jest w 

niej coś, co nie pozwala im spocząć na 
laurach 
Katarzyna – (gr.) katharos - czysty, bez 

skazy, prawy, imię to jest wskaźnikiem dużej 
inteligencji i żywego umysłu 
Joanna – (hebr.) Jehu - Jahwe oraz 

channan - łaska, ma dobry kontakt z 
rzeczywistością, jest praktyczna i potrafi 
cieszyć się życiem takim, jakie ono jest 
Małgorzata – (gr./łac.) – perła, pani o bardzo 

kobiecej naturze 
Agnieszka – (gr.) hagnos - czysty, święty, 

bez zmazy, długo zachowuje młodość, 
świeżość i ciekawość świata 
Artur – (gr.) arktos - niedźwiedź, jest 

kolekcjonerem niecodziennych przedmiotów i 
znawcą rzadkich specjalności 
Marcin – (łac.) Martinus - należący do 

Marsa, unika w swoim życiu skrajności 
Andrzej – (gr.) andreios - męski, mężny, 

wśród Andrzejów przeważa optymizm, 
nadmiar energii, dziarskość, wola życia, brak 
wątpliwości, co jest dobre, a co złe 
Renata – (łac.) renatus - odrodzony, 
narodzony na nowo od renascor - odrodzić 
się, Renaty mają dużą zdolność 
regenerowania sił 
Brygida – (staroisl.) Brigit - wysoka, wielka, 

potężna, wzniosła, wyniosła, dostojna, to 
znakomite imię dla psychologów 

Gospodarskim okiem widziane 
Panie Dyrektorze, co zmieniło się w naszej szkole od 

naszej ostatniej rozmowy we wrześniu 2003 roku? 

Dyr. R.Strycharczuk: W ubiegłym roku uczniowie klas  

4-6 wprowadzili się do zmodernizowanej szatni. Klasa nr 3 

została przystosowana na pracownię komputerową. Dzięki 

pieniądzom z Banku Światowego i Gminy wymieniono 

okna w całym budynku szkoły podstawowej, zamontowano 

też oświetlenie jarzeniowe zamiast żarowego. Ale to nie 

wszystkie prace w podstawówce. W wakacje wymieniano 

dach, a obecnie trwają prace przy odnawianiu elewacji 

i odwodnieniu szkoły. Nie zapominam również 

o gimnazjum.  

Zainstalowaliśmy w sali gimnastycznej siatkę zabezpieczającą – piłkołapa 

i wstawiliśmy brakujące okienka.  

A co z wyposażeniem szkoły w pomoce naukowe? 

Myślę, że mimo ogromnych wydatków na prace remontowe, nie zapomniałem 

również i o tym. W znacznym stopniu wzbogaciliśmy w tym roku księgozbiór 

biblioteki i gabinetów przy pracowniach. W miarę możliwości dokupuję tablice do 

pracowni, programy komputerowe i inne pomoce. Ale najbardziej cieszy mnie fakt, 

iż posiadamy nowoczesną pracownię komputerową, znakomicie wyposażoną, 

umożliwiającą większy dostęp do Internetu. 

Jakie ma Pan plany na najbliższe lata? 

Stopniowo odnawiamy budynek szkoły podstawowej – podłogi, ściany. Poza tym 

będę starał się stale wzbogacać zasób szkoły w różnego rodzaju pomoce 

dydaktyczne. 

Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że w kolejnym roku będziemy mieli wiele 

powodów do radości 

 

.  

 

 

Pani Dyrektor, jak mogłaby Pani zareklamować naszą 

szkołę?  

Dyr. M.Celegrat: Oczywiście, nasza szkoła jest BZP, to 

znaczy: Zdrowa – otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły 

Promującej Zdrowie. Prowadzimy szereg działań mających 

na celu dbałość o zdrowie naszych wychowanków. 

