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Krótka lekcja historii 

Szkoła Podstawowa w Milejowie należy do najstarszych placówek oświatowych na 

terenie naszej gminy. Powstała około roku 1910 i początkowo składała się 

z 3 oddziałów z obowiązującym językiem rosyjskim, ponieważ był to okres zaborów. 

W czasie I wojny światowej, w 1915r., nastąpiła okupacja austriacka. Szkołę nadal 

prowadził jej pierwszy nauczyciel Eugeniusz Brodzki, ale w nauczaniu obowiązywał 

już język polski. 

W roku 1918, gdy Polska odzyskała niepodległość, natychmiast przystąpiono do 

organizowania siedmioklasowej szkoły powszechnej. Jej kolejnymi kierownikami do 

roku 1939 byli: Janina Łazarska, Kazimierz Kotkowski, Albin Mazurkiewicz i Wacław 

Kowalczyk. Początkowo lekcje odbywały się w różnych miejscach osady, wreszcie 

w roku 1929 wybudowano dla potrzeb szkoły jednopiętrowy budynek. Nowa szkoła 

otrzymała imię Stanisława Konarskiego oraz w 1936r., sztandar ufundowany przez 

miejscowe społeczeństwo. 

W czasie II wojny światowej szkoła funkcjonowała do września 1942r. za zezwoleniem 

władz niemieckich ze znacznie ograniczonym programem nauczania. Następnie została 

zamknięta, ale mimo to oświata prowadzona była nadal na tajnych kompletach. 

Po zakończeniu wojny szkołę ponownie uruchomiono. W 1945r. jej kierownictwo objął 

Tadeusz Miśniakiewicz. W roku 1952 w wyniku połączenia szkoły podstawowej 

z liceum ogólnokształcącym powstała tak zwana "jedenastolatka", kierownikiem jej 

byli: Stanisław Ząbek, Stanisław Rydz, Józefa Zgłobisz, Zygmunt Twarowski 

i Zygmunt Ożóg. W roku 1967, wskutek ponownej reorganizacji, rozdzielono liceum 

i szkołę podstawową, której dyrektorem został Piotr Piechota. W roku 1975 utworzona 

została Zbiorcza Szkoła Gminna w Milejowie, która przyjęła również młodzież 

z Łysołaj i Górnego. W 1978r. odbyła się uroczystość przywrócenia szkole imienia 

ks. Stanisława Konarskiego oraz nadania sztandaru. Kolejna istotna zmiana w życiu 

szkoły nastąpiła wraz z narodzinami III Rzeczypospolitej. Szkoła wówczas przeszła pod 

samorząd gminny. W 1999r. ruszyła reforma edukacji Narodowej, zgodnie z którą 

utworzony został w Milejowie Zespół Szkół nr l złożony ze szkoły podstawowej 

i gimnazjum. 31 sierpnia 2000r. otwarto uroczyście nowy budynek gimnazjum. 

W latach 1984 - 2000 dyrektorami szkoły byli: Elżbieta Celegrat, Henryk Kłoda, 

Kazimierz Woś, Ryszard Strycharczuk, Renata Malec i ponownie Ryszard 

Strycharczuk, który nadal pełni tę funkcję. 

W okresie kilkudziesięciu powojennych lat dokonano poważnych zmian w wyglądzie 

jak i w wyposażeniu szkoły. Rozbudowano i zmodernizowano budynek, wzbogacono 

zasób pomocy naukowych. Szkoła może poszczycić się znacznymi osiągnięciami. Jej 

uczniowie zdobywali czołowe lokaty w olimpiadach przedmiotowych, konkursach,  

zawodach sportowych, tak w regionie, jak i na szczeblu ogólnokrajowym. Świadczy to 

o rzetelnej pracy szkoły, której zasadniczy cel jest zawsze ten sam - dla dobra dzieci, 

narodu i państwa.  

oprac. Kazimierz Woś 

 

COLLEGIUM  NOBILIUM 
  

Jednym z największych osiągnięć 

ks.Stanisława Konarskiego było założenie 

w Warszawie nowoczesnej szkoły dla bogatej 

młodzieży szlacheckiej, zwanej Collegium 

Nobilium. W ten sposób mógł Konarski 

wprowadzić w życie swoje poglądy 

pedagogiczne uformowane podczas studiów w 

Rzymie i podróży zagranicznych. Ich głównym 

celem było ukształtowanie „człowieka 

uczciwego i dobrego obywatela” zdolnego do 

podźwignięcia kraju z upadku, w jakim 

znajdował się w czasach saskich. Collegium 

rozpoczęło działalność w 1740r. w starym 

budynku przy ul. Długiej. Ponieważ był on za 

mały na przewidywaną liczbę konwiktorów, 

Konarski natychmiast zaczął gromadzić 

fundusze na budowę nowego gmachu. Jego 

projekt przygotował znany warszawski 

architekt – Jakub Fontana. Pierwsze prace 

rozpoczęły się w maju 1743r. na terenie ogrodu 

przy ul. Miodowej. Trwały one aż do 1754r., 

gdy wreszcie za ogólną sumę 400 000 złp 

stanął okazały, dwupiętrowy budynek w stylu 

rokoko. Warunki, jakie mieli tam uczniowie, 

były komfortowe. Dysponowali łazienkami, 

jadalnią, bawialnią, biblioteką, kaplicą, 

pokojem lekarskim i ogrodem spacerowym. 

Każdy konwiktor miał osobny pokój, a na 

czterech konwiktorów przypadał jeden lokaj, 

władający językiem francuskim lub 

niemieckim. Pożywienie było obfite, na obiad 

podawano pięć dań. Uczniowie mogli 

korzystać też z wielu rozrywek (…) c.d. str.4 
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TO NAS TAK BARDZO PORUSZYŁO 
 

  To były dla wszystkich święte dni, dni szczególnej bliskości z Ojcem Świętym. I tak, jak trwamy 

przy chorym, wspierając go słowem, tak w każdym zakątku świata ludzie trwali na modlitewnym 

czuwaniu wypraszając łaskę zdrowia dla polskiego Papieża. Wszystkie inne sprawy stały się tak mało 

ważne w obliczu choroby Ojca Świętego. Świat nagle zwolnił.... Stało się inaczej, Jan Paweł II zakończył 

ziemską wędrówkę. Sobota, 2 kwietnia, zapalone w oknach świece i ogromnie przejmująca cisza, łzy 

płynące po policzkach i słowa modlitwy. Na Wawelu Dzwon Zygmunta oznajmił, że odszedł Wielki 

Człowiek, Polak, Pasterz Kościoła Katolickiego.  

Tydzień, w którym oczekiwaliśmy na pogrzeb Jana Pawła II był niezwykłym czasem danym każdemu 

człowiekowi. W poniedziałek, po powrocie do szkoły czuliśmy, że to będą jedyne w swoim rodzaju 

rekolekcje. Pogrążeni w smutku, owładnięci pustką, chcieliśmy działać, coś robić, aby pokonać ten stan 

odrętwienia, w jakim tkwiliśmy. Musiał minąć jednak pewien okres, aby naprawdę uświadomić sobie, 

jakiego wydarzenia jesteśmy świadkami. Zarówno uczniów, jak i 

nauczycieli ogarnęły wspomnienia, odezwała się przedziwna tęsknota za 

czasem minionym. Wspominaliśmy gesty Ojca Świętego, 

przypominaliśmy sobie słowa pięknych homilii wygłaszanych podczas  

Jego pielgrzymek do Polski, dzieliliśmy się refleksjami dotyczącymi Jana 

Pawła II, czuwaliśmy, modliliśmy się.... Wśród młodych ludzi wyczuwało 

się nutę smutku, że nie będzie im już nigdy dane przeżyć spotkania z 

Ojcem Świętym. Z drugiej jednak strony młodzież powtarzała zgodnie, że 

zaznali szczęście przeżycia tych kilkunastu lat przy papieżu Polaku. Ksiądz 

Piotr przybliżał słowa Ojca Świętego, prowadził wspólną modlitwę za Jego 

duszę. Młodzież spontanicznie włączała się do czuwania.  To były 

rekolekcje inne niż wszystkie do tej pory. Pani Ela Rymczuk wspólnie z 

młodzieżą przygotowała „Spotkanie z Janem Pawłem II”, zabrzmiały 

ponownie  słowa Ojca Świętego skierowane szczególnie do ludzi młodych. Wszyscy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytanie „I co 

teraz? Co dalej?”  W holu gimnazjum z godziny na godzinę tablica zapełniała się karteczkami ze słowami wdzięczności i podziękowania 

Ojcu Świętemu za wszystko, co zrobił dla ludzi. Zabrakło i karteczek i miejsca na tablicy... tak wiele tych podziękowań. 8 kwietnia 

pożegnaliśmy Jana Pawła II uczestnicząc wspólnie we Mszy Świętej w milejowskim Kościele ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to 

wcale nie koniec, a początek Jego troskliwej opieki nad nami. 

Oto świadectwa młodych ludzi, jak bardzo ukochali osobę Ojca Świętego, jak bardzo wdzięczni są za dar pontyfikatu Jana Pawła II: 

 „Byłeś w moim sercu, jesteś w moim sercu i zawsze będziesz. Kochamy Cię” 

 „Byłeś dla mnie jak ukochany Ojciec. Straciłam Ojca, muszę nauczyć się teraz żyć z Tobą ale jakby bez Ciebie” 

 „Ojcze Święty, żegnaj. Niestety nie zobaczę już Ciebie. Pamiętaj o mnie.” 

