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ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR  1  W  MILEJOWIE,  14 października  2010  –  NR  22 

 

  

        Zespół redakcyjny z wizytą u Pana 
Dyrektora 
 

Redakcja: - Minął pierwszy rok Pana pracy w naszej szkole. Co 
najmilej wspomina Pan z tego okresu? 
Pan Dyrektor: - Najczęściej wracam wspomnieniami do momentu  
przyjścia do pracy w Zespole Szkół nr 1 w Milejowie. Zostałem 
serdecznie przyjęty, panuje tutaj naprawdę miła atmosfera. 
Głęboko  w pamięci zapadło mi również otwarcie boiska „ORLIK”, 
które powstało ze środków finansowych gminy. Było wtedy bardzo 
dużo młodzieży i wielu miłych gości, m.in. Wójt Gminy Milejów – 
p.Tomasz Suryś, Marszałek Województwa Lubelskiego – 
p. Krzysztof Grabczuk, przedstawiciel Starostwa Powiatu 
Łęczyńskiego – p.Andrzej Dyczewski oraz przedstawiciele 
Kuratorium Oświaty. 
Redakcja: - Co sprawia Panu największą satysfakcję w zawodzie 
nauczyciela? 
Pan Dyrektor: - 
Jak każdemu 
nauczycielowi – 
praca z uczniami, 
ich sukcesy oraz 
uśmiechy na 
twarzach. Gdy 
widzę, że moi 
uczniowie są 
zadowoleni, 
jestem szczęśliwy. 
Redakcja: - Od 
tego roku w naszej 
szkole funkcjonują 
klasy sportowe. Jakie są  Pana oczekiwania wobec uczniów tych 
klas? 
Pan Dyrektor: - Mam nadzieję, że uczniowie ci dzięki rozwijaniu 
umiejętności sportowych, będą osiągać liczne sukcesy, przez co 
staną się wzorem dla innych. W przyszłości mogą kontynuować 
naukę w liceach, w których funkcjonują klasy sportowe oraz 
rozwijać zainteresowania w klubach sportowych.    
Redakcja:- Jakie dyscypliny sportu Pan uprawia? 
Pan Dyrektor: - Gdy chodziłem do szkoły, grałem w piłkę ręczną. 
Aktualnie nie uprawiam żadnej dyscypliny sportowej.  
Redakcja: - Jakiej drużynie piłkarskiej Pan kibicuje?  
Pan Dyrektor: - Lechowi Poznań. 
Redakcja: - Jakie są Pana zainteresowania poza sportem? 
Pan Dyrektor: -  Jeżeli można nazwać to zainteresowaniem, to 
udzielam się w Polskim Związku Łowieckim. Prowadzę zajęcia 
z osobami, które interesują się leśnictwem oraz myślistwem. 
Redakcja: - Jak lubi Pan spędzać wolny czas? 
Pan Dyrektor: - Często chodzę na spacery do lasu, jeżdżę na 
nartach, uwielbiam żaglować. Chętnie oglądam ciekawe filmy 
i programy publicystyczne. 

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. Uczniowie mogli korzystać też z 
wielu rozrywek: gry w bilard, palanta, warcaby, 
ćwiczeń fizycznych; mogli się uczyć szermierki, 
jazdy konnej i tańca. Liczba uczniów Collegium 
stale wzrastała. Największa była w roku 1758 / 
1759 i wynosiła – 82.                                                                     
K. Woś 
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Klasy sportowe– szansą 
skutecznego łączenia nauki 

ze sportem 
 
Oby sport promował radość życia, 
odpowiedzialność, zdolność do poświęceń            
i szacunek dla każdego człowieka  

 Jan Paweł II  
 

   Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, 
od roku szkolnego 2010/2011, w naszej szkole 
powstały klasy sportowe o profilu piłki siatkowej dla 
dziewcząt  oraz piłki nożnej dla chłopców. Uczniowie 
uczęszczający do klas: 4a szkoły podstawowej i IA 
gimnazjum mają dodatkowo 6 godzin wychowania 
fizycznego tygodniowo. Zajęcia te przeznaczone są na 
specjalistyczne treningi z określonych dyscyplin 
sportowych. Zadaniem nowo otwartych klas 
sportowych w naszej szkole jest stworzenie uczniom 
optymalnych warunków do uprawiania sportu 
i osiągania wysokich wyników w nauce. 

 
 

Redakcja z wizytą u uczniów klasy 

1b szkoły podstawowej 
 

Co najbardziej podoba wam się w szkole? 
W szkole podoba nam się wszystko. Jest dużo 
ciekawych miejsc. Szczególnie podoba nam się 
biblioteka, ponieważ można wypożyczyć dużo 
ciekawych książek, czasopism oraz komiksów. 
Bardzo miłe są przerwy. Lubimy także chodzić do 
sklepiku, bo można zrobić tam zakupy.  
 
Czego najchętniej się uczycie? 
Najchętniej uczymy się przyrody, religii, informatyki 
oraz angielskiego. 
Mamy również dodatkowe książki, które rozszerzają 
wiedzę. 
 
Za co polubiliście swoją Panią ? 
Najbardziej lubimy Panią za to, że stawia same dobre 
stopnie . 
Nasza wychowawczyni jest zawsze miła, uśmiechnięta 
i radosna. 
Zadaje nam bardzo dużo zadań dodatkowych . 
 
Czego chcecie życzyć swojej wychowawczyni z okazji 
Dnia Nauczyciela?  
Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy naszej kochanej 
Pani i pozostałym nauczycielom dużo zdrowia, 
szczęścia oraz grzecznych uczniów . 

Ewelina Boreczek i Karolina Kopeć    
                  
 

 

 

Redakcja z wizytą u uczniów klas sportowych 
 

Klasa 4a 

Redakcja: -Jakie dyscypliny sportu lubicie uprawiać? 
Klasa: -Najbardziej lubimy grać w piłkę nożną i ręczną, 
w siatkówkę 
 i koszykówkę. 
Redakcja: -Jak 
sport wpływa na 
wasze życie? 
Klasa: -Sport nas 
relaksuje, poprawia 
kondycję i pomaga 
rozwijać się. 
Redakcja: -Jak 
radzicie sobie 
z systematycznym 
przygotowywaniem się do zajęć szkolnych, mając codziennie 
tak dużo godzin lekcyjnych? 
Klasa: -Duża ilość lekcji nie przeszkadza nam 
w systematycznej pracy. 
Redakcja: -Kim chcecie zostać w przyszłości? 
Klasa: -Jako uczniowie klasy sportowej chcielibyśmy zostać 
sportowcami. 
 

Klasa IA 
Redakcja: -Jakie dyscypliny sportu lubicie uprawiać? 
Klasa: -Uprawiamy różne dyscypliny sportowe, ale 
najbardziej lubimy gry zespołowe: siatkówkę, koszykówkę, 
piłkę nożną i ręczną. 
Redakcja: -Jak sport wpływa na wasze życie? 
Klasa: -Dzięki sportowi jesteśmy zdrowsi, mamy lepsze 
samopoczucie i jesteśmy bardziej sprawni fizycznie.   

Redakcja: -Jak 
radzicie sobie 

z systematycznym 
przygotowywaniem 

się do zajęć, mając 
codziennie tak dużo 
godzin lekcyjnych. 
Klasa: -Bardzo 
dobrze, mimo 
licznych zajęć mamy 
dużo czasu na 
naukę. 

Redakcja: -Kim chcecie zostać w przyszłości? 
Klasa: -Każdy z nas zamierza osiągnąć sukces w uprawianej 
dyscyplinie sportowej.  
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Pan Woś przyjął nas z uśmiechem, herbatą, czekoladą i masą zdjęć, które pokazał nam na początku oraz w trakcie rozmowy. 
Uśmiech towarzyszy Panu Wosiowi zawsze.  