Uczniowie biorą udział w różnych konkursach związanych 

z tą tematyką. Kontynuujemy realizację programu 

zdrowotnego „Daj szansę swojemu zdrowiu” oraz program 

profilaktyczny szkoły „Harmonia”. 

Bezpieczna – naczelną troską wszystkich pracowników 

szkoły jest dbanie o bezpieczeństwo naszych uczniów.  

Stale odbywają się konkursy, apele, imprezy poświęcone tej tematyce. 

Przyjazna – corocznie organizujemy akcje charytatywne na rzecz uczniów 

potrzebujących pomocy: I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem, Dzieci Walki 

z głodem, Wielkanoc z PCK, Pomóż dzieciom przetrwać zimę. 

Dziękuję Pani za tę ciekawą charakterystykę. 
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HUMOR Z ZESZYTÓW 

SZKOLNYCH 
 

 Lubię czytać, więc pożyczyłem książkę 
od koleżanki, która była stara 
i zniszczona. 

 Król Zygmunt III Waza, jak sama 
nazwa wskazuje, lubił zupę. 

 Podczas odpowiedzi uczniowi spływał 
pot od stóp do głów. 

 Piraci wyjeżdżali na bezludne wyspy 
i łapali ich mieszkańców. 

 W Dębicy wybudowano fabrykę opon 
mózgowych. 

 Mając siedem lat, rodzice posłali mnie 
do szkoły. 

 Co wiesz o ludziach pierwotnych? 
Ludzie pierwotni mieli wszystkie 
narządy z kamienia. 

 Z czego słynął Sienkiewicz? Pisarz ten 
miał zdolność malowania własnym 
językiem. 

 Kochanowski pisał swoje wiersze pod 
dębem zwanym lipą. 

 Chłop pańszczyźniany musiał znosić 
panu jajka. 

 Rak jest stawonogiem, bo trzyma nogi 
w stawie. 

 Nasz pies ma trzy lata, długi ogon 
i niebieskie oczy – zupełnie jak mój 
tatuś. 

 Pan przyniósł na biologię półtora 
żywego karpia. 

 Mając dwanaście lat, taboret przygniótł 
mi nogę. 

 

Z pamiętnika starego reportera 
 

 30 września 2004 roku przejdzie do historii powszechnej jako 
dzień szczególny. Niezliczone hordy istot ziemskich ciągnęły na pola 
za miastem, by upamiętnić potem, krwią i łzami dzień narodzin 
postaci świetnej, mądrej a uczonej – szlachetnego księdza 
Stanisława Konarskiego. Już 300 z górą lat minęło, a jego zasługi 
i pamięć o Nim żywe wciąż są. 
 Natura z sił wszystkich starała się sprostać powadze chwili – 
temperatura zagrzewała do boju, a kolorystyka wczesnej jesieni 
czyniła dusze gotowymi do walki.  
 

 
 Jako pierwsze stanęły panienki młodziutkie a piękne. Ale nie 
to, a dobieżenie do tego samego miejsca po przebieżeniu 400 
metrów było ich zadaniem. Najpierwsza uczyniła to Ewelina 
Adamiak, zaszczyt przynosząc całej swej klasie 4b. Niemniej 
przystojni giermkowie swój upór i sprawność okazali, a najlepszym 
z nich był Radosław Zarzeczny, mistrz z 4a.  
 Adrian Wieczorek i Justyna Cyfra najpiękniejszy przykład dali 
spośród jedenasto- i dwunastolatków, czym honor i chwałę 5a 
przynieśli. 
 Młodzi rycerze z grupy gimnazjalnej jak kangury z mety 
ruszyli, ale ich podróż bardzo długą była, czym straszliwych 
spustoszeń w leniwych a gnuśnych ciałach dokonała. Jak szkapy 
w polu wypracowane, głośno ziejąc a jęcząc, stadem do mety dotarli 
– pełno ich, a zwycięzcy nie było. Matkę Ziemię tuląc, rechotali 
czemuś radośnie. 
Niewiastą jak wiatr szybką okazała się Kasia Golan z IIIc, do 
zawodów z Hermesem stawać gotowa. Wielkie nadzieje i świetlana 
przyszłość będą jej udziałem. 
 Zaiste wielki był hart ducha i sprawność zawodników, a kto 
w drodze ustał, temu plecy zacnych wuefistów służyć były gotowe, 
czego Marcelina Hryciuk doświadczyć miała, na pani Małgosi (strong 
woman) jak na koniu jadąc do mety. Silna ta białka na równi ze 
szlachetnymi mężami Arturem i Marcinem dzielnie, wrzaskiem i siłą 
ducha, zagrzewali zawodników i gdyby tylko mogli skrzydła anielskie 
do ramion by im przypięli. 
 Chwały biegowi dodała szlachetna Pani Dyrektor, 
konsekwencję a dzielność Księdza Konarskiego wspominając.  
 