 „ Jako czternastolatka nie zdawałam sobie wcześniej jak bardzo ważny był dla mnie Jan Paweł II, dopiero po Jego śmierci 

uświadomiłam sobie, ile dla mnie znaczył. Ojcze Święty nie zapomnę o Tobie nigdy” 

 „ Panie zabrałeś nam ukochanego Jana Pawła II, wierzę, że tak być musiało... ale spraw 

abyśmy nigdy o Nim zapomnieli, zachowali jego naukę na zawsze” 

 „Przecież wiem, że nie jest Ci źle tam, gdzie jesteś. Przecież wiem, że teraz mieszkasz z 

Ojcem.... Lecz tak trudno pogodzić się z tym...Sam wiesz najlepiej co chcę Ci 

powiedzieć...” 

 „Kochany papieżu, dziękuję Ci za dobro. Myślę, że Jezus przyjmie Cię do nieba z 

otwartym sercem. Czuwaj nad nami wszystkimi. Kochamy Cię.” 

 „ Zawsze byłeś moim jedynym papieżem, więc nie wyobrażałam sobie nigdy, że w końcu 

Ciebie zabraknie. Ale przecież wypełniłeś całe moje życie więc ufam, że mnie nie 

opuścisz. Dla mnie jesteś Święty, Janie Pawle II” 

 „Kochany Ojcze, dziękuję Ci, że czuwałeś nad nami na ziemi. Teraz czuwaj nad nami w niebie” 

 „Ojcze Święty, dziękujemy Ci za wszystko. Za to, że nauczyłeś nas kochać...” 

 „Ojcze, odszedłeś z tego świata, ale teraz mieszkasz w Domu Bożym. Na pewno jesteś szczęśliwy i modlisz się za nas. 

Dziękujemy za wszystko i czekamy na spotkanie z Tobą na tamtym świecie.’ 

 „Dziękuję Ci za to, że byłeś, jesteś i będziesz moim autorytetem do końca życia” 

 „”Jesteście tyle warci, ile warte jest Wasze serce (...) Jeśli ktoś przeliczyłby wartość Twojego Ojcze Święty serca, otrzymałby 

niezliczone bogactwa. Dziękuję Ojcze, że mogłam żyć wtedy, gdy Ty żyłeś. Na zawsze żyć będziesz w moim sercu.” 

 „Byłeś moim największym autorytetem i takim zostaniesz już na zawsze” 

 „Ojcze Święty, gdy żyłeś, to wydawało mi się, że jeszcze mam dużo czasu, by nacieszyć się Twoją osobą. Okazało się, że 

ksiądz Twardowski miał rację „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”  

Dla mnie odszedłeś za szybko.... 

Opracowała M. Gajowiak 
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MOJE  SPOTKANIA  Z  OJCEM  ŚWIĘTYM 
Od wczesnych lat mojego dzieciństwa stałam się światkiem pontyfikatu wielkiego Papieża Polaka. Każde spotkanie z Janem 

Pawłem II, w kraju i poza jego granicami, było dla mnie  prawdziwą ucztą duchową.  

Po raz pierwszy zobaczyłam Ojca Świętego w 1987, gdy przybył z wizytą do Lublina. Do dzisiaj pamiętam wysoko uniesioną do 

błogosławieństwa dłoń Ojca Świętego. Gdy oglądałam już w telewizji relację ze spotkania Jana Pawła II na KUL-u ze studentami 

i pracownikami uniwersytetu, pomyślałam, że szkoda, że nie mogę tam być razem z tymi młodymi ludźmi. Od tamtej pory już zawsze 

z wielką niecierpliwością oczekiwałam pielgrzymek Ojca Świętego. Jan Paweł II stał się moim największym autorytetem Jego słowa 

dotarły do głębi mojego serca w czasie Światowych Dni Młodzieży w  Częstochowie, 

które miały miejsce w dniach 14 – 15 sierpnia 1991 roku Do dnia dzisiejszego wracam do 

słów wypowiedzianych przez Ojca Świętego: „Bądźcie wymagający wobec otaczającego 

was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych. Jesteście Synami 

Bożymi: bądźcie z tego dumni. Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom 

zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami, 

nie pozwólcie się mamić złudzeniom konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy 

wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się 

z zawodem”. Ponownie przemówiły przede wszystkim gesty i spojrzenia pełne miłości. 

W 1995 roku zupełnie nieoczekiwanie stanęła przede mną perspektywa wyjazdu na 

pielgrzymkę do Włoch na Europejskie Spotkanie Młodych w Loreto. Nocne czuwanie pod 

gołym niebem w otoczeniu tysięcy młodych ludzi z wielu krajów Europy uświadomiło mi, 

że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak żyjemy i jaki jest nasz świat. Witałam 

wówczas Ojca Świętego, stojąc w ciepłym błocie, ale nikogo nie dziwił tego typu obrazek, 

każdy chciał być jak najbliżej Jana Pawła II, aby zachować w sercu to indywidualne 

spojrzenie oraz doświadczyć błogosławieństwa samego papieża. 

46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu w 1997 roku 

zainaugurowany przez Ojca Świętego w czasie uroczystej Mszy Świętej był szczególnym 

wydarzeniem dla Kościoła Powszechnego i dla mnie.  W 1999 roku kończył się pewien 

etap mojego życia, stanęłam przed dylematem poważnego życiowego wyboru. I jak 

zawsze w moim życiu to Ojciec Święty znów pomógł mi podjąć właściwą decyzję. 

Bardzo mocno przemówiły do mnie słowa i moc Ducha Świętego.  

W czasie ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny czuwałam na 

Krakowskich Błoniach. Ze względu na ogromne tłumy ludzi nie dane mi było  Go ujrzeć. 

Wsłuchiwałam się w Jego słowa, które wytrwale i nieustannie skupiały się na Chrystusie, 

na Maryi. Gdy dzisiaj w kościele rozlegają się słowa pieśni „ Pan kiedyś stanął nad brzegiem....” mam przed oczyma obraz ludzi na 

Krakowskich Błoniach, którym na ustach rozbrzmiewały słowa ulubionej pieśni Ojca Świętego. Na zawsze jednak pozostanie mi w sercu 

widok uśmiechniętego Ojca Świętego, spoglądającego z okna Franciszkańskiej na młodych ludzi. Okazało się, że to był ostatni raz, gdy 

widziałam Go..., przemówił wówczas Jego gest, dotarły Jego słowa, dokonała się niezwykła przemiana serca. 

  Teraz odczuwam tę bliskość z naszym ukochanym Janem Pawłem II, papieżem Polakiem, poprzez ciągłe spotkania z Nim  każdego 

16. dnia miesiąca w czasie Mszy Świętej, łącząc się z Nim w modlitwie.  

  Dane mi było również osobiście oddać hołd i uklęknąć przy Grobie Wielkiego Człowieka, Jana Pawła II. Kolejne spotkanie z Ojcem 

Świętym... 

M.Gajowiak 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki Człowiek – nasz patron. 
 

Stanisław Hieronim nasz nauczyciel, 

on nas nauczył, jak iść przez życie. 

Pijar, dramaturg, prekursor wspaniały, 

pedagog, poeta, człowiek doskonały. 

Collegium Nobilium w Warszawie założył, 

przepiękne wiersze w swoim życiu stworzył. 

Reformę szkół pijarskich przeprowadził, 

wielu sympatyków sobie zgromadził. 

W Collegium Nazarenum studiował, 

szkolnictwo w Polsce sam zreformował 

Walczył o czystość języka polskiego, 

każdy zapamiętał Stanisława „Wielkiego” 

   Damian Kowalski  
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c.d. ze str. 1 

 
 Uczniowie mogli korzystać też z wielu 

rozrywek: gry w bilard, palanta, warcaby, 

ćwiczeń fizycznych; mogli się uczyć szermierki, 

jazdy konnej i tańca. Dużą popularnością 

cieszyły się również przedstawienia teatralne 

i sejmiki szkolne. Liczba uczniów Collegium 

stale wzrastała. Największa była w roku 1758 / 

1759 i wynosiła – 82. Wśród wychowanków 

byli też uczniowie pochodzący z Niemiec 

i Rosji, co świadczyło o atrakcyjności szkoły. 

Znacznie mniej przyjemne były dla 

konwiktorów przepisy obowiązujące 

w Collegium. Praktycznie byli oni zamknięci 

w murach szkolnych. Nie mogli samowolnie 

wychodzić na miasto ani przyjmować gości. Do 

domu wyjeżdżali tylko na wakacje. Każdy ich 

krok był obserwowany przez prefektów 

i podprefektów. Kontroli podlegała nawet ich 

korespondencja z domem. Znaczny był też 

repertuar kar: przepraszanie na klęczkach, kara 

jedzenia, a w wypadkach „zuchwalstwa 

i złośliwej krnąbrności” nawet kara cielesna. 

Ostateczną karą było usunięcie ze szkoły. 

Ustanawiając tak rygorystyczne przepisy, 

Konarski pragnął ujarzmić samowolę pańską, 

wyplenić pychę, nauczyć dyscypliny, 

posłuszeństwa i odpowiedzialności za siebie 

i Ojczyznę. Wiedział, że jego wychowankowie 

będą wkrótce rządzić państwem, więc chciał ich 

do tej roli przygotować także pod względem 

charakteru. 

K. Woś 

     
Czcij belfra swego 

1. Szanuj nauczyciela swego - możesz 

mieć gorszego. 

2. Nauczyciel nie zapomina – nauczyciel 

nie zaśmieca umysłu zbędnymi 

informacjami. 

3. Nauczyciel się nie krzywi – nauczyciel 

uśmiecha się bez entuzjazmu. 

4. Nauczyciel nie ględzi – nauczyciel 

dzieli się swoimi refleksjami. 

