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Drodzy Nauczyciele! 

Dzień Edukacji Narodowej skłania do 
refleksji wszystkich, którzy opuścili już mury 
Naszej Szkoły i tych pochylonych jeszcze nad 
książką.  Myślimy o nauczycielach, 
„prowadzących nas za rękę” i zachęcających do 
odkrywania świata. Zastanawiamy się nad 
tym, co wnieśli w nasze życie, co nam 
ofiarowali. 

Jak powiedział Arystoteles, 
„najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, 
jaki można dać dziecku - jest wykształcenie". 

 Dzisiaj jeszcze raz dziękujemy właśnie za 
ten dar, za  „otwieranie bram" do lepszego 
życia. Prosimy przyjąć wyrazy szacunku 
i uznania dla nauczycielskiego trudu. Życzymy 
dużo szczęścia, zdrowia i realizacji życiowych 
planów. 

Dyrektor Szkoły  
Rada Rodziców           
Samorząd Uczniowski    

 

 

 
 

Pisarz polityczny, poeta, pedagog. Jeden z wybitnych prekursorów oświecenia.  

Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły wstąpił do zakonu 

pijarów. Był nauczycielem w kolegium pijarskim w Warszawie. Dwa lata studiował 

w Rzymie, a następnie wyjechał do Paryża, gdzie dokładnie poznał stan 

i nowoczesność szkolnictwa francuskiego. Po powrocie do kraju zajmował się 

reformą ustroju państwowego, działalnością oświatową i twórczością literacką. 

W dziedzinie oświaty Konarski proponował powołanie urzędu państwowego 

sprawującego nadzór nad szkołami i kierującego sposobami nauczania. 

Zreformował szkoły pijarskie, w których naczelnym celem stało się właściwe 

wychowanie obywatelskie: "Niech chłopcy wiedzą, co winni ojczyźnie, co należy 

im przez całe dla ojczyzny życie robić, aby mogli odwdzięczyć się ojczyźnie przez 

wspomaganie jej, bronienie i dodawanie jej sławy". Swój program pedagogiczny 

realizował Konarski w założonym w roku 1740 Collegium Nobilium, w szkole 

przeznaczonej dla synów zamożnej szlachty. Zastąpiono w niej łacinę językiem 

polskim jako językiem wykładowym, wprowadzono naukę języków obcych, 

położono nacisk na przedmioty przyrodnicze, a dotychczas stosowaną w szkołach 

metodę pamięciowego opanowywania wiadomości zastąpiono samodzielną analizą 

i rozumowym sposobem przyswajania wiedzy.   

Pełny program polityczny wyłożył Konarski w dziele "O skutecznym rad 

sposobie", składającym się z czterech tomów. Odrzucał on stanowczo liberum veto 

jako przyczynę rozkładu wewnętrznego Rzeczypospolitej, proponując rozstrzyganie 

uchwał sejmowych większością głosów. Autor stworzył projekt nowej organizacji 

sejmu polskiego złożonego z dwóch izb: senatorskiej i poselskiej.   

Konarski zasłynął rozprawą na temat czystości języka polskiego "O poprawie 

wad wymowy", gdzie wystąpił przeciwko panegiryzmowi i makaronizmom 

w utworach literackich, podkreślał znaczenie naturalności w wysławianiu się 

i rzeczowości w przedstawianym temacie. Na uwagę zasługuje też treść sztuki 

napisanej przez Konarskiego dla teatrów szkolnych pt. "Tragedia Epaminondy", w 

której autor podkreśla wyższość dobra ogólnego nad korzyściami prywatnymi 

i składa hołd tym, którzy bezinteresownie służą ojczyźnie. Wiele mądrości 

zawierają słowa tego utworu, które dowodzą, że nikt nie ma prawa domagać się 

uznania za zasługi, które oddał ojczyźnie, gdyż:  

"Nie masz zasług te, co my zowiemy zasługi, 

Są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi". 

Król w uznaniu osiągnięć Stanisława Konarskiego wybił medal z napisem: 

"Temu, który odważył się być mądrym". 
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Jesteśmy „EKO” 
 

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do rywalizacji ze szkołami powiatu łęczyńskiego w ramach 

Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. 