 

Vivat Zwycięzcy, chwała wszystkim Zawodnikom !!! 
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Złe zachowanie- impuls 

z przerwy? 
 Uczniu! Czy czasem zauważyłeś, że twoi 
rówieśnicy zachowują się nieodpowiednio? A 
m oże zauważyłeś, że TY TEŻ nie zachowujesz 
się jak należy? Pewnie teraz bronisz się słowami:  
„Ja na pewno nie” lub „ To mnie nie dotyczy” i 
chcesz przewrócić na następną stronę. Ale 
poczekaj! Może warto się zastanowić, co 
właściwie źle robisz i dlaczego tak się dzieje?  
 Otóż działa na ciebie impuls z przerwy. Na 
przerwie biegasz, bawisz się i krzyczysz, gdy 
kończy się przerwa nie chcesz wejść do klasy, bo 
nie skończyłeś zabawy lub dyskusji. Jesteś 
zbulwersowany i zły. Kiedy wchodzisz do klasy 
robisz wielki hałas, dalej dyskutujesz z kolegami. 
Nie zwracasz uwagi na proszącego o spokój 
nauczyciela. I w taki sposób sypią się uwagi do 
dziennika.  Oczywiście negatywne, bo któż za coś 
takiego zechciałby Ci postawić uwagę pozytywną? 
Za robienie harmideru?! Za zakłócanie rytmu 
lekcji?!  
   Potem zastanawiasz się: „ Ale właściwie, za 
co?” No właśnie, chyba za ten bałagan, co? 
Teraz już wiesz, dlaczego tak się dzieje.  Więc 
pomożemy Ci dojść do wniosku, co zrobić, żeby 
nie działać pod impulsem przerwy.  
Na pewno musisz postarać się (chociaż 
postarać!), aby wszystkie sprawy załatwić na 
przerwie. Skończyć dyskusję, dokończyć kłótnię 
z kolegą bądź koleżanką. Minutę przed 
dzwonkiem postaraj się skończyć zabawę. 
A najlepiej na przerwie wypoczywaj, by być 
zrelaksowanym i odstresowanym na lekcji. Nie być 
rozdrażnionym, by móc wysłuchać nauczyciela, 
któremu bardzo zależy, aby przekazać nam 
wiedzę.  
Na lekcji nie wdawaj się w zbyteczne dyskusje, 
czy poszeptywania na tematy pozalekcyjne.  
Załatw to na przerwie! Nie odbieraj żadnych 
poufnych liścików. A gdy już odbierzesz, to 
schowaj do plecaka i wróć do lekcji.  
Pewnie teraz myślisz sobie: „ Dlaczego właściwie 
mam nie biegać na przerwie? To przez cały czas 
spędzony w szkole mam siedzieć, jak mysz pod 
miotłą?”. 
Otóż nie! Przecież biegać, bawić się możesz po 
szkole! No dobrze, teraz myślisz: „ Po szkole nie 
puszczą mnie rodzice na dwór. Przecież muszę 
się dużo uczyć!”. 
Znowu błąd! Przecież wystarczy, żebyś słuchał na 
lekcji! Jeżeli będziesz uważnie słuchał 
nauczyciela, to nie będziesz musiał uczyć się tak 
dużo! Bo połowę sukcesu osiągniesz na lekcji, 
później w domu będziesz musiał tylko odrobić 
pracę domową i przynajmniej dwa razy powtórzyć 
materiał, by być przygotowany.  
A teraz  myślisz: „ To i tak będę musiał się uczyć!”.  
Znowu błąd! Przecież zawsze powinieneś się 
uczyć! Tobie nie wystarczy, właściwie nikomu, 
same słuchanie na lekcji! Ale jeżeli będziesz 
stosował się do naszych rad, to osiągniesz sukces 
i nie będziesz musiał się uczyć tyle, co zawsze 
i tyle, co musi się uczyć twój niesforny kolega! 
Patrycja Słomka, Joanna Walczak, kl. VI „b” 