5. Nauczyciel nie jest uparty – nauczyciel 

jest konsekwentny. 

6. Nauczyciel nie lubi skarżypytów – 

nauczyciel wynagradza lojalnych 

uczniów. 

7. Nauczyciel się nie spóźnia – nauczyciel 

ma ważne sprawy. 

8. Jeśli chcesz żyć w spokoju, to nie 

wyprzedzaj nauczyciela w rozwoju. 
za: Viktor, 15/2005 

Z pamiętnika „sumiennego” absolwenta 
 

czerwiec, 2005 

Mamy za sobą trzy lata nauki w naszym gimnazjum. W tym czasie bardzo się 
zmieniliśmy, po części za sprawą szkoły. To tutaj spędzaliśmy znaczną część 
naszego czasu. No… przynajmniej większość z nas… Zasadniczo Gimnazjum 
nr 1 w Milejowie niczym szczególnym się nie wyróżnia (no może tym, że mimo 
stosunkowo „młodego wieku” przecieka dach budynku). Normalni nauczyciele, 
normalni uczniowie, normalne lekcje...  
Okres, na który przypada edukacja w gimnazjum jest niewątpliwie jednym 
z ważniejszych okresów w życiu człowieka. Na szkole spoczywa ogromna 
odpowiedzialność wychowywania kolejnych pokoleń. Wiadomo – szkoła jest, 
obok rodziców i otoczenia, jednym z trzech czynników wpływających na 
wychowanie. Można powiedzieć, że ma wpływ na to, jakimi będziemy ludźmi. 
W sumie dobrze jest mieć świadomość, że dyrekcja stawia sobie za absolutny 
priorytet edukację młodzieży i dokłada wszelkich starań, żebyśmy mieli jak 
najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, która, rzecz jasna, zaprocentuje 
w przyszłości. W końcu to jest główne zadanie szkoły – nauczanie. Szkoda 
byłoby zmarnować te trzy lata życia, zwłaszcza, że w tym czasie nasze umysły 
są najbardziej chłonne, jesteśmy w stanie przyswoić najwięcej informacji. 
Szkoda każdej zmarnowanej godziny lekcyjnej, bo ona już nie wróci. Nie można 
jednak zbyt dużo zrzucać na barki naszego, biednego gimnazjum - jak ktoś nie 
chce nic wiedzieć, to choćby się zrobiło wszystko, co możliwe, to nie będzie 
efektu.  

Jak mawiał wybitny filozof Ajschylos „wiedzę zdobywa się poprzez cierpienie”, 
ale widać, że nie był w naszym gimnazjum, bo ta prawda nie znajduje w tym 
miejscu potwierdzenia - przeważnie miło i wesoło spędzało się tu czas.  

Osobiście uważam (ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia), że każdy z nas 
zmarnował stanowczo za dużo czasu. Apeluję więc do moich młodszych 
kolegów i koleżanek – wykorzystajcie te trzy lata maksymalnie i nie mówię tu 
tylko o świetnej zabawie, ale przede wszystkim o swoim rozwoju umysłowym. 

 
Tomasz Wiśniewski (absolwent) 

 

       
 

Dyrektorskim okiem ... 
 

Gdybym kiedyś został dyrektorem?! Co 

zobaczyłbym, jak to wszystko ogarnął, komu uścisnął 

rękę, a kogo skarcił? Pozwólcie, by moje marzenia 

spełniły się chociaż tutaj na tej maleńkiej karteczce! 

Szkoła... Moje całe życie. Miejsce pracy uczniów 

i nauczycieli. Wszyscy chcielibyśmy, żeby była 

ładna, zadbana, czysta. Każdemu marzy się 

nowoczesna sala gimnastyczna, basen,  czy chociażby 

nieprzeciekający dach. Ale cóż... na wszystko brakuje 

pieniędzy.  

Wiele jednak zależy od uczniów. Nasza placówka może być dużo 

przyjemniejsza, czystsza i bezpieczniejsza. Co zrobić, gdy nasze „skarbeńki” 

listki i trawkę poczują i bez butów przychodzą? Gdyby uczniowie słuchali się 

nauczycieli w szkole byłoby dużo spokojniej. Najlepiej, żeby jeszcze nikt się 

nie spóźniał (albo wcale nie przychodził). Sprawna organizacja jest 

najważniejsza! Ja zawsze przyjeżdżam do szkoły na czas.  

Muszę też wspomnieć o walorach mojej, jakże cudownej szkoły. Wielu 

moich uczniów bardzo dobrze napisało egzamin gimnazjalny. Duża część z nich 

dostała się do dobrych szkół i rozsławiło imię mojej placówki. 

Pomimo kilku  słabostek, moje  gimnazjum nie jest złe. W sumie mogłem 

gorzej trafić! 

  

Rysio  
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Dekalog dla nauczyciela 
 

1. Nie będziesz przychodził 

punktualnie na lekcje swoje. 

2. Nie będziesz brał na lekcje 

dziennika naszego. 

3. Pamiętaj, abyś Dzień Wagarowicza 

święcił. 

4. Nigdy nie stawiaj uczniom dwój 

i jedynek. 

5. Czcij ucznia swego i naukę jego. 

6. Nie chodź po klasie w kartkówek 

czasie. 

7. Nie zajmuj uczniom czasu wolnego. 

8. Nie mów słowa złego rodzicom 

ucznia swego. 

9. Poprawiaj zaległe klasówki w czasie 

klasówek. 

10. Nie budź ucznia swego ze snu 

zasłużonego. 
za: Viktor, 15/2005 

 
 
 

 

 

„Plebiscyt NAJ” 
Gorączka przedwyborcza nie ominęła nawet uczniów naszej szkoły. 

Młodzież postanowiła zorganizować małe głosowanie w czterech 

kategoriach. Oto wyniki: 
 

ULUBIONY NAUCZYCIEL 
 

SP 4a – M. Marczak G Ia – K. Woś 

4b – M. Falkiewicz Ib - K. Woś 

5a – M. Słuja Ic – K. Woś 

5b – M. Falkiewicz IIa – J.Bil 

5c – D.Wiśniewska IIb – K. Woś 

6a – M. Falkiewicz IIc –K. Woś 

6b – M. Kociuba IIIa –K. Woś 

6c – T. Krasny IIIb-K. Woś 

 IIIc – E.Rymczuk 
 
 

NAJSPRAWIEDLIWSZY NAUCZYCIEL 
 

SP 4a – M. Marczak G Ia – J. Bil 

4b – M. Falkiewicz Ib–K.Woś, E.Rymczuk 

5a – D. Pietrzak Ic-K.Woś, T.Staniec 

5b – E. Słuja IIa - J. Bil 

5c–A.Jasielska, M.Falkiewicz IIb - E.Rymczuk 

6a – M. Falkiewicz IIc–K. Woś 

6b–A.Dyczewski, M.Marczak IIIa - J. Bil 

6c – A.Dyczewski, A.Jasielska IIIb - J. Bil 

i M.Marczak IIIc - E.Rymczuk 
 

 
 

NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCY NAUCZYCIEL 
 

SP 4a – A. Dyczewski G Ia – M.Gajowiak 

4b – A. Dyczewski  Ib - M.Gajowiak 

5a – A. Dyczewski  Ic - M.Gajowiak 

5b – A. Dyczewski  IIa – R.Malec 

5c – A. Dyczewski  IIb - M.Gajowiak 

6a – M. Celegrat  IIc – R. Malec 

6b – A.Dyczewski  IIIa-M.Gajowiak, M.Celegrat, 

6c – M. Marczak K.Woś 

  IIIb - E.Rymczuk 

  IIIc - M.Gajowiak 
 

 

NAUCZYCIEL, KTÓREGO SIĘ BOJĘ 
 

SP 4a – A. Dyczewski G Ia – M.Gajowiak 

4b – A. Dyczewski  Ib - M.Gajowiak 

5a – D. Pietrzak  Ic – U.Tochman 

5b – A. Dyczewski  IIa – Ks.Piotr 

5c – D. Pietrzak  IIb - M.Gajowiak 

6a – A. Dyczewski  IIc – R.Malec 

6b – A. Dyczewski  IIIa – A.Jasielska 

6c – A. Dyczewski  IIIb - K. Woś 

         IIIc-Ks.Piotr,M.Wójcik 

 

Pozdrawiamy Panie z kształcenia zintegrowanego, które z pewnością są ulubionymi nauczycielkami  

dla swoich uczniów. 
Plebiscyt przeprowadziły A. Antoniak, D. Kosmala, A. Jadwiżuk 

 

 

                
 

NAUCZYCIELSKIE… GDERANIE 

 
 Jak nie widzisz, to weź oko do ręki. 

 Nie śmiej się tak, bo szyby popękają. 

 Nie mów takich głupot, bo mi uszy odlecą. 

 Nie płacz, musi ci starczyć łez do następnej wywiadówki. 

 Czy ty piszesz książkę telefoniczną, że każde zdanie zaczynasz od nowej linijki? 

 Strzelasz jak łysy warkoczami. 

 Mów dalej, a ja się zdrzemnę. 