 

WYWIAD Z PANEM KAZIMIERZEM WOSIEM 
 

Redakcja:  Wszyscy znają Pana jako wielkiego patriotę. 
Pan Kazimierz Woś: Dziękuję. 
Redakcja: Czy w Pana rodzicach również wykształciło się uwielbienie ojczyzny? 
Pan K.W.: No tak. Jeżeli chodzi o moich rodziców, to mój tatuś Stanisław był żołnierzem zawodowym. Przed wojną 
służył w 15 pułku piechoty Wilków w Dęblinie, a w 1939 roku walczył z Niemcami pod Pabianicami, czyli na odcinku 
Armii Łódź. Potem w odwrocie dotarł aż do Zamościa, pod Zamość i tam dostał się do niewoli radzieckiej, sowieckiej. 
Z drugiej strony weszli Rosjanie i dostał się do niewoli sowieckiej, radzieckiej, i znalazł się w obozie niemieckim na 
Ukrainie. Stamtąd oficerów wywozili między innymi do trzech głównych obozów: w Starobielsku, Ostaszkowie 
i Kozielsku, a stamtąd z kolei już wywozili między innymi do Katynia i mordowali, ale tatuś nie miał stopnia 
oficerskiego, był podoficerem plutonowym, jego nie wzięli i tatuś z kilkoma kolegami uciekł z tego obozu. 
Redakcja: I udało mu się przeżyć? 
Pan K. W. : Udało mu się przeżyć, tak, i wrócił 
szczęśliwie do domu do Nałęczowa. 
Redakcja: Wspaniała historia. A teraz 
chciałbym Pana zapytać, jak Pan wspomina 
okres studiów? 
Pan K. W. : Wspominam bardzo mile. 
Studiowałem w Lublinie na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej. Ponieważ w czasie 
studiów się ożeniłem, to chciałem jak 
najszybciej te studia skończyć. Wobec tego  
na czwartym roku studiów przyjąłem 
indywidualny tok nauczania, w ciągu jednego 
roku zrobiłem dwa lata, czwarty i piąty. 
Redakcja:  Miłość wszystko potrafi zrobić. 
Pan K. W. : Ładnie to skomentowałeś.  
Redakcja: Jeżeli chodzi o pracę nauczyciela, to który okres wspomina Pan najlepiej, najmilej? Czy te początkowe 
lata? Każdy może stwierdzić, że był Pan wspaniałym nauczycielem od początku do końca, ale które lata były takie 
najbardziej wyjątkowe? 
Pan K. W. : Myślę, że te pierwsze  lata były może najlepsze dlatego, że wtedy przepełniała mnie energia, wigor, 
miałem mnóstwo pomysłów, byłem bardziej wytrzymały, ale z kolei  i mniej doświadczony. Dopiero z czasem 
nabierałem doświadczenia. Uważam , że drugi okres też był dobry, już wtedy nabrałem doświadczenia i wydaje mi 
się, że udawało mi się utrzymywać dobre kontakty z uczniami, no, ale nie byłem taki wytrzymały jak na początku. 
Redakcja: Czy pamięta Pan swoją pierwszą klasę, w której objął Pan wychowawstwo?  
Pan K. W. : Tak, pamiętam. 
Redakcja: Sprawiali problemy? 
Pan K. W. : Owszem tak, ale byli bardzo sympatyczni. (imiona i nazwiska uczniów, ochrona danych 
osobowych)Różnie potoczyły się losy moich wychowanków, ale ze wszystkich jestem dumny. 
Redakcja: Doświadczenie dopiero przychodziło, a jak radził Pan sobie z kłopotami (uczniami)? 
Pan K. W. : Sięgałem po rady do bardziej doświadczonych nauczycieli, czytałem literaturę pedagogiczną, robiliśmy 
konferencje pedagogiczne i one też pomagały. Również na podstawie osobistych refleksji  myślę, że z roku na rok 
było lepiej. 
Redakcja: A co uważa Pan za swój największy sukces zawodowy? 
Pan K. W. : Jeśli chodzi o sukces zawodowy, myślę, że jest nim fakt, że w roku 1990 zostałem dyrektorem szkoły 
i przez sześć lat tę funkcję pełniłem, i tutaj właściwie można powiedzieć, że byłem akceptowany przez grono 
pedagogiczne. 
Redakcja: Jest Pan ciągle lubiany i doceniany przez wszystkich uczniów, ludzi i nikt nie wątpi, że naprawdę wiele Pan 
zdziałał. Mógłby Pan opowiedzieć o swojej działalności pozaszkolnej? 
Pan K. W. : No tak. Owszem, udzielam się społecznie. Można powiedzieć, że udzielam się od samego początku 
pobytu w Milejowie, między innymi w ramach klubu Tur Milejów. Prowadzę od wielu, wielu lat sekcję szachową, 
prowadziłem również w szkole kółko szachowe, także wielu uczniów polubiło tę dyscyplinę i do dzisiaj grają, 
przychodzą na turnieje organizowane, a poza tym zaangażowałem się w działalność Towarzystwa Przyjaciół 
Milejowa, tam też jestem współredaktorem Zeszytów Milejowskich i napisałem wiele artykułów. 
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Redakcja: Jest  Pan  też  radnym. 
Pan K. W. : Tak, aktualnie jestem radnym, byłem wcześniej też radnym gminy. Jestem również członkiem Akcji 
Katolickiej, Rady Parafialnej. 
Redakcja: Czy udało się Panu osiągnąć jakieś sukcesy? Samo to, że wychował Pan wielu uczniów na przykładnych 
Polaków i że Pana wychowankowie zajmują ważne stanowiska, jest ogromnym sukcesem, a czy poza szkołą miał Pan 
również takie sukcesy? 
Pan K. W. : Jeżeli chodzi o szachy, udało mi się zdobyć drugą kategorię szachową. Pamiętam, jak na studiach 
wygrałem turniej szachowy o mistrzostwo wydziału humanistycznego, a tak poza tym to jakiś spektakularnych 
sukcesów nie miałem. Na pewno sukcesem jest to, że mieszkańcy wybierają mnie na radnego, gdyż mają do mnie 
zaufanie, bardzo sobie to cenię. 
Redakcja: Zaufaniem obdarzają Pana również  uczniowie .  A czy Pan tęskni za uczniami naszej szkoły? 
Pan K. W. : Tak, tak, też tęsknię za wami. Także chętnie spotykam się z uczniami, rozmawiam na ulicy czy w szkole. 
Uczniowie dostarczali mi wiele satysfakcji, wiele zadowolenia . Kiedy widziałem, że się chętnie uczycie, zdobywacie 
dobre stopnie, bierzecie udział w konkursach, byłem z tego bardzo zadowolony . 
Redakcja: Brakuje Panu rozmów i spotkań z kolegami z pracy? 
Pan K. W. : Tak, tak. Też bardzo chętnie się z nimi widuję, staram się wpadać do szkoły, żeby nie było takiego 
zdecydowanego zerwania tych kontaktów. Chętnie się spotykam z koleżankami i kolegami z  pracy, rozmawiamy 
i o szkole i o innych sprawach. 
Redakcja: Szkoła to był pewien obowiązek, 
trzeba mu było poświęcać  wiele czasu. A czym 
się Pan teraz zajmuje w wolnym czasie? Widzimy 
tutaj ładną kolekcję książek historycznych. Może 
Pan poświęcić więcej czasu swojej pasji?  
Pan K. W. : Tak, ale jak na razie jeszcze tego 
czasu nie mam. Może dlatego, że dużo czasu w 
tej chwili zajmuje mi praca na działce. Wiadomo, 
okres wykopów, jesienne zbiory. Jak już 
zauważyliście, mam wiele zaległej lektury i już 
sobie na zimę to zostawiam. A poza tym 
chciałbym prowadzić badania naukowe nad 
historią regionalną, lokalną, a więc planuję 
wyjeżdżać do Lublina: do archiwum, do bibliotek, 
szukać, a następnie pisać kolejne artykuły do 
Zeszytów Milejowskich. 
Redakcja: Jak czuje się Pan po odejściu z naszej szkoły? 
Pan K. W. : Muszę powiedzieć, że po prostu jestem  spokojniejszy. Praca w szkole jest czasem trudna, trudne 
sytuacje, człowiek się denerwuje, ale jak już powiedziałem, ta praca daje dużo satysfakcji . Także uważam, że praca 
pedagoga, praca nauczyciela jest bardzo ważna i bardzo cenna. 
Redakcja: A gdyby Pan mógł cofnąć się w czasie do swojej młodości ,to wybrałby Pan zawód nauczyciela? 
Pan K. W. : Myślę, że tak. Tak, nie żałuję, że poszedłem tą drogą. 
Redakcja: A jakie były, jakie są, Pana marzenia? Czy Pana marzeniem było zostanie nauczycielem? 
Pan K. W. : Początkowo nie, przyznam się, że ta decyzja dość późno zrodziła się w moim umyśle. Właściwie na 
studiach wybrałem historię , wcześniej w szkole interesowałem się też historią, czytałem książki historyczne, ale na 
studiach początkowo nie myślałem, że będę nauczycielem. Dopiero pod koniec studiów, kiedy trzeba było już szukać 
pracy, najłatwiej było znaleźć  pracę w szkole. No i przyszedłem tutaj do szkoły, do Milejowa. 
Redakcja: A czy wolałby Pan pracować z ludźmi dorosłymi na studiach, czy z młodzieżą taką jak my w Milejowie? 
Pan K. W. : Nie mam porównania, trudno mi powiedzieć . Ja myślę, że dobrze się stało, że tutaj przyszedłem, że 
pracowałem z młodzieżą w szkole podstawowej, w gimnazjum i po prostu miałem w  ten sposób, jak gdyby, większy 
wpływ na kształtowanie ich osobowości, charakteru. Myślę, że coś z tych naszych kontaktów, z tego mojego 
nauczania w każdym zostało. 
Redakcja: Bardzo dziękuję za poświęcenie nam czasu. 
Pan K. W. : Również bardzo dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić całą kadrę nauczycielską, Panie 
i Panów odpowiedzialnych za ład i porządek oraz wszystkich uczniów. 
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Pan Kazimierz Woś we wspomnieniach nauczycieli 
 