 

Kłamstwo ma krótkie nogi ! 
Kłamstwo wydaje mi się kruchą konstrukcją, która prędzej czy później się 

rozpadnie. Nie niesie ono niczego dobrego. Po co ludzie kłamią? Po to, by zjednywać 

sobie innych ludzi?  

Kłamstwo nie wróży nic dobrego, daje więcej zła niż dobra, choć czasami 

zdaje nam się, że jest inaczej. Wyobraźcie sobie, że ktoś żywi do was niechęć, lecz 

ukrywa to, stara się być dla nas najlepszym  kompanem, ale za plecami  obgaduje 

was i mówi nieprawdę. Gdy dowiecie się, co ta osoba o was mówiła, będzie wam 

przykro. Wasze zaufanie do niej zgaśnie, a zostanie jedynie niechęć i złość, które 

powstały przez kłamstwo. Zapewne byłoby inaczej, gdybyśmy od początku wiedzieli 

prawdę.  

Wydaje mi się, że w ogóle nie powinniśmy kłamać, nawet jeżeli według nas 

byłoby ono w dobrej intencji, dobrej wierze. Każde kłamstwo prędzej, czy później 

wyjdzie na jaw i sprawi ból, który będzie jeszcze mocniejszy, niż powiedzenie 

prawdy na początku.  Kto z nas chciałby być  okłamywany przez rodzinę, przyjaciół, 

najbliższych? Myślę, że nikt.   

Sami oczekujemy od innych mówienia szczerej prawdy. Czyż to nie miłość         

i przyjaźń opiera się na prawdzie i zaufaniu?  

Na kłamstwie nie można zbudować prawdziwych uczuć. Każdy z nas 

chciałby móc komuś zaufać, lecz w dzisiejszych czasach jest to prawie niemożliwe. 

Właśnie w tym tkwi problem – oczekujemy prawdy od innych, a sami kłamiemy jak 

najęci. Kłamstwo, jak mówi przysłowie, „ma krótkie nogi”. Wszyscy powinniśmy 

walczyć z kłamstwem !!!. 

Patrycja Słomka klasa VI b 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 

Ewangelia uczniowska 
Swego czasu, a było to na czwartej lekcji, rzekła nauczycielka do uczniów swoich: 

- Weźcie pióra swoje, otwórzcie zeszyty swoje, albowiem dana wam będzie 

klasówka. 

I wielki smutek zapanował w sercach uczniów, a w głowach ciemnota. I prosząc 

ją wołali: 

- Pani! Czy to godzi się pisać klasówkę przed końcem naszego szczęścia? 

A ona odpowiedziała im głosem wyniosłym: 

- Zaprawdę powiadam wam, kto nie otworzy zeszytu i nie napisze, ten nie 

osiągnie szczęścia niebieskiego w następnej klasie. 

A wówczas jeden z uczniów rzekł: 

- Błogosławieni, którzy poszli na wagary, albowiem im tylko dano oddychać 

świeżym powietrzem. 

A wtedy nauczycielka powiedziała: 

- Odłóżcie zeszyty i pióra, albowiem darowana wam będzie klasówka. 