 Idź sobie doładować kilka gigabajtów pamięci. 
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Rozpoznaj swojego nauczyciela 

 

 

 

 

  

 

I MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIE Z POEZJĄ W SZEŚCIU JĘZYKACH 
 

   Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że 

znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach 

ułatwia komunikację. Wspólne przedsięwzięcie 

nauczycieli języków obcych uczących w gimnazjum 

i Zespole Szkół nr 2 w Milejowie, stało się okazją 

nie tylko do poszerzenia znajomości 

lingwistycznych, ale miało też na celu integrację 

uczniów obydwu placówek. 2 marca 2005r. pan 

Dyrektor Ryszard Strycharczuk oficjalnie rozpoczął  

I MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIE Z POEZJĄ W 

SZEŚCIU JĘZYKACH – poezja o tematyce 

miłosnej. Sala nr 2 naszego gimnazjum całkowicie 

zmieniła wygląd: zaciągnięte rolety, światło świec 

rozjaśniające półmrok, nastrojowa muzyka, stoły przykryte obrusami, przy 

których zasiedli zaproszeni goście oraz uczestnicy – recytatorzy, uczniowie 

szkół. Recytację wierszy w 

sześciu językach uzupełniały 

utwory śpiewane przez 

uczennice: J. Jadwiżuk 

i J. Walczak.  

Przebywając w magicznym 

świecie poezji, mogliśmy 

choć na chwilę zapomnieć 

o naszych problemach 

i troskach dnia codziennego.    

 A co sądzą uczniowie 

o takiej formie zajęć? Zapytani odpowiadali:  

-Uważamy, że takie spotkania zacieśniają więzy międzyszkolne.  

- Usłyszana w różnych językach poezja wprowadziła nas w niezwykły nastrój. 

- Ukłon w stronę pani Urszuli Tochman-Perety. To była nieoceniona przygoda 

  Można pogratulować pomysłu naszym nauczycielkom języków obcych! 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. 
(jakubek) 

 
 

MĄDROŚCI SZKOLNE 
 

 Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą poubierani nago. 

 Przywódcą Kuby jest Figiel Castrol. 

 Głównym bohaterem „Zemsty” jest mur. 

 Anglicy jedzą grzanki i jaja na betonie. 

 Fryderyk Chopin nigdy nie wyszedł za mąż. 

 Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło go do Turków. 

 Szwedzi często napadali na Polskę przyczyniając się do jej łupieżu. 

 Na meczu „Legii” z „Górnikiem” najlepiej grała orkiestra. 

 Jak policjant otwiera konserwę? Otwierać policja. 

 Co robią łososie w polskich rzekach? Studiują chemię. 

 Lata i robi yzb, yzb, yzb – mucha na wstecznym biegu. 

 Cieszy się, kiedy zostaje bez chleba – piekarz. 

 
Wiola § Ada 
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Wirtuoz naszej szkoły 
 „Ćwiczenie czyni mistrza” – to powiedzenie 

znakomicie pasuje do Kasi Wit 4b, która 

w ubiegłym roku szkolnym zajęła III miejsce 

w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 

im. Milosza Magina w Paryżu oraz I miejsce 

w polsko–niemieckim konkursie pianistycznym 

w Jeleniej Górze. Tylko Kasia wie, ile pracy 

trzeba włożyć, aby osiągnąć sukces. Dzięki niej 

nazwa naszej miejscowości pojawia się na 

mapie Europy.  

Dziękujemy! 

 

 

POGWARKI O TYM CO BYŁO, A NIE JEST... 
 

  Każdego roku mury naszego gimnazjum opuszcza wielu uczniów (i dobrze, inaczej 

gdzie byśmy się zmieścili?). Pierwsze łzy z oczu płyną na długo przed zakończeniem 

roku szkolnego. Przekorni twierdzą, że to nie ze smutku wywołanego rozstaniem… My 

wiemy swoje! W naszym kochanym gimnazjum wszystko jest SUPER (chyba, że nie jest)! 

Zapytaliśmy absolwentów, co myślą o tej naszej wyjątkowej szkole? Co wrażliwsi 

płakali na samo słowo „gimnazjum”, dziewczyny nie żałowały drogich kosmetyków, 

które rozmazywaył się pod wpływem łez wywołanych wspomnieniami. 

 

Co sądzisz o naszym gimnazjum? 

- Szkoda, że nie chodzę już do tej szkoły.  

- Żałuję, że nie mogę chodzić do klasy z moimi kolegami i koleżankami, z 

którymi spędziłem trzy lata w jednej ławce. 

- Jest spoko. 

- W gimnazjum nie trzeba się było tyle uczyć, co w szkole średniej.  

- Oj, te lekcje historii!!! 

- Przynajmniej było mydło i papier (co prawda rzadko, ale było!) 

- Nie pamiętam. 

- Wygląd fajny z zewnątrz, a wewnątrz tylko niektóre rzeczy. 

- Duża sala gimnastyczna. 

 

Jakie masz zdanie na temat naszych nauczycieli? 

- Nauczyciele byli fajni. 

- Na pewno lepsi niż w szkole średniej, ale potrafili też doprowadzić człowieka 

do ... 

- Nie byli zbyt wymagający, chociaż czasami dali popalić! 

- Bardzo mili, łatwo dawali się nabrać (albo udawali, że nam wierzą? ). 

- Oj, weźcie dajcie spokój! 

- Są spoko. 

 

Który nauczyciel Twoim zdaniem był w porzo? 

- Super nauczyciel to zdecydowanie Pan Woś, którego bardzo mile wspominam. 

- Moim zdaniem najlepszym nauczycielem był Pan Woś, który z dumą wręczał 

nam czerwone kartki (jak na meczu). 

- Pan Józio Podściański, bo był moim wychowawcą i Pan Kociuba, bo był O.K! 

- Pani Jakubowska, gdyż z przymrużeniem oka patrzyła na nasze wygłupy. 

- Pani Rymczuk, bo była moją wychowawczynią, załatwiała wszystkie sprawy 

i nie tylko. 

 

Jakie są wady naszego gimnazjum? 

- Przeciekający dach. 

- Nie ma. 

- Są mało widoczne, znaczy bardzo mało ich jest. 

- Wady? Też coś! Przyjdziesz do liceum, to zobaczysz! Zatęsknisz oj, 

zatęsknisz. 

- Niesmaczne kwiatki.  

- W okresie zimy zimno szczególnie na korytarzu. 

- Zbyt długie lekcje (ale tylko niektóre). 

- Krzyczące Panie sprzątaczki. 

- Mało kwiatów, a raczej ich brak na korytarzu. 

 

 

Zebrał: 

 (Adamus) i reszta  

 

 

Najmłodsi odpowiadają 
 

Jak co roku obchodzimy święto szkoły 

w dniu urodzin naszego patrona. Z tej okazji 

zapytaliśmy najmłodszych z klas 1 –3, kim jest 

patron lub z czym im się kojarzy to słowo. 

o opatrunek 

o z księdzem 

o z kościołem 

o z policją 

o z papieżem 

o to Stanisław Konarski 

o bardzo dobry uczeń 

o ksiądz – pisarz 

o pedagog 
Rozmawiały: D.Kosmala, A.Antoniak, (6a) 

 
 

O szkole...  

Wakacje- liczba mnoga od słowa niedziela 

Bałwan-rodzaj komplementu, którym 

nauczyciel może obdarzyć ucznia nie tylko w 

okresie zimowym...  

Nauczyciel-męczydusza. Człowiek, który lubi 

dużo mówić. Sprawca uczniowskich stresów. 

Użytkownik długopisu z czerwonym wkładem...  

Ocena-wskaźnik wiedzy ucznia. Obiekt 

zainteresowania rodziców. Przyczyna kradzieży 

dzienników… 

Rok szkolny-okres niewoli ucznia. Temat tabu 

podczas wakacji...  

Dyrektor-właściciel najładniejszego 

pomieszczenia w szkole...  

Grono pedagogiczne-grupa poważnych osób 

zwanych potocznie nauczycielami. Ich 

życiowym celem jest walka z wiatrakami, czyli 

nauczanie dzieci... 
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Horoskop – wciąż aktualny 
 

baran 21 III - 19 IV 

Urodzeni pod tym znakiem są z natury ociężali 

umysłowo i z trudem uczą się najprostszych 

czynności. Barany posiadają zakręcony 

charakter i kudłate myśli, dlatego też często 

wpadają w tarapaty. Czasami zamiast rogów 

używają kopyt - lepiej trzymać się od nich 

w bezpiecznej odległości. Każdy baran jest 

złośliwy i gruboskórny, uwielbia dużo czytać, 

ale nic z tego nie rozumie. W szkole wiecznie 

spisuje prace domowe, gdyż jest zbyt leniwy, 

aby zrobić coś samodzielnie. Nauczyciele 

przemawiają do niego za pomocą rózgi. Beka! 
 

byk 20 IV - 21 V 

Niczym nie zmącone przekonanie, że jest pępkiem 

świata. Najbliższą rodzinę terroryzuje od urodzenia 

do późnej starości. Codziennie zjada bycze porcje 

jedzenia. Z natury kłótliwy i zarozumiały. Wiecznie 

marudzi – przeszkadza mu  wszystko i wszyscy. 

Przyzwoitym ludziom potrafi przyprawić rogi. 

Podręczniki szkolne zwykle czyta do góry nogami (o 

ile w ogóle potrafi czytać). Nie słucha nauczycieli, 

gdyż o każdym przedmiocie ma już odgórnie 

wyrobione zdanie. Jest wredny i zarozumiały. Dużo 

gada! 
 

 bliźnięta 22 V - 21 VI 

Ludzie spod tego znaku nie osiągają w ogóle 

dojrzałości, zarówno intelektualnej jak i uczuciowej. 

Mają skłonności do kleptomanii, wiec lepiej nie 

zapraszać ich do domu. Cierpią na przewlekłe 

rozwolnienie. Kompletnie nie potrafią zachowywać 

się w towarzystwie. Często uciekają z domu, 

chowając się na najbliższym drzewie. Czekają aż 

policja zacznie ich szukać, wtedy wspaniałomyślnie 

wracają do domu. Ledwo przechodzą z klasy do 

klasy, a i to dzięki litości nauczycieli. Plują gdzie 

popadnie! 
 

rak 22 VI - 22 VII 

Szkoda słów. Nie pomoże nawet oddział zamknięty. 