Dla większości uczniów Pan Kazimierz Woś to uosobienie dobroci i kultury osobistej. Choć uczył mnie tylko rok, to wspominam 
jego lekcje z prawdziwą nostalgią. To właśnie on oraz inni wspaniali nauczyciele z mej młodości, tacy jak Pani Jolanta Olesiewicz, 
Pani Marta Strycharczuk, Pani Genowefa Krauze, Pan Ryszard Strycharczuk, Pani Lucyna Olszak czy Pani Elżbieta Celegrat, 
wpajali mi w szkole najważniejsze dla mnie wartości, które obecnie przekazuję swoim wychowankom. Podczas 13 lat mojej 
pracy nauczyciela w szkole w Milejowie poznałam jeszcze jedną wspaniałą cechę Pana Kazimierza – szarmanckość. Jego 
nienaganne maniery były dla mnie nieosiągalnym wzorem.  
Gdy jednak wspominamy Pana Kazimierza, to pierwszym moim skojarzeniem są szachy. Dzięki niemu już od trzeciej klasy szkoły 
podstawowej miałam możliwość rozwijać zainteresowanie zaszczepione wcześniej w domu rodzinnym. Pamiętam wielką, 
magnetyczną szachownicę, na której „rozgrywaliśmy” partie światowej sławy szachistów, pamiętam tabelkę odzwierciedlającą 
naszą rywalizację na kółku szachowym i przede wszystkim zawody szachowe. Nasza szkoła, reprezentowana przez trzech 
chłopaków i dziewczynę, zawsze liczyła się w rozgrywkach rejonowych i wojewódzkich. I choć dziś rzadko siadam do 
szachownicy, to i tak z rozrzewnieniem wspominam tamte chwile. 
Mam nadzieję, że Pan Kazimierz w tej dziedzinie wykształci jeszcze kilka pokoleń. Gorąco mu tego życzę. 

Magdalena Falkiewicz  
 

   Pan Kazimierz Woś uczył historii moje dzieci, a także był nauczycielem mojego męża. Moja najstarsza córka, która jest teraz 
studentką prawa, dzięki Niemu zna  i kocha historię. Takich wychowanków jest wielu. 
Dziękuję Ci, Kaziu! 

Dla  mnie  p. Kazimierz Woś  jest wspaniałym  kolegą z pracy. Gdy otwierałam drzwi pokoju nauczycielskiego, zawsze witał 
mnie uśmiechem i słowami: „Miło Cię widzieć”. Pan Kazimierz to wyjątkowo życzliwy, troskliwy i uprzejmy człowiek. Prawdziwy 
dżentelmen. 
 W trudnych chwilach wspierał mnie i otaczał przyjaźnią. Cieszę się, że robi to nadal. Jak dobrze, że są tacy ludzie! 
 Serdecznie Cię, Kaziu, pozdrawiam! 

                                                                               B.W. 
 
   Pana Kazimierza Wosia poznałam w 1976 roku, gdy byłam uczennicą VII klasy, a pan Woś rozpoczął pracę w naszej szkole jako 
nauczyciel historii. Już wtedy dla mnie i moich kolegów był autorytetem, postrzegaliśmy go jako człowieka prawego i, nie 
waham się użyć tych słów, „kochającego swoich wychowanków”. Odnosiliśmy wrażenie, że z tego młodego nauczyciela wylewa 
się lawina dobroci, życzliwości, taktu  i niezwykłego ciepła. Gdy po latach, jako młody nauczyciel, wróciłam ponownie do szkoły, 
pan Woś pomagał mi odnaleźć się w nowej dla mnie rzeczywistości. Wspierał mnie w  różnych trudnych momentach, dodawał 
otuchy, za co mu bardzo dziękuję. 
   Dziękuję mu również za to, że wiedzę historyczną i wiele cennych wartości przekazał nie tylko mnie, ale  i moim dzieciom, 
które również uczył historii i, podobnie jak dla mnie, dla nich także był autorytetem i człowiekiem, jak teraz się zwykło mówić, 
jednoznacznie moralnym. 
   Dziękuję, Kaziu, za wszystko, za wspólnie przepracowane 23 lata i życzę dużo dobrego na emeryturze, na którą zdecydowanie 
za wcześnie odszedłeś. 

                                                                                A.K. 
 
   Kiedy dowiedziałam się, że pan Kazimierz Woś odchodzi na emeryturę, nie mogłam uwierzyć. „Szkoła bez p. Kazia? - to 
niemożliwe”- myślałam.  
   Pan Kazimierz, wszyscy o tym wiemy, uczył historii, ale i sam historię naszej szkoły współtworzył poprzez swoją wieloletnią 
pracę z dziećmi i młodzieżą. Byłam uczennicą p. Wosia i dobrze pamiętam z lat szkolnych życzliwość dla uczniów, a także 
ogromne zaangażowanie w przybliżanie nam wiedzy historycznej. 
   Po latach, gdy zostałam nauczycielem, zauważyłam, że pan Kazimierz jest nadal nieustającym obrońcą i przyjacielem dzieci 
i młodzieży. W czasie różnych dyskusji p. Woś zawsze bronił ucznia. To dobrze, że na świecie są jeszcze tacy ludzie, którzy się nie 
zmieniają. 
   Miałam zaszczyt współpracować z p. Kazimierzem przy organizacji konkursów historycznych, podczas których okazał się on 
świetnym organizatorem oraz „motorem” napędowym dla naszych uczniów, aby poszerzali swoje zainteresowania historyczne. 

                                                                               K.S.   
 
   Pan Kazimierz Woś to bardzo spokojny i zawsze opanowany człowiek. Miał znakomite podejście do dzieci i młodzieży. Był 
bardzo lubiany przez uczniów. Oprócz nauczania wiele czasu poświęcał na zajęcia pozalekcyjne, pasją jego są szachy. Uczniowie 
p. Wosia zajmowali wysokie pozycje w różnych konkursach. 
Życzliwy innym ludziom, tworzył wokół siebie przyjazną atmosferę.  

K.P. 
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 Pan Kazimierz Woś we wspomnieniach uczniów 
  
Nauczyciel- zawód, wydawać by się mogło taki jak każdy inny. Jednakże wymaga on niesamowitej cierpliwości oraz 
odpowiedzialności za innych. Najmilej wspominam współpracę(rzecz jasna jako uczennica) z panem Kazimierzem Wosiem. Jako 
nauczyciel był niezwykle wyrozumiały, miły oraz pełen dobroci względem uczniów (zwykle nieodwzajemnianej). Zajęcia historii 
i wiedzy o społeczeństwie były zawsze interesujące, gdyż pan Woś często wzbogacał nam lekcje zabawnymi anegdotami, 
a przede wszystkim dzielił się z nami swoją wiedzą. Pan Kazimierz każdego dnia swojej pracy w szkole tryskał energią i radością, 
a Jego uśmiech był doprawdy zaraźliwy. Wielu uczniów (w tym mnie) zaskoczyła wiadomość, że wraz z nowym rokiem szkolnym 
lekcje historii i WOS-u poprowadzi inny nauczyciel.   
Jednak pan Kazimierz Woś zawsze będzie przeze mnie miło wspominany, a co najważniejsze z okazji zbliżającego się Dnia 
Nauczyciela składam Panu oraz całemu Gronu Pedagogicznemu najserdeczniejsze życzenia, bo niestety bycie nauczycielem to 
"ciężki kawałek chleba". 

 Dominika Gajowiak IIIA 
 

PS. Mam nadzieję, że  mój artykuł zostanie przeczytany(w jakiś nadzwyczajny sposób)przez Pana Wosia? Tą drogą pragnę 
podziękować Panu w imieniu kolegów i własnym za niecodzienne lekcje historii :) 

 
 

   Pana Kazimierza Wosia będę wspominał jako nauczyciela systematycznego i przepełnionego radością. Nauczyciela, który całe 
swoje serce wkładał w pracę z uczniami. Będę chwalił go za to, że nigdy nie bał się mówić prawdy historycznej.  
   Cieszę się, że miałem ogromny zaszczyt uczestniczyć  w tak wspaniałych lekcjach historii i patriotyzmu, które zapamiętam do 
końca swojego życia. 

                                                      M.Z. uczeń klasy IIIB  
 
„Jakże nie pisać wierszy, 
  jakże nie płonąć w podzięce, 
  za dar najpiękniejszy, 
  za serce…” 
 
   Tymi słowami pragniemy przekazać p. Kazimierzowi Wosiowi najserdeczniejsze podziękowania za „anielską” cierpliwość, 
wyrozumiałość i trud włożony w naszą edukację. 