A oni wielbiąc ją wołali: 

- Niech Pani ziemia lekką będzie! 

Wówczas w klasie zapachniało sianem, albowiem uczniowie stali się Osłami. 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
„Oda do zdrowia” 

 

Zdrowie to podstawa – nic ci nie da ranna kawa. 

Nic nie dadzą ci snickersy! (chyba że chcesz mieć wypchane majtersy). 

 

Gdy chcesz mieć brzuch obwisły, wcinaj od rana chipsy.. 

Lecz gdy chcesz zdrowo żyć, musisz dużo mleka pić. 

Zawsze rano, przed śniadaniem, poczęstuj się bananem. 

Witaminki to podstawa, a nie żadna głupia sprawa.   

 

Witaminka – twój przyjaciel –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                                                                        

(Proszę dopisać zakończenie!!!!!!!!!!!!!! Poeta zasłabł.) 
 

Mateusz Czubacki i S–ka 
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„Harcerzem być, każdemu wypada…” Ubiegły rok szkolny był bardzo pracowity dla 

środowiska harcerskiego Milejowa. Zaczęło się od Harcerskiego Startu w Ostrówku z pieszym rajdem oraz innymi atrakcjami. 
Następnie tradycyjnie Zlot Andrzejkowy w Łęcznej, Dzień Myśli 
Braterskiej- 22lutego 2004r. w Milejowie, chorągwiany Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Zuchowej w Krasnymstawie, kolejny IV już Rajd po 
Pojezierzu Łęczyńsko -Włodawskim i na zakończenie IX Piknik 
Ekologiczny w Łęcznej. Najważniejsza dla nas była zawsze dobra, 
wspólna zabawa i pożyteczna praca. W krąg naszych imprez 
wciągniętych zostało wiele osób z grona pedagogicznego Zespołu Szkół 
w Milejowie. Największym wyzwaniem ubiegłego roku była organizacja 
dnia Myśli Braterskiej, imprezy na skalę hufca z przedstawicielami władz 
powiatowych i gminnych. Udało się to dzięki życzliwości wielu osób 
między innymi: pani Krystynie Wiśniewskiej panu Tomaszowi 
Surysiowi, panu Markowi Kwaśniewskiemu, panu Romanowi 
Hrynkiewiczowi, panu Piotrowi Winiarskiemu, panu Ryszardowi 
Strycharczukowi. Udział miejscowej kapeli uświetnił uroczystą Mszę 
Święta w intencji harcerzy i instruktorów hufca oraz późniejszą część 
oficjalną i artystyczną uroczystości, która odbyła się w Liceum 
Ogólnokształcącym w Milejowie. Serdecznie dziękujemy pani dyrektor 

Irenie Wasil. Dzięki pomocy naszych sponsorów oraz rodziców harcerzy i zuchów mogliśmy podjąć naszych gości nie tylko dobrym 

słowem, piosenka i pląsem, ale i ciastem, napojami z milejowskiego zakładu i owocami. Pracy mieliśmy dużo, ale było warto. Drugi 
sukces był zupełnie innego rodzaju. Drużyna 
„Wędrowców” już od wielu lat bierze udział 
w chorągwianych Festiwalach Piosenki Harcerskiej 
i Zuchowej. W maju 2003 roku w Puławach drużyna 
zajęła II miejsce. Rok 2004 jest dla nas także 
szczęśliwy – w Krasnymstawie harcerze „wyśpiewali” 
sobie I miejsce. Wszyscy szaleli z radości. Wróciliśmy 
z dyplomem i 2 namiotami. Później jeszcze Rajd 
Pieszy z noclegami w Nadrybiu, znowu wspólne 
zabawy, pląsy i ognisko. I na zakończenie IX Piknik 
Ekologiczny. 
      A już w tym roku szkolnym Harcerski Start – 
Ostrówek 2004 z pierwszym rajdem, grą terenową, 
konkursem ekologicznym i harcerskim ogniskiem. 
Nawet pogoda na ten dzień okazała się 
wspaniałomyślna i zaświeciło słonko. Chciałam złożyć 
serdeczne podziękowania dh. hm. Annie 
Jakubowskiej, członkowi Komendy Hufca ZHP 
w Łęcznej oraz dh. pwd Magdalenie Słuji, dh Magdalenie Falkiewicz, bez których działalność naszego środowiska byłaby 
niemożliwa.   