Często cierpi na zaawansowaną schizofrenię Zawsze 

spocony ze strachu, bo chodzi tyłem i boi się, że na 

coś wpadnie. Potrafi być bardzo uszczypliwy 

zwłaszcza dla rodziny i przyjaciół (o ile takowych 

posiada). Raki, aby się  wyspać, potrzebują 

dwudziestu czterech godzin, dlatego też gdy już się 

obudzą, większość dnia chodzą nieco chwiejnie.  W 

szkole osobnicy spod tego znaku radzą sobie nie 

najlepiej, co prawda potrafią czytać, ale z języków 

obcych to kompletne „nogi”. Nie odróżniają 

angielskiego od japońskiego. Lubią lać wodę! 
 

lew 23 VII - 22 VIII 

Nie lubią się uczyć, z trudem kończą szkoły, nawet 

specjalne. Mają skłonności do udziału we wszelkiego 

rodzaju bójkach. Często zapuszczają włosy, aby 

wyglądać groźniej, niestety nigdy im się to nie udaje. 

Lew nie zmienia skarpetek, dlatego można go 

rozpoznać nawet w zupełnych ciemnościach. 

Niezdarnie próbuje ukryć, że jego ulubioną rozrywką 

jest dłubanie w nosie. Po 25 roku życia łysieje, garbi 

się i traci zęby. Unika fryzjera! 
 

panna 23 VIII - 22 IX 

Panna to pies ogrodnika - sama nie zje i drugiemu nie 

da. Okropna bałaganiara, w jej pokoju można znaleźć 

wszystko począwszy od zużytych chusteczek 

higienicznych, a skończywszy na pojedynczych 

częściach garderoby. Na półkach utrzymuje 

centymetrową warstwę kurzu, a w pudełku po pizzy 

hoduje pleśń. W szkole wykazuje zainteresowanie 

jedynie biologią. Zrzędliwa! 

c.d str. 9 
 

NAUCZYCIELE TEŻ LUDZIE 
  Jeżeli myślicie Drodzy Uczniowie, że tylko dla Was są wycieczki, to jesteście w 

błędzie. My też lubimy na nie jeździć i to nie tylko w roli ciągle Was przeliczających. 

Niestety, możemy tylko wtedy, gdy Wy odpoczywacie, czyli w wakacje.  

  Nasza wyprawa (obowiązkowo w góry, bo Dyrcio to zapalony taternik) odbyła się 17, 

18 i 19 sierpnia. Zwiedziliśmy wiele. Byliśmy na Słowacji w Zakopanem, Krakowie 

i w Wieliczce. Ze łzą w oku (z powodu licznych kontuzji) wspominamy wjazd na 

Kasprowy Wierch i zejście przez Murowaniec do Kuźnic. Na Kasprowym wiało ...(jak 

to w górach), a mgła była okropna. Może to i dobrze, bo niektórzy gdyby zobaczyli, 

jaka droga przed nimi (z pieca na łeb), na pewno woleliby zjechać kolejką, niż zejść. Na 

początku każdy gnał, jakby tam w dole czekało na niego zbawienie albo też inszy cud. 

Jak zgrabne kozice skakaliśmy z kamienia na kamień. Później przyszło opamiętanie, a 

kiedy dowiedzieliśmy się w Murowańcu, że to dopiero połowa drogi, zapał ustał i 

wrócił rozsądek (?). Poniektórzy dywagowali: Albo pójdę spokojnie bez fantazji, albo 

GOPR będzie miał wezwanie do kolejnego cepra. Dobrze, że popadał deszcz i 

maskował łzy rozpaczy, bo ani iść, ani zostać, a na to by wrócić – honor nie pozwalał! 

Najbardziej zdeterminowani próbowali nawet skakać w dół, ale okazało się, że przepaść 

jest rzeczywiście głęboka!  

  Ale 

najpiękniej 

było 

następnego 

dnia w 

Wieliczce! Te 

okrzyki 

zachwytu 

(czytaj bólu), 

gdy udało się 

pokonać 

kolejne stopnie 

prowadzące w 

głąb kopalni. 

W drodze 

powrotnej 

uśmiechaliśmy się, chociaż nie było nam wcale  do śmiechu. Baliśmy się, by na 

kolejnych postojach nie wzięto nas za grupę inwalidów, bo to wstyd dla Dyra. 

Przygryzaliśmy sobie wargi do krwi, aby nikt nie zauważył, jaki to koszmar zejść po 

kilku stopniach autokaru. 

  Co by nie mówić – nauczyciel też człowiek i odpocząć musi.  

Odpocząć! Panie Dyrektorze! 

(elrym) 

P.S. 

Serdecznie dziękujemy za to, że zabrał nas Pan ze sobą! Niech żałują Ci, co nie 

pojechali. Może jednak da się Pan przekonać i zobaczył morze? To słodkie 

leniuchowanie, ten złociutki piasek i szum fal, białe mewy... Ale oczywiście 

pojedziemy z Panem w każde inne miejsce – toż Nasz Dyrektor – Nasz Pan! 

 
 

 

WESELE ACH, WESELE TAŃCOWAŁO… 
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waga 23 IX - 23 X 

Waga posiada wdzięk kulawego słonia i inteligencję 

kornika, dlatego też będzie z niej dobry polityk. Wagi 

mają krótką pamięć, wzrok, dwie lewe ręce, tępy 

słuch i ciężki dowcip, a ambicje zawodowe i 

poczucie humoru w zaniku. Raz na wozie, raz pod 

wozem (zwykle to drugie), tak właśnie upływa im 

życie. Wagi to okropne kujony, wazeliniarze i 

kłamczuchy. Obgadują każdego ze swojego 

otoczenia. Jedyny sport, jaki uprawiają, to pływanie 

w wannie. Obgryzają paznokcie! 
 

skorpion 24 X - 21 XI 

Największy pech, jaki może przytrafić się 

komukolwiek, to urodzić się pod tym właśnie 

znakiem.  Skorpion ma manię prześladowczą, a ze 

strachu pierwszy atakuje, lecz od tyłu. Swoją 

edukację kończy zwykle na poziomie podstawówki. 

Bije słabszych i okrada z lizaków. Lubi ekstremalną 

jazdę po śniegu w przymałej miednicy. Nauczyciele, 

sprawdzając jego zeszyty, nie mogą przeczytać ani 

słowa. Lubi ptaki, dlatego kolekcjonuje w dzienniku 

łabędzie. Zarówno chłopcy, jak i dziewczyny spod 

tego znaku noszą różową bieliznę. Całe życie 

zakatarzony! 
 

strzelec 22 XI - 21 XII 

Osoby urodzone pod znakiem strzelca są 

nienasycone, zawsze chcą wszystkiego więcej. 

Nastrojowe huśtawki emocjonalne. Egoiści - 

wszystko robią tak, aby mieć pożytek dla siebie. 

Rzadko się myją, a bardzo pocą. Najgorszy fetorek 

wydzielają po w-fie. Nie używają dezodorantów. 

Otępiali umysłowo. Strzelają papierowymi kulkami 

na każdej lekcji. Zawsze im zimno. Potrafią chodzić 

w kożuchu w środku lata. Kombinatorzy - wykręcają 

się chorobą na każdym sprawdzianie. Kradną papier 

z ubikacji! 
 

koziorożec 22 XII - 20 I 

Koziorożec to najgorsze, co może się przytrafić w 

każdej szkole! Lepiej nie zbliżać się na odległość 

mniejszą niż sześć metrów. Koziorożce to mistrzowie 

demoralizacji dzieci i młodzieży. Wiecznie wpadają 

w tarapaty, z których zostają wyciągnięci przez nie 

bezinteresownego wodnika. Uzależnieni od coca-coli. 

Zamiast kanapek do szkoły przynoszą mydło, dlatego 

ciągle się wpieniają. Ich najwyższe stopnie to dwójki. 

Uganiają się za małolatami! 
 

wodnik 21 I - 20 II 

Wodnik to okropny czyścioch wszystko pierze, co 

najmniej dziesięć razy dziennie, a i tak nie widać 

efektów. To przez to, że jest oszczędny i do 

wszystkiego używa tej samej wody. Kumpel 

koziorożca, którego zwykle wyciąga z tarapatów, 

żądając  najnowszej miski do prania bądź proszku, 

który często okazuje się bułką tartą. Wodnik ma 

sklerozę, zapomina o pracach domowych i o 

wszystkim,  co powinien zrobić. Zna się tylko na 

matematyce, nie interesują go inne przedmioty. Jest 

samotnikiem, często prowadzi ze sobą fascynujące 

dyskusje. Nie myje nóg! 

 

ryby 21 II - 20 III 

Ryby to największe niedołęgi. Nic nie potrafią zrobić 

samodzielnie. Edukację szkolną kończą zwykle na 

trzeciej klasie podstawówki. Podobnie jak wodnik 

używają często tej samej wody. Są przemądrzałe i 

pod każdym kopią dołki. Cierpią na zaburzenia 

osobowości, czasem myślą, że są bananem. Ociężali 

umysłowo. Lubią polować na mrówki. Czują się jak 

ryby w wodzie, kiedy mogą tłumaczyć zachowanie 

mrówki względem banana. Zarozumiałe. Ślinią się! 
 

Kaśka Pietrzak (IIIb) 

 

  Widowisko folklorystyczne „Wesele Lubelskie” było 

przedsięwzięciem przygotowanym przez zespół nauczycieli i kapelę 

„Stryje” oraz uczniów klas trzecich gimnazjum. Podstawą do 

stworzenia scenariusza stały się  teksty zebrane przez Oskara Kolberga. 