 
                                                                  klasa IIIC 

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy 

1 lutego 2010 roku klasa 1b z Zespołu Szkół numer 1 w Milejowie przystąpiła pod 

kierunkiem wychowawczyni Beaty Borkowskiej do projektu „Pierwsze uczniowskie 

doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię 

Europejską. Jego głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem 

nowatorskich metod i treści kształcenia. Ponadto jego istotą jest wielokierunkowe 

i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, 

fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez 

praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego 

kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Zmieniające się potrzeby i możliwości uczniów zmuszają współczesną 

szkołę do wprowadzania w życie nowych metod wychowawczych. Mają one na celu optymalizację osiągnięć szkolnych oraz 

przygotowanie do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Coraz częściej dostrzegamy potrzebę rozwijania indywidualnych atutów 

każdego dziecka. Uczeń, na etapie nauczania początkowego, potrzebuje wsparcia, aby mógł w pełni zrealizować swój potencjał. 

Dlatego też proces oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu 

inteligencji to istota nowoczesnej szkoły. Uczniowie z dużą radością brali udział w zajęciach Projektu, rozwijając swoje zdolności 

i zainteresowania. Podczas realizacji Projektu, uczniowie uczyli się asertywności, korzystania z różnych źródeł, twórczego myślenia 

literackiego, wyrażania własnych przemyśleń i zasad kulturalnego prowadzenia rozmów. Dnia 09 czerwca 2010r. klasa I „b" 

zakończyła Projekt. 12 uczniom uczestniczącym w II etapie Projektu przekazano na własność „Pacynki" - myszki, w ramach 

podziękowania dla dzieci za udział w Projekcie. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w inscenizacji „Wielka przemiana”. 

Na uroczystości byli obecni rodzice, nauczyciele uczących w szkole oraz koleżanki i koledzy z innych klas. 
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NASZYM KOCHANYM NAUCZYCIELOM 
W DNIU ICH ŚWIĘTA 

 
Szanownej Dyrekcji  

z okazji Dnia Nauczyciela 

życzymy nowych pomysłów  

w kierowaniu szkołą 

oraz wytrwałości i cierpliwości  

w dalszej pracy. 

 

Drodzy Księża, bardzo Wam dziękujemy, 

że na lekcjach religii  

zawsze jest miła atmosfera. 

Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. 

 

Pani od matematyki 

codziennie pomaga nam. 

Bardzo lubimy Ją, 

więc z okazji Dnia Nauczyciela 

chcemy życzyć szczęścia, zdrowia 

oraz pomyślności. 
                                                      klasa 6a 

 

Dziękujemy Wam za to, co nam dajecie,  

lekcje w – fu są najlepsze na świecie. 

I chcemy, by nasi nauczyciele 

Ciekawych lekcji prowadzili jeszcze wiele. 

 

Wszystkim Nauczycielom  

wychowania fizycznego życzymy cierpliwości  

i wytrwałości. 
                                            chłopcy z klasy 6a 

 

Nasza Pani Basia  jest kochana, 

zawsze chodzi roześmiana. 

Na jej twarzy uśmiech gości  

i ma w oczach wiele radości. 

Na nas uczniów się nie złości. 

Chociaż czasem stawia pały, 

to my wszyscy Ją kochamy. 
                 Kinga Kosierb kl.2a  

 

 

Kochana Pani Beatko, składamy serdeczne życzenia: dużo, dużo 

zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo radości. 

Żeby dzieci w klasie były grzeczne 

i żeby Pani się nie denerwowała. 
     Wiktoria Rejmak, Martyna Nowacka i Julia Pasieczna kl.2b 

 

        Nasza Pani 

My kochamy Panią tak, 

że jak pani nie ma z nami, 

nawet mentos traci smak. 

Pani umie radę znaleźć, 

kiedy ktoś kłopoty ma. 

Pani się nie boi wcale 

ani szczura, ani lwa. 

Nasza Pani jest fajowa, 

a nauka z nią bombowa. 
                Ola Borowiec kl.3a 

Życzymy Pani wszystkiego najlepszego 

i zdrowia dużego.  

By uczyła długie lata 

i lubiła każdego małolata. 

My ją lubimy, przyjaźnią darzymy 

i wielkiego szczęścia życzymy. 
                           Nikola Maziarczyk kl.3a 

 

Nasi nowi pedagodzy 
 
Ksiądz Piotr Kasprzak 
pochodzi z Lublina i od 15 
lat pełni posługę kapłańską. 
Jego rodzinną parafią jest 
parafia św. Maksymiliana. 
Ksiądz Piotr bardzo lubi 
sport, podróże oraz teatr.  
 
 
 

 
Ksiądz Tomasz Kałdonek 
pochodzi z miejscowości 
Kraczewice koło Poniatowej 
 i od 5 lat pełni posługę 
kapłańską. 
Ksiądz interesuje się piłką 
nożną, lubi oglądać mecze.  
 
 
 
 

 
Pan Andrzej Wronowski 
pochodzi z Siostrzytowa, 
jako  nauczyciel wychowania 
fizycznego pracuje drugi rok.  
Lubi wszystkie dyscypliny 
sportu. 
Najbardziej w naszej szkole 
pan Andrzej lubi uczniów.  
 
 

 
Pan Karol Legieć pochodzi 
z Bochni w woj. małopolskim, 
ale aktualnie mieszka 
w Łęcznej. 
Pan Karol pracuje jako 
historyk pierwszy rok i bardzo 
lubi swój zawód. 
Interesuje się historią, 
polityką, fotografią oraz 
geografią. 

 
 
Pani Magdalena Bączek pochodzi z Łęcznej, w swoim 
zawodzie pracuje już ponad 18 lat.  
Pani Magdalena interesuje się teatrem oraz tańcem.  

 

 
                                                                                                   
Karolina Kopeć i Zuzanna Czerniak 
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Nasza Pani jest kochana, 

miła, dobra tak jak mama. 

Jak kolega jest życzliwa 

i jak sędzia sprawiedliwa! 

Dla Pani Joanny Zielińskiej 
                Nikola Maziarczyk i Emilia Szalak kl.3a 

 

Praca wychowawcy to praca 

niełatwa, 

bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 

Kocha ona figle i chętnie się czubi, 

lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, 

aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 
                              Naszej kochanej Pani klasa 4a 

 

Życzę Pani dużo zdrowia, 

oczywiście i uśmiechu. 

Pieniądze też niech będą, 

wszystkie marzenia niech się Pani spełnią. 

Pomyślności życzę też 

oraz dobrych uczniów. 
                   Martyna Roczon kl.4b 

              

Nasza Pani Wychowawczyni 

zawsze dobrze nam czyni. 

Uczy nas doskonale, 

z nauką nie mamy problemów wcale. 

Pani Magda przed lekcjami 

często rozmawia sobie z nami. 

Choć sprawdziany czasem trudne, 

lekcje nigdy nie są nudne. 

Ona zawsze jest przygotowana, 

myśli o nas już od rana. 

Bardzo lubimy naszą Panią, 

można zawsze liczyć na nią. 
                                          klasa 5a 

      Nasza Pani Aniela 

 

Nasza Pani jest kochana 

i krząta się w klasie od samego rana. 

Lubi robić doświadczenia, 

bo to przecież Nasza Pani Aniela. 

Spędza z nami miłe chwile, 

gdy uczy nas przyrody przez godzinę. 

Ma dużo cierpliwości, 

chociaż musi znosić czasem nieprzyjemności. 

Ma już spore doświadczenie 

i nauczyła nas tak wiele. 

 

Życzymy Pani dużo, dużo zdrowia 

szczęścia i pomyślności.   

Niech mijają Pani ciepłe, 

miłe chwile 

i kolejne lata pracy. 
                           Weronika Kura kl.5b 

 

Szczęścia, zdrowia 

oraz pomyślności dużo 

dla wychowawczyni naszej. 

Niech pomaga, niech nas uczy. 

Z jej pomocą z nasionka małego 

piękny kwiat wyrośnie. 
                                        klasa 6a 

 

 

Wycieczki, Wycieczki, Wycieczki 
 

 

POMIMO : nie najlepszych ustaw, 

nie najlepszych notowań niektórych 

posłów, nie najlepszej pogody 

ruszyliśmy na Warszawę, a ściślej 

mówiąc na Wiejską, i to wcale w nie 

drapieżnych nastrojach. 

Zanim to się stało, wstąpiliśmy do 

Centrum Olimpijskiego. I tu można 

mówić o prawdziwym szczęściu. 

Akurat trafiliśmy na debatę o kobietach – że kobietom 

karierę w sporcie zrobić trudniej. 

Niektórzy zdążyli zobaczyć sławę światowego sporu – 

P.Jrenę Szewińską. 

 

 
W drzwiach zagadnęła nas była minister sportu, posłanka 

PiS– P. Elżbieta Jakubiak. 