Drużynowa  

XVII Drużyny Harcerskiej „Wędrowcy”   

hm. Krystyna Podściańska  

 
Pieśń o szkole 

 

W naszej szkole w Milejowie 

Jest gigaśnie, odlotowie. 

Woźna z miotłą ciągle lata,  

kiedy ktoś zapomni ciapa. 
 

Skrzypczakowa, darmo, szkoda, 

Szuka następcy Van Gogha. 
 

Pan Dyczewski sprzętem rzuca, 
(Co jest bezpośrednią przyczyną braków 

 w wyposażeniu wielu pracowni.) 

Kiedy uczeń mu dokucza. 
 

A na Bila nic nie powiem 

Bo chcę jeszcze pożyć sobie. 

 

 

 

Woś Kazimierz, gog fajowy, 

Stawia szóstek megatony. 
 

Gdy Jakubowska krzyknie na klasę,  

To wszystkie szyby idą z hałasem. 
 

Nie tylko w szkole i w kultury domie, 

Lecz nawet w Jaszczowie i w Antoniowie 

Dyr. Strycharczuk, informatyk, 

Rządzi nami nie na żarty. 
 

Wuefista, pan Gomuła,  

W gałę z nami wciąż zasuwa. 

A że w piłkę grać lubimy,  

To szkoły nie wysadzimy. 
 

Brian Pattillo, kl IA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

W realizacji funkcji dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej wspierają nas Przyjaciele szkoły, Rodzice uczniów i Sponsorzy. 

DZIĘKUJEMY !!! 
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J e s t  s i ę  c z y m  p o c h w a l i ć !  

 
III miejsce w powiecie za realizację zadań Alertu 

Ekologiczno – Zdrowotnego w kategorii 

gimnazja 

I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej 

Pomocy Przedlekarskiej 

IV miejsce w województwie w ogólnopolskim 

konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe 

Polski 

II miejsce w województwie w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Promocji Zdrowia I PCK 

IV miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół 

Podstawowych w szachach 

Wyróżnienie w wojewódzkim Małym Konkursie 

Recytatorskim 

I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju 

Rowerowym o Puchar Burmistrza Miasta 

Łęczna 

III miejsce w powiecie w konkursie Jestem 

Bezpieczny

 

 

Sami o sobie do potomności 
IIIb to super klasa, zamiast słuchać po kątach hasa. 

Jest nas 24 sztuki, a wszyscy to nieuki. 

Zamiast pisać, uczyć się, to wariować nam się chce. 

Do szkoły rzadko chodzimy, bo wagarować lubimy. 

Pan K.Woś to super ktoś, zawsze nas rozumie choć w dzienniku same dwóje. 

W naszej klasie IIb jest wiele osób z dużym poczuciem humoru, które potrafią 

rozbawić. Dla nas jest to niekiedy zabawne, lecz dla nauczycieli nie zawsze. Najsympatyczniejsza osoba w klasie – 

Weronika Zabłocka. 

Klasa IIIa jest zrównoważona psychicznie. Może nie wszyscy, ale jest normalna. Dziewczyny wyglądają jak Mony Lisy z mózgami 

komputerów, a chłopaki są podobni do homo – niewiadomo z pomysłowością Mc Gyvera. Do tej klasy uczęszczają leniwi: rolnicy, 

technicy, majsterkowicze, naukowcy i aż jeden hrabia. Najmniej mamy do powiedzenia na języku niemieckim, a najwięcej na historii. 