   Nasze działania poświęcone były edukacji zdrowotnej oraz szerzeniu wiedzy na temat ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. 

 

 

 

Uczniowie bardzo chętnie włączali się w działania proponowane przez zespół alertu. Największe zaangażowanie było 

widać podczas happeningu Mój pomysł na zdrowe drugie śniadanie, podczas którego uczniowie musieli wykazać się wiedzą  

na temat zdrowego odżywiania oraz wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce, a także akcji ogólnopolskiej „Śniadanie daje 

moc”. Konkursy towarzyszące obchodom Dnia Ziemi cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów zarówno młodszych, 

jak i starszych. Liczną grupę stanowili uczniowie ze szkół w  Białce, Łysołajach i Łańcuchowie oraz uczniowie 

Samorządowego Przedszkola w Milejowie. Prace uczniów były eksponowane na tablicach ogłoszeniowych w korytarzach 

szkolnych oraz GOK w Milejowie. 

 

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie 
W Starostwie Powiatowym 

w Łęcznej odbyły się 

uroczystości z okazji 10-lecia 

Powiatowej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie. Młodzież 
z naszego gimnazjum 

przygotowała przedstawienie 

promujące zdrowie „Wybór 

należy do ciebie…”  

 25 marca 2014 

roku 26 szkół z całego 
powiatu łęczyńskiego 

zostało wyróżnionych Powiatowym Certyfikatami "Powiatowej 

Sieci Szkół Promujących Zdrowie". Przedstawicielom 

wyróżnionych instytucji dyplomy wręczył Starosta Łęczyński 

Adam Niwiński. 
 Młodzież w efektywny sposób zaprezentowała montaż 

słowno – muzyczny promujący zdrowy styl życia, będący 

swoistym podsumowaniem działań w zakresie Edukacji 

zdrowotnej.  

Uczniowie klas I-III brali udział w : 
  happeningu Zdrowe drugie śniadanie 

 konkursie plastycznym pod hasłem Globalne ocieplenie 

 konkursie piosenki ekologicznej 

 konkursie recytatorskim  Piękno Ojczystej  Przyrody 

 zbiórce nakrętek na rzecz schroniska dla zwierząt  

 zbiórce na rzecz domów dziecka Góra grosza 

 zbiórce darów Pomóż dzieciom przetrwać zimę 

 programie Owoce w szkole 

 programie Szklanka mleka 

 akcji ogólnopolskiej Śniadanie daje moc 

 wycieczce do Grodziska w Wólce Bieleckiej 

 wycieczce do Sandomierza 

 

Uczniowie klas  IV-VI uczestniczyli w następujących działaniach: 

 happening pod hasłem Mój pomysł na zdrowe drugie śniadanie 

 akcja ogólnopolska Śniadanie daje moc 

 konkurs plastyczny na plakat promujący zdrowe odżywianie 

 konkurs wiedzy na temat zdrowego trybu życia 

 konkurs wiedzy na temat Aktywni dla klimatu 

 konkurs plastyczny pod hasłem Globalne ocieplenie 

 konkurs recytatorski  Piękno Ojczystej  Przyrody 

 konkurs recytatorski W zgodzie z naturą 

 nauka udzielania Pierwszej pomocy w wypadkach 

 zbiórka nakrętek na rzecz schroniska dla zwierząt  

 zbiórka na rzecz domów dziecka Góra grosza 

 zbiórka darów Pomóż dzieciom przetrwać zimę 

 konkurs wiedzy pod hasłem Bądź bezpieczny 

 przygotowanie gazetek tematycznych 

 program Szklanka mleka 

 prace sezonowe w ogródku szkolnym 

 rajd  rowerowy po Gminie Milejów 

 zbiórka makulatury 

 przedstawienie Co ma wpływ na klimat Ziemi 

 wycieczka do Zakopanego, wycieczka do Warszawy  

 wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego 
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9 maja 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie odbyły się Gminne Obchody Dnia Ziemi. Organizatorem uroczystości 

był Zespół Szkół nr 1 w Milejowie we współpracy z Urzędem Gminy w Milejowie. Uczestnikami celebry byli przedstawiciele władz 

samorządowych, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz społeczność uczniowska.  