Należy podkreślić, że jest to bardzo miła pani poseł. 

 Majestatyczny budynek Sejmu, widziany setki razy 

w telewizji, chyba na każdym zrobił wrażenie. 

Obejrzeliśmy drzwi klubów poselskich, tablice, na 

których tle posłowie udzielają wywiadów, zasiedliśmy 

w zielonych fotelach. Ponieważ, jak już wspomniałem, 

pogoda była nie najlepsza, śnieżno-błotnista, niektórzy z nas 

skorzystali ze stojącej w kącie dolnego hollu maszyny do 

czyszczenia butów.  

 Potem już tylko krótki spacer po Placu Zamkowym – 

choinkę mieli ogromną i niebrzydką, drobne 

przedświąteczne zakupy na jarmarku, i do domu. 

Nasz kierowca pewnie nie wspomina tej wycieczki 

dobrze, bo na sam koniec, przy wjeździe na ul. Szkolną, 

zdrowo przywalił w słupek i lekko uszkodził autobus. Ale 

dzięki temu niektórzy się nawet obudzili, nie muszę chyba 

dodawać, że była już noc. 

J.Z. 
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Z okazji Dnia Nauczyciela 

każda koleżanka i kolega 

życzą wszystkiego najlepszego 

oraz zdrowia samego. 

Tylko radosnych chwil 

i samych wspaniałych dni. 
                 Klaudia Wójcik kl.6b 

 

Trzeba dużo zdrowia, 

dużo czasu stracić, 

by umysły uczniów 

rozwinąć, wzbogacić. 

Pani Elżbiecie Rymczuk 

klasa IIIA składa gorące podziękowania 

 

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, 

jaki można dać dziecku, jest wykształcenie”. 

W podzięce za trud włożony w naszą edukację, 

cierpliwość i wyrozumiałość.  

Pani Renacie Malec  

klasa IIIC życzy samych radości. 

 

 

Pan Kociuba, bardzo bystry, 

często niezłe ma pomysły. 

Czasem krzyknie, czasem rozśmieszy, 

na zawodach nas pocieszy. 

Nam nie w głowach głupie miny, 

bo na świecie On jedyny. 

Życzymy szczęścia, zdrowia,  

pomyślności 

i uczniów grzeczności. 
                                         klasa IA 

 

Jestem uczniem pierwszej klasy, 

tam są same ananasy.  

Siedzę sobie w pierwszej ławce, 

by podziwiać wychowawcę. 

 

Wychowawcą jest Mariolka, 

u niej rzadko samowolka. 

Wychowawcą jest wspaniałym, 

podoba się dużym i małym. 

 

Uczy nas plastyki, 

a potem muzyki. 

Ta kobieta jest wspaniała 

i Ją kocha szkoła cała. 

 

To blondynka niezwyczajna 

i dla wszystkich bardzo fajna. 

Czy skrzyp skrzypi? Może wiecie? 

Pani Mariola najlepszym wychowawcą 

jest na świecie. 
                                                            klasa IB 

 

Klasa kolorowa, 

Pani wychowawczyni 

Klasę IC gimnazjum woła.  

 

Nasza Pani jest niewielka, 

lecz uśmiech ma jak iskierka. 

O historii opowiada tak ciekawie, 

że cała klasa śni na jawie. 

 
 

    Wycieczka klas młodszych do Lublina 
18 czerwca 2010 roku uczniowie klas: 1a, 1b i 3b 

uczestniczyli w wycieczce do Lublina, którą zorganizowała 

wychowawczyni klasy 1b Beata Borkowska. Opiekunkami 

podczas wycieczki były Panie Barbara Pattillo i Elżbieta 

Stankiewicz.  

W Teatrze Lalki i Aktora uczniowie oglądali przedstawienie 

"KRÓL MACIUŚ PIERWSZY". Po spektaklu zwiedzali 

Stare  Miasto i oczywiście, kupili pamiątki. Uwieńczeniem 

wyjazdu była dwugodzinna zabawa w Centrum Zabaw Dla 

Dzieci „Magic Park”. Dzieci były zmęczone zabawą, ale 

bardzo zadowolone. 
Beata Borkowska 

Wycieczka do Kozłówki 
W polskich serialach często pojawiają się jacyś 

arystokraci, więc trzeba było naocznie przekonać się, jak 

żyło się w takim pałacyku. Padło na Kozłówkę. 

Wcześniej złożyliśmy wizytę w Leonowie. Strusie 

doczekały się sąsiadów. W zagrodach obok pojawiły się 

świnie wietnamskie, kozy, kangury, lamy, wielbłądy, osły 

i inne dwu i czworonożne.  

Kolejnym etapem naszej wycieczki był imponujący 

pałac w Kozłówce. Park, wielki ogród, kaplica, wnętrza, 

meble. Co dziwne-w pałacu nie ma i nigdy nie było kuchni! 

Arystokraci mieli zbyt wyczulony zmysł węchu, żeby 

oddychać 

zapachem  

kapusty czy 

skwarek . 

Przestrzeni, 

wystroju 

wnętrz, 

pięknych mebli 

z pewnością 

można im 

pozazdrościć, 

ale czy ktoś z Was zamieniłby swój dom z komputerem 

i Internetem na taki pałac?!  

Spacerując w wielkich filcowych kapciach za 

przewodnikiem, barwnie opowiadającym o zgromadzonych 

eksponatach i ludziach, których los związał z tym miejscem, 

czuliśmy, jakby czas na chwilę się cofnął. Wydawało się, że 

za następnymi drzwiami spotkamy wąsatego szlachcica 

spacerującego po swoich komnatach, dzieci bawiące się 

porcelanowymi lalkami, a z zabytkowych instrumentów 

popłynie muzyka jakże inna od naszych mp3.  

Na zakończenie wycieczki piękna pogoda, jaka 

towarzyszyła nam tego dnia, pozwoliła nam na spacer po 

pałacowym ogrodzie, jakże różnym od naszych 

przydomowych ogródków.  

Po tak spędzonym dniu pełni wrażeń powróciliśmy do 

Milejowa. 
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Pani Strycharczuk miny robi srogie: 

„Nie zdacie dzieciaki moje drogie. 

Trzeba wiedzę zgłębiać wytrwale, 

by świadectwa były wspaniałe”. 

 

Gorące życzenia i dużo cierpliwości 

składają uczniowie. Nie życzą litości, 

bo starać się będą o stopnie wytrwale, 

by wychowawczyni była zadowolona stale. 

 

Nim roczek przeminie, jak dobrze się uda, 

Spotkamy się wszyscy w II klasie, to nie cuda. 

Bo praca, nauka i życzliwość nauczycieli 

sprawią, że wszystko będziemy umieli. 
                        Krzysztof Stańko kl.IC 

 

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, 

jaki można dać dziecku – jest wykształcenie. 

W podziękowaniu za trud włożony 

w naszą edukację, samych radości i sukcesów 

życzy cała klasa IIA. 

 

 

Nasza Pani jest wspaniała 

i dla nas bardzo wyrozumiała. 

Można zawsze na nią liczyć, 

nigdy nie bije i nie krzyczy,  

lecz nam zawsze wytłumaczy, 

co to wszystko znaczy. 

Wszystkiego najlepszego 

i zawsze humoru dobrego 

życzy klasa IIB. 

 

 

Nasz wychowawca Pan Józef Podściański 

jest bardzo miły i nie jest grubiański. 

W szkole dokoła jest dobrze znany, 

Przez uczniów swoich mile wspominany. 

Dyrekcji dziękujemy za tego nauczyciela, 

który naszą klasę stale rozwesela. 
                                                        klasa IIC 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela 

składamy gorące podziękowania 

Panu Józefowi Bilowi 

za trud włożony w nasze kształcenie. 
                                            klasa IIIA 

 

 

Pani Gajowiak jedynki do dziennika stawia 

i uwagami nas rozbawia. 

Bardzo naszą Panią lubimy, 

bez niej ciągle się smucimy. 

Jeździmy z Nią na wycieczki, 

czasem tańcujemy mazureczki. 

Na kulig się wybieramy, 

gdy Pani spadnie, szybko po nią wracamy. 

Pani Gajowiak ład w szkole trzyma, 

wszystko wypatrzy swymi oczyma. 

Dziękujemy naszej Pani. 
                                          klasa IIIB 

 

 

W dniu tego wspaniałego święta, 

za trudną pracę z nami 

i okazane serce, 

chylimy głowy w ogromnej podzięce. 
                                          klasa IIIC 

 

 

Śladami wrocławskich krasnali  

i nie tylko 
 

W czerwcu bieżącego roku wyruszyliśmy zdobywać Dolny 

Śląsk. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie gimnazjum. 

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od poszukiwania 

wrocławskich krasnali, które czekały na nas w różnych 

częściach miasta. Pod czujnym okiem pani przewodnik nie 

umknął, najprawdopodobniej, żaden z nich. U Jacka i Agatki 

nabraliśmy sił i przemierzaliśmy kilometry miejskich tras. 