Najlepszym kolegą z naszej klasy jest Sebastian  Stasicki, ponieważ jest bardzo życzliwy, stara się pomagać w trudnych sytuacjach i 

jest gospodarzem – to o czymś świadczy, nie?  

Dominika Gańska została wybrana, ponieważ jest miła, ma poczucie humoru, dobrze się uczy i jest dobrym organizatorem. Bartek 

Gąsiorowski jest lubiany, umie każdego rozśmieszyć, dobrze się uczy i jest kulturalny. 

 Klasa VIa. Nasza klasa bardzo zgrana, do szkoły chodzi z samego rana. 

Gdy gospodarza wybieraliśmy, przedstawienia urządzaliśmy. 

Na wieczorku się bawimy, smutno nam, gdy się rozchodzimy. 

Niedługo już się rozstaniemy, lecz i tak przyjaciółmi wciąż będziemy. 

Tomek Rydz – lubiany, miły i wesoły, chodzi pierwszy raz do naszej szkoły.  

Tomek Rydz taka  sztuka, każda laska Tomka szuka. 

Iweta Skowronek na sprawdzian godzinami kuje, gdy dostanie dwóje, wcale się tym  nie   

przejmuje. 

I tak na szóstkę ją poprawi, wielką radość starszym sprawi. 

Klasa Va lubi chodzić do kina i jeździć na wycieczki, ma poczucie humoru i fajnego gospodarza klasy, który łatwo nawiązuje 

kontakty z innymi. Wychowawczyni mówi, że jesteśmy zgraną klasą i bardzo nas lubi. 

Klasa IVa. Kamil Gański jest jak skała, niezmienny, można się na nim nie tylko oprzeć, ale nawet i położyć. Klasa jest na 

etapie ponownej integracji ze szkołą, a raczej z nowymi nauczycielami. Od września z marnym skutkiem mobilizuje siły do 

nauki. Optymizm nasz, niestety, nie udziela się innym ...dużo lepiej. 

W naszej klasie VIb odbyły się wybory na najmilszych uczniów. Zostali nimi Dominika Bernecka, gdyż jest zawsze sympatyczna, 

pomaga innym i jest w stosunku do nas kulturalna oraz Wojciech Gała, gdyż umie pomóc, współczuć innym. A u nas jest super fajnie 

i bombowo, a w dodatku odlotowo. 

W klasie Ia każdemu humor dopisuje, tylko nauczyciele niezbyt weseli. Ale my sobie poradzimy. W naszej klasie najlepszą 

koleżanką została Paulina Stańczak, ponieważ zdaniem całej klasy ma najlepsze poczucie humoru. 

Najsympatyczniejsza osoba w klasie Ib to Joanna Szot, ponieważ jest miła, koleżeńska, umie się zachować w trudnej sytuacji, nie 

wywyższa się. Klasa trenuje baseball na lekcjach w postaci odbijania zeszytem papierowej kulki. Czasami uważamy na zajęciach, ale 

jest to zjawisko niezwykle rzadkie. Wyznajemy  zasadę: „z pomocy szkolnych, ucznia zdaniem, najlepsze jest podpowiadanie”. 

Nasza klasa IIc uznała, że najzabawniejszą osobą w naszej klasie jest Daniel Okal. Uważamy się za miłych, energicznych, 

inteligentnych i wysportowanych. 

Chodzimy do klasy IVc , jest nas w klasie 21 – 11 dziewczyn i 10 chłopców. Jesteśmy razem już cztery lata i wcale się sobą nie 

nudzimy. Staramy się być zgraną paczką, jeżeli mamy jakieś problemy, to dużo rozmawiamy i spokojnie je rozwiązujemy. Nie 

zawsze jest nam łatwo, zdarzają się nam kłótnie, sprzeczki, a nawet czasami krzyczymy na siebie, jednak znajdzie się ktoś, kto nie 

uczestniczy w sporach i przerywa nasze burzliwe sprzeczki. Jesteśmy klasą, z którą można zrobić bardzo dużo mądrych i dobrych 

rzeczy. 
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Ubiegły rok szkolny to  
 