W XVI tomie „Dzieł wszystkich” znajduje się skrócony opis 

chłopskiego wesela we wsi Milejów. Donosił o nim w swej 

korespondencji do Tygodnika Powszechnego (w roku 1880) Edward 

Chłopicki. On to za namową hrabiego Roztworowskiego, u którego 

gościł, by obejrzeć ufundowany przez tegoż kościół parafialny, poszedł 

na wesele, chcąc poznać miejscowe obrzędy i je później opisać. Z tego 

właśnie opisu zaczerpnięta została oś akcji. By widowisko było 

pełniejszą relacją, ukazującą bogactwo obrzędów weselnych, 

w scenariuszu znalazły się też obrzędy z okolic Łęcznej, Piask, 

Rybczewic, Bychawy i Turobina.  

Praca nad przygotowaniem widowiska była wspaniałą lekcją folkloru 

i doskonałą zabawą. Uczniowie z zapałem brali udział 

w przedsięwzięciu. Osiągnęli sukces, nastąpiła integracja zespołów 

klasowych, zacieśniły się więzi koleżeńskie. Młodzież zaprezentowała 

się podczas Święta Szkoły, Święta Niepodległości oraz na spotkaniu 

opłatkowym rolników woj. lubelskiego 

„Wesele Lubelskie” przygotował zespół w składzie: A. Kapica, 

A. Gomuła, I. Wit, M.Skrzypczak, R. Malec. 

Z nostalgią wspominała R. Malec 
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PRZEŻYJ TO SAM! 

 

  Egzaminacyjny stres już za nami, ale   

i przed nami! Oczekiwania pewne 

niepewności, a nawet strachu też już 

przeszły do historii. Trzyletni wysiłek 

został przeliczony na cenne punkciki, a one 

otworzyły drzwi do wybranej szkoły 

(głównie gimnazjalistom, bo uczniowie 

podstawówki wielkiego wyboru nie 

mieli...),niektórym jednak „zawrotna” 

liczba punktów zatrzasnęła z hukiem swe 

podwoje. Wielu szósto- i trzecioklasistów 

z godnym podziwu spokojem przyjmowało 

ostatnie cenne wskazówki nauczycieli, ich 

wymowne spojrzenia „mówiły” - sprawdzian i egzamin to konieczność, a więc trzeba się poddać losowi. Inni 

chłonęli wiedzę jak gąbka i chcieli się nauczyć ostatniej nocy jak najwięcej.  

  Uczniowie gimnazjum uparcie pragnęli pisać sprawdzian dla szóstoklasistów, ale tutaj czujna komisja 

sprawdziła się w roli Cerbera i broniła drzwi sali gimnastycznej przed natrętami. Gdy przyszedł czas na 

najstarszych, trzeba było czekoladą przekupywać przyszłych absolwentów, by zajęli swoje miejsca.  

  Jeśli chodzi o poziom trudności, to zdania były jak zwykle podzielone, chociaż znaczna część piszących 

stwierdziła, że test matematyczno-przyrodniczy był trudniejszy. Wszyscy natomiast zgodnie przyznali, iż na 

ściąganie, bądź podpowiadanie nie mogli liczyć! Czy wyniki wszystkich usatysfakcjonowały – jak zwykle, nie! 

Ale możemy potrząsnąć prawicą takim uczniom, jak: Iweta Skowronek i Bartłomiej Szczepanik -40 punktów 

na 40 możliwych do zdobycia oraz Tomasz Wiśniewski -93 punkty na 100 możliwych. 

  Szefunio słowa dotrzymał i z wielką satysfakcją wysupłał grosiki na nagrody dla prymusów (niektórzy 

złośliwcy twierdzą, że wspomagała go w tym Rada Rodziców). 

    Z niepokojem tegoroczni najstarsi oczekują sprawdzianu i egzaminu. Zastanawiają się, co im los przyniesie 

i czy zrujnują budżet Dyrektora. 

Najchętniej, gdyby mogli, wykreśliliby kwiecień z kalendarza. My jednak uparcie przypominamy, że sprawdzian 

po szkole podstawowej odbędzie się  4   kwietnia 2006r., a egzaminy przypadają na 26 i 27   kwietnia 2006r.  

Nie łamcie się! – nie Wy ostatni! Następni po Was czekają na swoją kolej. 
      Trzymam za Was   kciuki!  

(elrym) 

 

 

Szkoła 
Przeżywanie pouczającego doświadczenia; 

pobieranie jednej z życiowych nauk.  Sny o szkole są 

z reguły najczęstsze w okresie poważnych zmian i 

przejść w życiu, jak również mogą odzwierciedlać 

naszą codzienność. 

Nie wierz nauczycielom! –do wakacji nie jest tak 

blisko. 

Książka 

 Stan książki dodaje marzeniu sennemu dodatkowych 

odcieni znaczenia. Postrzępiona, zaczytana albo 

zniszczona książka może symbolizować coś co już 

minęło w życiu danej osoby; nowa książka może 

mieć związek z zaczynaniem czegoś od nowa. 

Książki w doskonałym stanie lub kosztownych 

oprawach mają wymowę pozytywną. 

Zamykanie i odkładanie jej może oznaczać 

zamknięcie pewnego rozdziału lub okresu w życiu  

Zapomniałeś o przeczytaniu lektury – weź 

nieprzygotowanie(jeżeli Ci się uda). 

 Naukowiec 

Intelekt; racjonalne, logiczne procesy myślowe. 

Naukowcy są myślicielami i eksperymentorami.  

W szkole raczej się nie zdarza, więc nawet jak ci się 

przyśni, to i tak się nie sprawdzi. 

 

N a s z e  w o j a ż e  
 W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły nie tylko ciężko pracowali, 

aby osiągnąć sukcesy w konkursach oraz jak najlepsze wyniki w nauce, ale 

również miło i pożytecznie spędzali czas poza lekcjami na wieczorkach 

klasowych, imprezach wynikających z kalendarza, a zwłaszcza na wycieczkach, 

na które uczniowie czekają z niecierpliwością. W gimnazjum tradycją stały się już 

wyjazdy do teatru w Warszawie. Spektakle z udziałem znanych aktorów są dla 

młodzieży niezapomnianym przeżyciem. Trzecie klasy zaś udały się 

z pielgrzymką do Częstochowy, aby podziękować za to, iż wszyscy szczęśliwie 

dobrnęli do końca gimnazjum. 

 Uczniowie szkoły podstawowej również lubią przedstawienia teatralne, o 

czym świadczą liczne wycieczki do lubelskich teatrów (kl. 2ab, 4b, 5abc). Dużą 

popularnością cieszyły się również wyjazdy na lodowisko w Lublinie (5abc, 6b). 

Młodzież złapała „łyżwiarskiego bakcyla” i czeka na rozpoczęcie zimowego 

sezonu. Nowością był pieszy rajd po Roztoczu (5abc, 6b) poprowadzony przez 

pana dyrektora Ryszarda Strycharczuka. Niestety, pogoda nie dała się ubłagać, 

dlatego rajdowicze przemoczeni, ale mimo to szczęśliwi, cali i zdrowi wrócili do 

domów. Klasy 3ab wypuściły się aż do Krzemionek Opatowskich, aby podziwiać 

dinozaury i podziemną kopalnię krzemienia. Wrażenia nie do opisania. 

 Gdzie udamy się w tym roku? Wszystko zależy 

od zasobności naszych portfeli.  
magfal 
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Chemia 

Przemiana, zwłaszcza o charakterze alchemicznym. 

Uczestniczenie, przeciwstawione przyglądaniu się 

eksperymentom albo procesom chemicznym, wskazuje 

na stopień odpowiedzialności, jaką osoba śniąca bierze 

w sprawie, której ten sen dotyczy.  

Na wszelki wypadek powtórz ostatnią lekcję.  

(Kultura) i dyscyplina  
Ład, porządek. Dyscyplina narzucona samemu sobie 

może symbolizować chęć osiągnięcia lub zrobienia 

czegoś albo przymus. Dyscyplina narzucona 

zbiorowości np. prawa i zasady społeczne, również 

oznacza ład, może jednak symbolizować ograniczenia, 

a czasem nawet karę. 

Jedynka z historii lub trzy uwagi i wezwanie do 

rodziców. 

Korytarz 

Więź z nieświadomością albo droga do niej; sposób 

poznawania psyche. Skrępowany, ograniczony wybór. 

Zmień koniecznie buty – woźny czujny! 

Krzesło 

Podpora i miejsce odpoczynku. Siedzenie na krześle 

może symbolizować akt tłumienia czegoś. 

Poddaj się badaniu na obecność owsików. 

Nieprzygotowanie 

Lęk. Sen o nieprzygotowaniu jest częsty i może 

dotyczyć zdawania niespodziewanego egzaminu lub 

pisania sprawdzianu. Takie sny mogą oznaczać strach 

przed krytykowaniem przez osoby u władzy albo 

własną jaźń rodzicielską. 

Wcześniej wstań i odrób pracę domową. 

Zeszyt 

Zbiór wspomnień i zapisków z życia. Przeglądanie 

notatnika może symbolizować przegląd własnych 

czynów lub własnego życia, refleksje nad minionymi 

wydarzeniami, podsumowanie dziejów. Zwróć uwagę 

na uczucie związane z notatkami.  

Czeka Cię odpowiedź przy tablicy. 

Stołówka 

Zbiorowe, publiczne miejsce, instytucja, gdzie podaje 

się zadowalające aczkolwiek niewyszukane jedzenie 

(duchowe i emocjonalne pożywienie). 