Wrocławski Rynek powitał nas piękną pogodą i wspaniałymi 

humorami. I chociaż wielu przyznało, że to śladami polskich 

kościołów podążaliśmy we Wrocławiu, to zapewne nikt nie 

żałował. Naszą bazą wypadową była przepiękna Świdnica. 

Ach, te nieprzespane noce w schronisku młodzieżowym. 

Czego szalony Bil nie dojrzał, to na pewno nie umknęło 

pięknym oczom pani Kasi. A do tego ten głos... jak dzwon! 

O korytarzu można było zapomnieć – ten okupowały na 

przemian pani Dorota, pani Ela i pani Magda Ile litrów kawy 

musiały wypić, tego nikt nie wie. Ale my mieliśmy sposoby 

na dobrą zabawę nawet w swoich pokojach.  Wyprawa 

w Góry Sowie, ruiny zamku w Zagórzu Śląskim, sztolnie 

w Walimiu i podążanie labiryntami podziemnego miasta 

oraz przepiękne widoki z Wielkiej Sowy – to atrakcje 

kolejnego dnia wycieczki, który zakończyliśmy ogniskiem 

na zdobytym przez nas szczycie ;) Panowie z radością 

obdarowywali wszystkie dziewczyny pieczonymi 

kiełbaskami. Następnego dnia udaliśmy się do zamku Książ 

i królewskiej stajni ogierów, a stamtąd prosto do Karpacza. 

Podziwialiśmy cudowne widoki podczas wjazdu wyciągiem 

krzesełkowym, ale instrukcja wysiadania w obrębie 

wyrysowanego prostokąta zostanie zapamiętana przez Aśkę 

do końca życia. Przy schronisku Samotnia poczuliśmy się 

jak w raju...  

Na koniec wycieczki przemierzyliśmy miejskie uliczki 

Świdnicy, a w drodze powrotnej podziwialiśmy piękną 

Panoramę Racławicką.  

Cztery dni wycieczki minęły jak jedna chwila. Szkoda, że 

tak szybko, ale podobno w życiu 

piękne są jednak tylko chwile. Do 

zobaczenia na następnych 

wspólnych wyprawach! 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Wroc%C5%82aw_Collage.png
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Wycieczka na Roztocze 
   W czerwcu 2010r. odbyła się długo oczekiwana przez uczniów klas czwartych trzydniowa 

wycieczka na Roztocze i do Zamościa. 

   Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na wyjazd. Wreszcie nadszedł ten dzień. Pogoda była 

piękna. Jazda trwała półtorej godziny. W pierwszym dniu zwiedziliśmy miejsca takie jak: Zagroda 

Guciów czy Muzeum Zwierząt Roztoczańskich. Byliśmy również w Roztoczańskim Parku 

Narodowym. W noclegowni zakwaterowaliśmy się i zjedliśmy obiad. Ten dzień był męczący, więc 

szybko zasnęliśmy.  

   Następnego dnia weszliśmy na najwyższy szczyt Roztocza, przeszliśmy siedem kilometrów. Po tej 

wyczerpującej wyprawie rozpaliliśmy ognisko, a pani zagrała dla nas na gitarze.  

   Ostatniego dnia naszej wycieczki szybko zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy nad Szumy, potem do 

Górecka Kościelnego, a następnie udaliśmy się zobaczyć kapliczkę na wodzie. W drodze powrotnej 

zatrzymaliśmy się w Zamościu, gdzie podziwialiśmy przepiękną Starówkę, a na koniec dnia mieliśmy 

okazję zrelaksować się na basenie.  

   Po powrocie do domu opowiadaliśmy rodzicom, co miłego spotkało nas na tej wspaniałej wycieczce. 

J.P. klasa 5b 

 
 

Wycieczka do Lublina 
 

   23 kwietnia 2010r. uczniowie szóstych klas mieli okazję podziwiać miejsce, z którym wiele osób 

z ich otoczenia związanych było przez kilka ładnych lat – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. 

Celem wyjazdu było wysłuchanie dwóch wykładów oraz lepienie z soli skalnej. Zaprezentowano także 

gry na Facebooku.  

   Przy wejściu do budynku każdy dostał los, który brał udział w loterii.  

   Wycieczka przebiegała zgodnie z planem. Po obiedzie uczniowie mogli także zobaczyć skamieliny 

znalezione na terenie Lubelszczyzny.  

   Pod koniec wyprawy odbyła się loteria, w wyniku której Martyna Paryż wygrała koszulkę z napisem 

„UMCS”. 

   Po powrocie do domu wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki. 

 

M.P. i S.Sz. 
 

Nauka przygodą życia 
W czasie tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 18-24 września, uczniowie po raz kolejny przekonali 

się, że nauka może być przygodą, zabawą i przyjemnością. W bieżącym roku odwiedzili cztery lubelskie uczelnie: Katolicki 

Uniwersytet Lubelski, UMCS, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy. Poza tym młodzież poczuła również smak cza-

czy i walca angielskiego w prawdziwym studio tańca.  

Uczniowie uzyskiwali odpowiedzi na najbardziej oryginalne pytania, których  w czasie lekcji nikt nie zadaje. Dowiedzieli się, czy 

alkohol + papierosy = dobra zabawa (?) i to w katedrze patomorfologii UM, czym Goethe częstował gości, co oznacza CU L8R 

w angielskich grach komputerowych, nieznacznie rozjaśniło się uczniom w kwestii, na co państwo wydaje pieniądze, poradzili sobie 

z teologicznymi pułapkami w filmie Mela Gibsona „Pasja”. Niemy świadek rzymskiej apokalipsy – Pompeje, przemówiły po latach 

w murach KUL, a w rytmie polskiego i amerykańskiego hip – hopu pląsała nasza pani 

pedagog oraz ... ks. Marcin. Uczniowie przemierzali niezliczone trasy odległych krajów – 

Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, poznając wiele ciekawostek związanych 

z krajami anglojęzycznymi i niemieckojęzycznymi. Uczniowie wysłuchali również w salonie 

Chopina pięknego koncertu fortepianowego. W Auli KUL obejrzeli musical „PROROCK” 

w wykonaniu Teatru ITP– poznali historię człowieka, który chce być wierny temu, czego 

doświadczył. „Tytułowy prorok, to zwykły człowiek, w którego życiu nagle objawił się Bóg. 

Zwid? Powołanie? Wezwanie? Toczy on walkę duchową ze swoim ego, szukając odpowiedzi, 

czy Bóg do realizacji swych planów może wybrać kogoś przeciętnego, zwyczajnego, 

niepewnego”. Uczniowie po obejrzeniu spektaklu pozostali z pytaniem: „Czy jesteś wierny 

swoim pierwotnym pragnieniom, marzeniom i ideałom?”  

Uczestniczyliśmy również w wielu projektach ściśle związanych z biologią, chemią i fizyką – 

„Przychodzi krew do lekarza, czyli co się mieści w kropli krwi”, „Spójrzmy w głąb serca”, 

„To się mieści w mojej głowie”, „Cukry – budowa, właściwości i zastosowanie” oraz „Co 

jeść? Sercowe rozterki.” Obserwowaliśmy tkanki zwierzęce w mikroskopie świetlnym, 

oglądaliśmy komórki w mikroskopie jasnego pola widzenia i fluorescencyjnym, 

zobaczyliśmy to, co w chemii nieorganicznej najciekawsze, poznaliśmy angielski język medyczny. 

Na koniec, uczniowie ruszyli na ratunek, udzielając pierwszej pomocy pod kierunkiem wykładowców i studentów 
Medycznego Studium Zawodowego, ćwiczyliśmy resuscytację na fantomach, zaopatrywanie urazów przy pomocy sprzętu 
ratowniczego, ćwiczenie ułożenia poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. 
To już trzecia edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. W ciągu czterech dni ponad  stu 

uczniów uczestniczyło  w 33 projektach (do wyboru) na czterech lubelskich uczelniach, co świadczy o coraz większym 

zainteresowaniu Lubelskim Festiwalem Nauki.  

Zapraszamy w przyszłym roku na kolejną edycję! 

Magdalena Gajowiak i Elżbieta Strycharczuk  

http://umcs.lublin.pl/
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Szkolny Przegląd Teatralny- 2010 
22 kwietnia 2010 roku 

w Zespole Szkół Nr 1 

w Milejowie odbył się 

Szkolny Przegląd 

Teatralny- 2010. 

Organizatorem przeglądu 

była mgr Elżbieta 

Stankiewicz, nauczycielka 

Z S Nr 1 w Milejowie, 

wieloletnia reżyserka 

widowisk teatralnych, 

przygotowująca uczniów 

do udziału w szkolnych, 

gminnych, powiatowych, wojewódzkich przeglądach teatralnych.  