 

 

 

 

od których można dostać zawrotów głowy. W telegraficznym skrócie przedstawiamy tylko te najważniejsze: 

 

 III miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Cyców, 02.10.2003) 

 II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

 I miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej (Ludwin 06.01.2004) 

 III miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej (Łęczna 31.03.2004) 

 II miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej (Ludwin, 22.04.2004) 

 II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Coca – Cola Cup 2004 (Siedliszcze 19.04.2004) 

 III miejsce w Mistrzostwach Międzypowiatowych Piłkarska Kadra Czeka (Dębowa Kłoda, 12.05.2004) 

 I miejsce w Mistrzostwach Powiatowych w Halowej Piłce Nożnej Piłkarska Kadra Czeka (Puchaczów) 

 I miejsce w Mistrzostwach Rejonowych Piłkarska Kadra Czeka (Puchaczów) 

 IV miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich Piłkarska Kadra Czeka (Puchaczów) 

 

 
Drużyna siatkarzy: Maciek Słomka, Adrian Pozorski, Marcin 

Wąwro, trener – Artur Gomuła, Łukasz Kasprzak, Radek 

Kwiatkowski, Krzysio Rynkun, Rafał Muzyka, Marcin 

Sosnowski, Tomek Kozyra, Mariusz Sosnowski 

 

 

Piłkarze: Adrian Pozorski, Kuba Bancerz, Marek 

Karbowniczek, trener – Artur Gomuła, Maciek Słomka, Łukasz 

Wójcik, Michał Golonka, Paweł Kowalski, Dawid Kulczycki, 

Konrad Jakubowski, Daniel Okal, Sebastian Stasicki, Rafał 

Muzyka, Łukasz Suryś, Grzegorz Kubajka 

 

 

Uczestnicy sztafetowych biegów przełajowych: Grzegorz 

Kubajka, Łukasz Kasprzak, Tomek Wiśniewski, Kuba Bancerz, 

trener – Artur Gomuła, Michał Golonka, Dawid Kulczycki, 

Adrian Pozorski, Sebastian Stasicki, Paweł Kowalski, Marek 

Karbowniczek 

 

 

 
 

Gazetka Szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie.  

Redakcja i przepisywanie komputerowe: Joanna Zielińska, Magdalena Falkiewicz, Anna Jakubowska  
Skład komputerowy: Dariusz Pietrzak, Andrzej Dyczewski 
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Jest się czym pochwalić! 
III miejsce w powiecie za realizację zadań Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego w kategorii gimnazja 

I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej 

IV miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 

II miejsce w województwie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowia I PCK 

IV miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Podstawowych w szachach 

Wyróżnienie w wojewódzkim Małym Konkursie Recytatorskim 

I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Rowerowym o Puchar Burmistrza Miasta Łęczna 

III miejsce w powiecie w konkursie Jestem Bezpieczny 

 

 

 

 
 
 

 

Słońce o poranku zbudziło mnie, 

sen odszedł bez zbędnych kłótni. 

Serca me śpiewa! Radosne jest tak, 

aż pragnę grać na lutni! 

Znów jest dzień, czy to nie dar? 

Uśmiechy zewsząd błyszczą. 

Bo łatwiej żyć, gdy ktoś obok jest 

i to z radosną myślą. 

                Joanna Walczak kl. 6 b widziałam Twój wstyd  

zamglony przez łzy 

stałaś zamroczona 

po jego słowach 

poczułaś znów lęk 

Serca zły brzdęk 

fala gorąca oblała Twe ciało 

wiesz że pokuty było zbyt mało 

Lecz teraz Twe słowa 

już nic nie znaczą 

spadasz gdzieś w dół 

oni Ci nie wybaczą. 

                     Joanna Walczak kl. 6b  

 