Możesz liczyć na litość Pani Kucharki- resztki zawsze 

zostają!  

Tłum 

Zbiorowe działanie, opinia, przekonanie. Nacisk, stres, 

zamęt, chaos, emocje wymykające się spod kontroli. 

Uważaj na przerwie – szanse na stratowanie nasilają 

się! 

Plecak 

Coś, co kryje w sobie uczucia, tajemnice tłumione 

pragnienie. Zasadniczo plecak oznacza tajemnicę 

niezależnie od jego zawartości. 

Sprawdź czy masz wszystkie książki! 

Długopis 

Długopis ze względu na funkcje może oznaczać 

kreślenie nowych, ciekawych ścieżek w życiu. 

Nie pożyczaj czerwonego długopisu nauczycielowi! 

 

Autor: Anna Machrowska  

Na podstawie: „Sennika” Rosemary Ellen Guiley 

uzupełnił zespół redakcyjny 

 

Naaajlepsi w ubiegłym roku szkolnym 2003/2004 

Sz P 1a – Dominika Bernecka, Martyna Hryciuk, Damian Matyjaszczyk, 

Klaudia Sawicka, Jakub Zieliński, Sandra Irsak, Kacper    

                       Czubacki, Agata Kubajka, Karol Wójcik, Paula Słomka 

1b – Katarzyna gajowiak, Rafał Borkowski, Dominka Dudek, Katarzyna 

Kowalska, Michał Kurdyga, Martyna Paryż,    

        Joanna Rzeczkowska, Sara Szcześniak, Weronika Włodarczyk, 

Katarzyna Wójcik 

2a – Grzegorz Boreczek, Dawid Pawlak, Klaudia Słomka, Mateusz 

Gąsiorowski, Monika Ćwirzeń 

2b – Patrycja Grabowska, Damian Gańko, Martyna Zabłocka, Kacper 

Kaczkowski, Agnieszka Gańska, Wojciech Pietrzak 

3a – D.Jędruszak, N.Kulczycka, Ł.Niedobylski, M.Opat, N.Roczon, 

A,Rzeczkowska, E.Tracz 

3b – Kacper Baryła, Agata Dados, Aleksandra Gąsiorowska, Klaudia 

Puła, Maciej Sikora, Katarzyna Wit, Konrad Zgórski 

4a – Kamil Gański (5.1) 

4b – Joanna Miszczuk (5.7) 

4c – Monika Rulka (5.6) 

5a – Dominika Kosmala, Michał Baryła (5.9) 

5b – Ewelina Bałkowiec, Ewelina Miszczuk (5.8) 

5c – Weronika Spodar (5.7) 

6a – Iwetta Skowronek (6.0) 

6b – Patrycja Słomka (6.0) 

G IA -  M.Tracz (5.6) 

 IB – Joanna Szot (5.7) 

 IC – Aleksandra Abramek (5.5) 

 IIA – Agnieszka Bzoma (5.08) 

 IIB – Jakub Kociuba (6.0) 

 IIC – Karolina Motyl (5.5) 

Absolwenci IIIA – Adriana Mitrus (5.6) 

  IIIB – A.Stamirowska, K.Wawszczak (5.7) 

  IIIC – Mateusz Trześniak (5.7) 

 

 
 

Nasza szkoła jest wesoła,  

co dzień rano wita nas 

Dzwonek dzwoni, pani woła, 

na kartkówkę przyszedł czas. 

Dzisiaj rano na w-f-ie 

wymyślamy ćwiczeń stos, 

aby zaraz tuż po szkole 

pójść pobiegać gdzieś za most. 
Dominika i Agnieszka 
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OJ, DZIAŁO SIĘ W NASZEJ SZKOLE , DZIAŁO 
 

 Wbrew narzekaniom Pana Dyrektora uczniowie nie są mało aktywni. No, cóż może i nie udaje się nam sięgnąć po 

laury w konkursach przedmiotowych, ale nie brakowało nam chęci i zaangażowania w zdobywaniu nie mniej 

zaszczytnych miejsc w wielu konkursach, zawodach. Świadczą o tym poniższe zestawienia. Niestety, zespół redakcyjny 

nie dotarł do wszystkich danych. Wybaczcie, ale sami jesteście sobie winni! Ile można było czekać? Przepraszamy, jeżeli 

brakuje tutaj czyjegoś nazwiska. 

Nazwa konkursu Laureaci Osiągnięcie 
Nauczyciel 

przygotowujący 

Kangur matematyczny Iweta Skowronek 6a wyróżnienie E. Słuja 

Matematyczny czar par Grzegorz Kurdyga, Kamil Gański  4a 

Patrycja Malec, Ola Ciołek 5c 

I miejsce kl.IV 

I miejsce kl.V 

D.Pietrzak E.Słuja 

Mały konkurs recytatorski Katarzyna Klimek IIIc 

Michał Błaszczak 6b 

I miejsce w gminie 

wyróżnienie 

A. Kapica 

M. Falkiewicz 

V Gminny Konkurs Recytatorski 

„Piękno Ojczystej Przyrody” 

Tomasz Rydz 6a I miejsce M. Falkiewicz 

Gminny Drużynowy Konkurs 

Mitologiczny „Sfinks” 

Michał Baryła, Ania Jadwiżuk, Jasiek 

Sikora 5a 

Ewelina Motyl, Natalia Niedzielska, 

Katarzyna Golan 1c 

I miejsce - SP 

 

II miejsce – gimnazjum 

M. Falkiewicz 

 

R. Malec 

 

„Orędownik Prawdy” - konkurs 

recytatorski o papieżu Janie Pawle II 

Michał Błaszczak 6b wyróżnienie B.Słowikowska 

„Jestem bezpieczny” Agata Kozak 4b,Ewelina Miszczuk5b Iweta 

Skowronek 6a 

I miejsce – etap 

gminny, VI – etap 

powiatowy 

A. Jakubowska 

Turniej rowerowy Dominika Pawlak IIIa, Karol Stefańczuk 

IIIc, Jakub Wójcik IIIb, 

Patrycja Słomka 6b, Adrian Wieczorek 5a, 

Paulina Przytuła 6b 

I miejsce – powiat 

 

IV miejsce 

A. Jakubowska 

 

Szkolny konkurs czytelniczy klasy 4-6 

„Czy znasz swoje lektury 

uzupełniające?” 

Agata Kozak 4a 

Ewelina Miszczuk 5b 

Agata Wójcik 6b 

I miejsce kl.IV 

I miejsce kl.V 

I miejsce kl.VI 

M. Falkiewicz 

 

Powiatowy konkurs chemiczny 

„Pamiętaj chemiku młody…” 

Jakub Kociuba IIb III miejsce - powiat E.Strycharczuk 

 

Powiatowy konkurs o Unii Europejskiej 

„Jesteśmy w Europie” 

Jakub Kociuba IIb II miejsce – powiat K. Woś  

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny Sylwia Kowalska IIIc, Joanna Szot Ib 

 

I miejsce – gimnazjum 

I miejsce – szkoła 

podstawowa 

R. Malec 

M.Falkiewicz 

Międzyszkolny Konkurs„Mistrz 

Ortografii Niemieckiej” 

Jakub Kociuba IIb I miejsce U. Tochman-Pereta  

Literacki Konkurs „Świat ludzkich 

uczuć” 

Adriana Mitrus IIIa I miejsce U.Tochman-Pereta 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach 

Anglojęzycznych 

Mateusz Trześniak IIIc I miejsce M. Gajowiak 

XIV Wojewódzki Konkurs Literacki 

„Kajet” 

Adriana Mitrus IIIa wyróżnienie E. Rymczuk 

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny 

„Badać- Wiedzieć- Działać” 

Joanna Szot Ib Jakub Kociuba IIb Adam 

Szwed IIa 

 

I miejsce – powiat T. Staniec 

Powiatowy Konkurs „Średniowiecze 

nad Wieprzem” 

Sławomir Kolek IIc III miejsce K. Woś 

Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół 

Gimnazjalnych w szachach 

Aleksandra Bramek Ia IX miejsce w kategorii 

dziewcząt 

K. Woś 

Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół 

Podstawowych w szachach  

Jakub Puławski 5c XI miejsce K. Woś 

Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Ewelina Miszczuk 5b 

Weronika Spodar 5c 

I miejsce 

II miejsce 

T. Staniec 

Wojewódzki Konkurs na Prezentację 

Multimedialną o Działalności PCK 

Angelika Kosmala IIb 

Barbara Rydz kl IIb 

 

IV miejsce T. Staniec 

Konkurs plastyczny o tematyce 

zdrowotnej 

Aleksandra Pawlak  4c 

Aneta Rechota  4b  

Agata Kozak, Joanna Miszczuk 4b 

 T. Staniec 

Zbiórka Makulatury klasa 4b 

klasa 5b 

klasa 5c i 6a 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

T. Staniec 

 

 

Młodzieży gratulujemy sukcesów i zapału do ciężkiej pracy! 
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Siła Fizyczna Górą! 
 

Nasza Szkoła już od lat utrzymuje wysoki poziom we wszelkich 

konkursach sportowych. Uczniowie w pocie czoła wypracowują 

wysokie lokaty, a przecież nie mają taryfy ulgowej u innych 

nauczycieli trenujących ich umysły w przerwach między kolejnymi 

zawodami. 

 

A oto osiągnięcia naszej młodzieży pod opiekuńczymi skrzydłami 

Pana Marcina Kociuby: 

 2 miejsce - Zawody powiatowe w czwórboju lekkoatletycznym.  