Pan Dyrektor mgr Dariusz Mielniczuk  rozpoczął przegląd witając 

wszystkich uczestników i komisję. 

W tegorocznym przeglądzie udział wzięły następujące zespoły 

teatralne: 

1) „Super piętnastka” – reżyser mgr Barbara Pattillo 

2) Uczniowie z klasy 1 b – reżyser mgr Beata Borkowska 

3) „Bajkolandia” – reżyser mgr Iwona Wit  

4) „Zwierzaki” – reżyser mgr Elżbieta Stankiewicz 

5) „Ekoludki” – reżyser mgr Danuta Majdańska 

6) Uczniowie z klasy 3 a – reżyser Katarzyna Kowalska 

7) Uczniowie z klas 2 i 3 SP w Antoniowie – reżyser Anna 

Stacharska 

Po obejrzeniu 7 spektakli 

komisja w składzie:  

1) Mgr Andrzej 

Dyczewski – wicestarosta 

Powiatu Łęczyńskiego 

2) Pani Danuta Małysz 

– nauczycielka 

3) Pani Dorota Filipek 

– Dyrektorka Domu Kultury 

w Milejowie 

dokonała podsumowania 

przeglądu. Uznała, ze wszystkie widowiska wyróżniały się 

wyrazistą formą teatralną, ekspresją wykonania i odwagą młodych 

aktorów. Wicestarosta mgr Andrzej Dyczewski  wręczył grupom 

teatralnym oraz ich reżyserom dyplomy i książki.  

Pani Dyrektor Domu Kultury w Milejowie, Dorota Filipek wręczyła 

grupom statuetki, mgr Elżbieta Stankiewicz wręczyła wszystkim 

dzieciom batony zakupione przez Radę Rodziców.  

 

 
Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Nr 

1 w Milejowie. 

Do Programu ,,Czytające Szkoły” zgłosiłam uczniów z kl. I-III 

w roku szkolnym 2009/2010. 

Celem mojego przedsięwzięcia było wzbudzenie zainteresowania 

ogólnopolską akcją promującą korzyści płynące z głośnego 

czytania książek przez dorosłych dzieciom, tworzenie wokół dzieci 

kontaktu z książką, wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby 

obcowania z kulturą żywego słowa. Do udziału włączyłam 

koleżanki uczące w kl. I-III p. B. Pattillo, p. B. Borkowską, 

p. D. Majdańską, p. I. Wit, p. K. Kowalską, rodziców, 

pracowników szkoły oraz znane osoby w środowisku 

lokalnym. Uczniowie słuchali baśni, legend polskich , 

ulubionych książek zaproponowanych przez dzieci 

lub przyniesionych przez zaproszonych gości. 

Realizowana przeze mnie akcja zacieśniła współpracę 

szkoły ze środowiskiem lokalnym, dzieciom 

pozwoliła na częsty kontakt z kulturą żywego słowa, 

podniosła stan czytelnictwa.   

W maju z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom zaprowadziłam  uczniów kl. III do Gminnej 

Biblioteki Publicznej, wspólnie z panią dyrektor  mgr 

M. Kot przeprowadziłam lekcję warsztatową o budowie 

książki. Pani dyrektor czytała dzieciom wybrane, 

ulubione  przez dzieci książki. Później dzieci 

rozwiązywały zagadki, rebusy, krzyżówki ,które 

dotyczyły ich treści. Na zakończenie  dzieci dostały 

drobne upominki- zakładki do książek.   

          

15 czerwca zorganizowałam I edycję ,,Wspólnego 

czytania baśni J. Ch Andersena’’. 

Baśnie czytali zaproszeni goście: ks. mgr Wojciech 

Komosa, bibliotekarka szkolna- p. Brygida Walczak, 

pedagog szkolny- mgr Anna Kapica, dyr. GOK p. Dorota 

Filipek, bibliotekarka GBP w Łysołajach p. Izabela 

Bednarska. 

Następnie po ,,Wielkim  Czytaniu Dzieciom’’ odbył się 

finał Konkursu Plastycznego „W Świecie Baśni 

Andersena’’. Pani dyrektor mgr Maria Celegrat wręczyła 

uczniom biorącym udział w tym konkursie dyplomy, 

a organizatorka mgr Elżbieta Stankiewicz przybyłym 

gościom podziękowania za propagowanie idei czytania 

dzieciom. 

Opracowała: 

mgr Elżbieta 

Stankiewicz-

Szkolny 

Koordynator 

Programu 

,,Czytające 

Szkoły’’. 
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19 maja 2010 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej 
Brytanii „What do you know about Great Britain?” przeznaczony 
dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Zadania konkursowe 
rozwiązywało 15 uczniów, trzech uzyskało taką samą liczbę 
punktów, przyznano więc 3 równorzędne pierwsze miejsca dla 
Michała Piwońskiego - ucznia klasy 5a, Klaudii 
Wójcik – uczennicy klasy 5b oraz dla Wiktora 
Zielińskiego – ucznia klasy 4a. Wyróżnienia 
otrzymali: Sara Szczeniak, Dominika Bartosiak 
oraz Martyna Paryż. 
Zwycięzcom gratulujemy!!! Wszystkim dziękujemy 
za udział!!! Organizatorzy D.W i J.Z 
 

25 marca 2010 odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Poezja o tematyce miłosnej w języku obcym” Uczniowie klas I – III 
z gimnazjum w Milejowie oraz z gimnazjum w Mełgwi recytowali 
wiersze o miłości w języku angielskim i niemieckim. Poziom był 

bardzo wysoki i wyrównany, a 
członkowie jury długo 
zastanawiali się, komu przyznać 
nagrody. I miejsce w kategorii 
język angielski zajęła Patrycja 
Słomka, w kategorii język 
niemiecki I miejsce zajęła Klaudia 
Kowalska. Zwycięzcom 
gratulujemy !!!Wszystkim 

dziękujemy za udział!!Organizatorzy: D.W i K. M 
 

W grudniu 2009 odbył się Konkurs na Najpiękniejszą Kartę 
Bożonarodzeniową w języku obcym. I miejsce zajęła Oktawia Polak 
Ia; II miejsce zajął Tomasz Kraska IIb; III miejsce zajął Mariusz 
Zienkiewicz IIb. Zwycięzcom gratulujemy!!! Wszystkim dziękujemy 
za udział!! Organizatorzy n-ele zespołu przedmiotowego języków 
obcych 
W dniu 12 stycznia 2010 uczniowie klas I – III szkoły podstawowej 
obejrzeli przedstawienie w języku angielskim pt: „Christmas”. 
Spektakl przygotowali uczniowie klasy IVa ( pod czujnym okiem n-la 
p.Doroty Wiśniewskiej ) Młodzi aktorzy nie  tylko zachwycili grą, 
samodzielnie przygotowali też potrzebne rekwizyty i zadbali 
o scenografię. Brawo!!!! 
     

Uczniowie klas I - III i IV - VI szkoły podstawowej reprezentowali 
naszą szkołę w I Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Angielskiej, 
który odbył się w Zespole Szkół nr 2 w Jaszczowie. W kategorii klasy 
I – III Aleksandra Falkiewicz (klasa Ia) zajęła II miejsce, 
a wyróżnienie otrzymała Laura Kubić (klasa II z filii w Antoniowie) 
I miejsce w kategorii klasy IV – VI zajęła Karolina Ilnicka (klasa IVa) 
a wyróżnienie zdobyły: Nadia Jóźwiak, Karolina Iwanicka, Weronika 
Stanisławek oraz Paulina Stanisławek z klasy IVa.  
Zwycięzcom gratulujemy!!! Wszystkim dziękujemy za udział!!!  
 

nauczyciele angliści 
 

 
 

     Ponad siedemdziesięciu uczestników IV Gminnego 

Przeglądu Piosenki Dziecięcej gościliśmy w naszej szkole 

22 czerwca 2010 r. Po uroczystym otwarciu przez 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie Pana mgr. 