 1 miejsce - Zawody gminne w czwórboju lekkoatletyczny.  

 3 miejsce - Zawody powiatowe w sztafetowych biegach 

przełajowych.  

 1 miejsce - Zawody gminne w sztafetowych biegach 

przełajowych. 

 1miejsce - Zawody gminne w drużynowym tenisie stołowym. 

 2 miejsce - Zawody powiatowe w drużynowym tenisie stołowym. 

 3 miejsce - Zawody rejonowe w drużynowym tenisie stołowym. 

 1 miejsce - Zawody gminne w piłce nożnej halowej. 

 4 miejsce - Zawody powiatowe w piłce nożnej –„5”. 

 3 miejsce - Zawody powiatowe w minikoszykówce. 

 1 miejsce - Zawody gminne w minikoszykówce. 

 3 miejsce - Turniej piłkarski (szk. podst) COCA-COLA Cup 

2005 

 1miejsce - Turniej piłkarski (gimnazjum) COCA-COLA Cup 

2005  

 3 miejsce Turniej piłkarski COCA-COLA Cup 2005 2 Etap. 

LIGA GIMNAZJALNA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ: 

 1 miejsce - IIIc, 2 miejsce - IIIa, 3 miejsce - IIc. 

DRUŻYNA FAIR PLAY: kl.Ic. 

NAJLEPSI STRZELCY: 1 miejsce – P. Kowalski IIIc, 2 miejsce – 

G. Kubajka IIIa,    3 miejsce – M. Karbowniczek IIc. 

II Bieg Patrona Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Łysołajach: 1 miejsce – P. Stasicki 6a, 2 miejsce – O. Ciołek 5c, 

2 miejsce – M. Bancerz 6a 

 

Opiekę nad młodymi sportowcami roztoczył również Pan Artur 

Gomuła, który może cieszyć się wraz z nimi następującymi 

sukcesami: 

 I miejsce powiat, udział w rejonowych - Powiatowe zawody w 

pływaniu – D. Gańska 4c, M. Szuplewska 5c 

 Powiatowe i rejonowe zawody indywidualne w tenisie stołowym 

– D. Gańska 4c, S. Miśkiewicz IIb, A. Wasilak IIb 

 II miejsce - Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej  

 III miejsce – Powiatowe zawody w piłce nożnej 

 

Gratulujemy, doceniamy i życzymy wytrwałości 

na treningach! 

 
 

 

 

Poznaj belfra swego po mowie jego 
Dopasuj cytat do odpowiedniego nauczyciela :) 

 

 
1. „A Polacy myśleli, że to kolejna 

ruchawka!” 

 

2. „W panteonie, a nie w 

pantalonie!” 

 

3. „Jeśli ciało oddziałuje na drugie 

ciało, to znaczy, że pierwsze ciało nie 

jest mu obojętne, a to znaczy, że...” 

 

4. „ (...) 95 tez streścimy w trzech 

zdaniach.” 

 

5. „No ja nie wiem, jak to po 

polsku powiedzieć!” 

 

6. „No i teraz możemy umieścić 

Szekspira w baraku” 

 

7. „Proszę o kulturę i dyscyplinę!” 

 

8. „Wysokość trójkąta, to czwarty, 

urojony odcinek” 

 

9. „Jak ci ta przyspieszona kulka 

strzeli w... wiadomo co, to będzie 

wesoło!” 

 

10. „Opowiem wam makabryczną 

historię!!!” 

 

11. „Takie czapeczki na nerkach” 

 

12. „Jak ty to mówisz, takie 

pierdoły!?” 

 

13. „Krysia, nie trafiasz, bo twoja 

piłka jest krzywa!” 

 

14. „Miał taką specyficzną stopę!” 

 

15. „W środkowej Afryce jest 90
 o
, 

a na północy 50
 o
.” 

 

16. „I oni właśnie zjedli pigmeja, 

upieczonego na ogniu” 

 

17. „A teraz robimy wersję dla 

analfabetów.” 

 

18. „Włosy to tylko pasożyty” 

 

a) J. Bil 

 

b) E. Rymczuk 

 

c) K. Woś 

 

d) A. Jakubowska 

 

e) P. Jedut 

 

f) A. Jasielska 

 

g) M. Skrzypczak 

 

h) M. Gajowisk 

 

i) A. Dyczewski 

 

j) M. Wójcik 

 

k) T. Staniec 
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Fot. W.Laska  

(nie krytykować redakcji) 
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NEOLOGIZMY? Oj, dobre te 

lekcje polaka! Czasami człowiek 

dowie się (nawet przypadkowo) 

czegoś nowego. Od lat używamy 

określeń, które są na czasie, w porzo 

i w ogóle. Ale, że się jakoś nazywają? 

No, popatrzcie Państwo! My i nasi 

koledzy nazwaliśmy to, co już jest raz 

jeszcze, a na dodatek wiemy, jak to się 

nazywa! Ale jesteśmy zdolni! 

Śmietnik – śmieciozbiór 

Gumka – kartkozmaz, gumcia, 

pogromca ołówka, ścierwo, 

ścieraczka, ołówkozmaz 

Zeszyt – kartkozbiór, notatnik, 

papiernik, zapisywacz, piśmiennik, 

zapaśnik 

Długopis – pisacz, pisalnik, 

długopisik, końcówka, wkład, 

przypisik, pisadełko 

Krzesło – czterobatowiec, 

siedziomebel, siadłotyłek, siadnik 

Ksiądz – batmobil, sutannik, padre, 

czarna mamba 

Jeep – błotowóz, dołojechacz, 

czterokolec, polnyśmigacz 

Wypracowanie – pisanka, napisiątko, 

napisalnik 

Książka – czytajnik, czytadło 

Guma – żujka, wypluwajka 

Samolot – turbolot, wolnolot, 

przewoźnik, skrzydłowiec, bombolot 

Dyskoteka – ciałogib, nogopląs 

Szkoła – mózgoucz,  

Nauczyciel – męczyczłek, żniwiarz, 

terrorysta, sprawdzianotwór, 

mózgorąb 

Uczeń  - niewiniątko, głąb, ofiara 

Kwiatek – chwast, ziółko, zielenina, 

tlenotwór, sałata 

Hałas – kociokwik, harmitrup, 

drzejapa, gęgalstwo, koncert mrówek, 

hałodarcie 

Kolega – qmpel, ziom, ziomuś 

Plecak – torbonosz, nosik, 

wszystkozbiór 

Kubek – picionaczynko 

Obraz – malowidłokolor, mazajówka 

Kalendarz – datodzień 

Odkurzacz – kurzołap 

Telefon – rozmownik, rachunkopłać 

Pierogi – lepaki 

Nogi – chodziki, odpadajka 

Łóżko – leżnik, odpoczywasz, 

zasypiacz 

Ptak – frut-frut 

Siekiera – rąbak 

Napój – płynnik, nawadniacz 

 Lampa – światłodajka 

Okulary – patrzałki 

Komputer – komp, pecet 

Jedynka – pała, lufa, kosa 

Skarbonka – kasoskład 

Tablica - szubienica 

Spodnie – nogłówki, spodreje, 

spodniówki 

Piórnik – długopisonosik, piórnol 

Czekolada – słodkolada, czekosmak, 

pychotka 

Buty – chodzanki, podeszwiaki 

Telewizor – ekranowiec, oglądajnik  

Selekcji materiału dokonały:  

Viola i Ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z mitologią za pan brat. 

 
16 lutego 2005r roku w naszej szkole odbył się 

Gminny Drużynowy Konkurs Mitologiczny. Musieliśmy 

przygotować odpowiedzi na wiele trudnych pytań, ale duma, 

satysfakcja i radość z zajętego miejsca były ogromne. 

Wszystkie grupy solidnie przygotowały się do rywalizacji. 

Jury z podziwem patrzyło na scenki przedstawiające treść 

mitów. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością 

tworząc scenografię i kostiumy, ale najtrudniejszym zadaniem 

okazało się pokonanie tremy przed występem. Następnie 

każda z szesnastu drużyn losowała zestawy pytań i udzielała 

odpowiedzi. Wreszcie zmagania zakończono i jury udało się 

na naradę. Decyzja była naprawdę trudna, a różnice w 

punktacji niewielkie: I miejsce zdobyli Feniksi z klasy 5a w 

składzie: Anna Jadwiżuk, Michał Baryła i Jan Sikora, II zajęli 

Tytani z klasy 5c – Aleksandra Ciołek, Martyna Szuplewska i 

Krzysztof Kubajka, a III- Charyty z klasy 5b w składzie: 

Ewelina Miszczuk, Ewelina Bałkowiec i Agnieszka 

Michałowska. Najlepiej przygotowaną grupą z gimnazjum 

okazała się Puszka Pandory z Jaszczowa w składzie: 

Katarzyna Teper, Emilia Dzikon i Radosław Furak.  

Gratulacje dla wszystkich uczestników. Czekamy na 

zmagania w tegorocznej edycji konkursu, który tym razem 

przygotowują Łysołaje. 

W konkursie uczestniczyła i relację przygotowała 

Dominika Kosmala 6a 
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K r z y ż ó w k a  z „nagrodą”!!! 

 

 
 

 

 

1. Roztańczony Grek 

2. Utwardzone przetarte owoce 

3. Siatka przeciw moskitom 

4. Wchodzi przez niego Mikołaj (Święty) 

5. Szmata nad łóżkiem 

6. Duży czarny „ogórek”. 

7. Słynna żaba 

8. Japoński styl rysunku 

 

Hasło:........................... 
 

Prawidłowe hasło należy zgłosić do pani Rymczuk, na pierwsze 3 osoby czekają atrakcyjne nagrody! 
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