Dariusza Mielniczuka dzieciaki przeżyły niezapomniane 

chwile wspaniałej zabawy .  Zaprezentowało się wielu 

utalentowanych artystów przedszkoli i szkół Gminy 

Milejów. Jak co roku  trudno było dokonać wyłonienia 

zwycięzców. Jury obradowało „dość długo i burzliwie”, 

aż w końcu udało się i sporządzono listę nagrodzonych: 

 

 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  

 I miejsce: Zuzanna Meresta lat 5 /n-p. Anna Grudzień 

(Milejów ) 

II miejsce: Jakub Kociuba lat 6 /p.Ewelina Kowaluk-

Molenda (Łysołaje) 

III miejsce: Augustyn Amelia, Zuzanna Pikul, Ola 

Nieroda lat 6 / p. Krystyna Pelczarska (Millejów) 

 

KLASY PIERWSZE 

I miejsce: Aleksandra Falkiewicz /p. Barbara Pattillo  

(Milejów) 

II miejsce: Julia Kopniak, Karolina Tkaczuk, Diana 

Kwiatkowska, Natalia Baranowska /p. Agnieszka 

Szponar (Białka) 

III miejsce: Emilia Srebrna / p. Barbara Pattillo 

(Milejów)            

 

 KLASY DRUGIE 

I miejsce: Jakub Gański / p. Iwona Wit (Milejów) 

II miejsce: Katarzyna Antoniak /p. Małgorzata 

Czubacka (Łysołaje) 

III miejsce: Julia Suryś /p. Małgorzata Czubacka 

(Łysołaje) 

 

 KLASY  TRZECIE 

I miejsce: Brygida Białowąs /p. Marta Ponieważ 

(Łysołaje) 

II miejsce: Weronika Grudzień i Katarzyna Staszczyk 

/p.Joanna Kozak ( Białka) 

III miejsce: Jakub Bednarczyk  /p. Anna Stacharska 

(Antoniów) 

Wręczono  wiele dyplomów i wyróżnień. Wszyscy  

uczestniczący w przeglądzie zostali obdarowani 

nagrodami w postaci pluszaków. 

 

Organizatorzy wraz z dziećmi i ich opiekunami dziękują 

naszym sponsorom tj. Panu Wójtowi Tomaszowi 

Surysiowi, Panu Dyrektorowi Dariuszowi 

Mielniczukowi i Pani Teresie Dudzie z Targowiska 

Miejskiego w Łęcznej za ufundowanie nagród. 

Jak zwykle nasze zaproszenie na V edycję kierujemy do 

naszych milusińskich i ich opiekunów. Do zobaczenia 

w maju 2011r. 

 Danuta Majdańska 
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WSPOMNIEŃ CZAR 

 

Idąc do liceum, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że musimy zamknąć wiele rozdziałów swojej opowieści i rozpocząć  nowe, 

o zupełnie innej treści. Jednak tego, co zakończyliśmy, nigdy nie zapomnimy. Milejowska szkoła pozwoliła nam rozwinąć skrzydła.  

Zawsze będziemy mieli w pamięci lekcje z kochanym Panem Bilem, dzięki którym nasza wiedza, nie tylko matematyczna, 

pogłębiała się w tak cudownej atmosferze. 

W naszych sercach pozostaną lekcje języka polskiego z Panią Elą. Dzięki jej matczynej opiece i trosce było nam łatwiej pokonać 

trudności młodzieńczej natury.  

Kółko redakcyjne było naszym ulubionym zajęciem pozalekcyjnym. Oprócz ogromnej ilości rozmów i wspólnie spędzonego 

czasu staliśmy się małą rodziną. Odżywialiśmy się również prawidłowo, kanapek dla nikogo nie zabrakło. : ) 

Będzie nam brakowało wycieczek z Panią Madzią i angielskiego, na którym nie zawsze zajmowaliśmy się zaplanowanymi 

sprawami. 

Nigdy nie zapomnimy wychowania fizycznego z Panem Oremczukiem. To były świetne zajęcia, Bawiąc się i śmiejąc, każdy z nas 

podwyższył swoją tężyznę fizyczną. 

Najmocniej tęsknimy za historiami, które prowadził Pan Kazimierz. Brakuje nam jego czerwonych karteczek, uwag, minusików 

i zwrotów,  tj. „Proszę o kulturę i dyscyplinę”. Z całego serca dziękujemy mu za to, ze znosił nasze humorki przez tych kilka lat i że 

zawsze dawał nam drugą szansę. 

 A więc moi drodzy, pamiętajmy o Tych Wszystkich, którzy przyczynili bądź przyczynią się do tego, jak wspaniałymi ludźmi 

będziemy w przyszłości, czym będziemy się zajmować i w co wierzyć. 

Za wszystko z całych sił- DZIĘKUJEMY.  

Absolwenci:  

Piotr Zieliński., Aleksandra Kowalska  i Joanna Miszczuk 

 

Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2009/2010 

Szkoła Podstawowa „Igrzyska’’ 

 
Tenis stołowy indywidualny:  Katarzyna Kowalska. 
 Zawody gminne -  I miejsce.  

Zawody powiatowe -  I miejsce.  

Zawody rejonowe –IV miejsce. 
 Brała udział w Finale 

Wojewódzkim. 

Tenis stołowy 
drużynowy klasy 5-6: 

Oliwia Cios, 

Katarzyna Kowalska.  
Zawody gminne – 

I miejsce. 

Zawody powiatowe – 

II miejsce.   

Zawody rejonowe – 

V miejsce. 
Tenis stołowy 

drużynowy klasy 4: 

Karolina Iwanicka, 
Nadia Jóźwiak. 

Zawody gminne – II miejsce. 

Zawody powiatowe – II miejsce. 
Zawody rejonowe – V miejsce. 

Mini Koszykówka Dziewcząt: Dominika Bartosiak, Magdalena Czahajda, 

Agata Kubajka, Oliwia Cios, Katarzyna Gajowiak, Kamila Stefańczuk, 
Weronika Włodarczyk, Klaudia Sawicka, Angelika Franczak, Katarzyna 

Wójcik, Katarzyna Kowalska.  

Zawody gminne – I miejsce. 
Zawody powiatowe – I miejsce. 

Zawody rejonowe – IV miejsce. 

Mini Koszykówka Chłopców: Rafał Borkowski, Kacper Pietrzak, Damian 
Olender, Dawid Bartnik, Marek Cwirzeń, Kacper Czubacki, Grzegorz 

Sosnowski, Michał Kurdyga, Dominik Zarzeczny, Paweł Kwiatkowski, 
Adrian Kwiatkowski, Szymon Pietras. 

Zawody gminne – I miejsce. 

Zawody powiatowe – III miejsce. 

Mini Piłka Nożna Dziewcząt: 
Magdalena Czahajda,  Oliwia 

Cios, Katarzyna Gajowiak, 

Kamila Stefańczuk, Weronika 
Włodarczyk,  Katarzyna Wójcik, 

Katarzyna Kowalska, Weronika 

Roczon. 
Zawody gminne – I miejsce. 

Zawody powiatowe – I miejsce. 

Zawody rejonowe – IV miejsce. 
Mini Piłka Nożna Chłopców:  

Rafał Borkowski, Kacper 

Pietrzak, Damian Olender, Dawid 

Bartnik, Marek Ćwirzeń, Kacper Czubacki, Grzegorz Sosnowski, Dominik 

Zarzeczny, Paweł Kwiatkowski, Adrian Kwiatkowski, Szymon Pietras. 

Zawody gminne – I miejsce. 
Zawody powiatowe – V miejsce. 

Mini Piłka Ręczna Dziewcząt: Dominika Bartosiak, Magdalena Czahajda, 

Agata Kubajka, Oliwia Cios, Katarzyna Gajowiak, Kamila Stefańczuk, 
Weronika Włodarczyk, Katarzyna Wójcik, Katarzyna Kowalska, Dominika 

Bernecka. 

Zawody gminne – I miejsce. 
Zawody powiatowe – II miejsce. 

Mini Piłka Siatkowa „Czwórki’’ Dziewcząt: Dominika Bartosiak, 

Magdalena Czahajda, Agata Kubajka, Oliwia Cios, Katarzyna Gajowiak, 
Kamila Stefańczuk, Weronika Włodarczyk, Katarzyna Wójcik, Katarzyna 

Kowalska.   

Zawody gminne – I miejsce. 
Zawody powiatowe – II miejsce. 

Mini Piłka Siatkowa „Czwórki’’Chłopców: Rafał Borkowski, Kacper 

Pietrzak, Damian Olender, Marek Ćwirzeń, Kacper Czubacki, Grzegorz 
Sosnowski, Dominik Zarzeczny, Paweł Kwiatkowski, Adrian Kwiatkowski, 

Szymon Pietras. 
Zawody gminne – I miejsce. 

Zawody powiatowe – III miejsce. 

Opiekun: Marcin Kociuba. 

Gimnazjum 

Tenis stołowy indywidualny 
Zawody gminne 

I miejsce - Piotr Zieliński, Dominika Gańska 

II miejsce – Katarzyna Bednarczyk 

III miejsce – Krystian Kopeć  

 

Zawody powiatowe 

II miejsce – Krystian Kopeć, Katarzyna Bednarczyk 

III miejsce – Piotr Zieliński, Dominika Gańska 

Zawody rejonowe 

III miejsce – Krystian Kopeć, Katarzyna Bednarczyk 

 

Drużyna piłki siatkowej w składzie: 
Zieliński Piotr, Gański Arkadiusz, Gąsiorowski Bartosz, Prokop Karol, Kuczwalski 

Adrian, Jatczak Adrian, Zarzeczny Radosław, Majcher Damian, Kowalski Paweł – zajęła 

I miejsce w zawodach gminnych i powiatowych oraz III miejsce w zawodach rejonowych. 
Opiekun: Robert Oremczuk 