Zasadniczym celem imprezy było przybliżenie zgromadzonym wszelkich problemów 

związanych z ekologią oraz edukacja w zakresie ochrony środowiska. Spotkanie stało się 

doskonałą okazją do przedstawienia zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach 

pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem mieszkańców Ziemi. 

Uroczystość zapoczątkowano piosenką Pamiętajcie o ogrodach w wykonaniu Emilii Srebrnej 

uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej im. S. Konarskiego w Milejowie –laureatki II Gminnego 

Konkursu Piosenki Ekologicznej.  

Młodzież szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie wraz z nauczycielami przygotowała 

niezwykłe przedstawienie ukazujące mechanizm powstawania globalnego ocieplenia „Co ma 

wpływ na klimat Ziemi”. Uczniowie, wcielając się w elementy natury nieożywionej, w sposób 

plastyczny zaprezentowali przyczyny 

i skutki zmian klimatycznych oraz 

zachęcali do podejmowania działań 

hamujących emisję gazów cieplarnianych 

do atmosfery. 
 

Kolejnym znaczącym elementem uroczystości był wykład pt. Fakty i mity. 

Współczesne ocieplenie przygotowany przez doktora Jana Redera, pracownika 

naukowego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca 

w niezwykle interesujący sposób zaprezentował współczesne stanowiska 

naukowców na temat globalnego ocieplenia. 

W kolejnej części programu oficjalnie podsumowano i wręczono nagrody – 

drzewka i krzewy dla wszystkich laureatów konkursów związanych z tematyką 

tegorocznego Dnia Ziemi pod hasłem Zmieniaj nawyki – nie klimat! 

Całość obchodów uświetniały występy recytatorskie i wokalne uczniów. 

Śniadanie daje moc 
8 listopada 2013 roku wszyscy uczniowie klas I-VI razem z wychowawcami wzięli 

udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej 

„Śniadanie daje moc”. Wspólne przygotowanie 

śniadania sprawiło dzieciom wiele radości i było 

wspaniałą zabawą.  

Pani Barbara Pattillo przeprowadziła warsztaty na 

temat zdrowego żywienia dla klas I-III. Dzieci z 

uwagą i ogromnym zainteresowaniem śledziły 

eksperymenty swojej pani. Były bardzo aktywne 

oraz wykazały się niesamowitą wiedzą na temat 

zasad zdrowego żywienia. Całość podsumował Pan Dyrektor, zwracając szczególną 

uwagę na złe nawyki żywieniowe.  

Najstarsi uczniowie przygotowywali się do prezentacji „zdrowego talerza”. Ich zadanie polegało na przyrządzeniu zdrowego 

posiłku, zawierającego jak najwięcej składników odżywczych. Następnie musieli wyjaśnić, dlaczego wybrali akurat te 

produkty. Na koniec przedstawili plakaty promujące zdrowy styl życia. Pan Dyrektor 

przekazał uczniom cenne uwagi na temat złych nawyków 

żywieniowych, wszyscy uczniowie przyznali, iż warto 

pamiętać o zdrowym śniadaniu.  

Nasz wspólny posiłek wymagał również szczególnej oprawy -  

pięknie nakrytego stołu, dekoracji oraz niesamowitej atmosfery 

stworzonej przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Po tych 

wszystkich wspaniałych przygotowaniach nadszedł czas na 

ucztę. Uczniowie przypomnieli zasady właściwego zachowania 

się przy stole, po czym przystąpili do kosztowania 

smakołyków. Tego dnia wszyscy otrzymaliśmy niezbędną 

energię do dalszej pracy. Dzięki tej akcji uczniowie 

uświadomili sobie, jak ważne jest śniadanie, które rozpoczyna 

każdy nasz dzień.  
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 „My z niego wszyscy…” 
„Umierali z ran w straszliwej męce, 

Padł nie jeden, by nie powstać więcej, 

Biały krzyż pozostał nad mogiłą 

Po co chłopcy?... Bo tak trzeba było” 

                       I. Krzepkowska - Bułat 

 

Przed 75 laty, 27 września 1939 roku, rozpoczęto tworzenie Polskiego 

Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne 

struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie 

miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony 

wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur 

państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko 

podjęcie otwartej walki z okupantem, ale stworzenie siły moralnej, 

niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas 

komunistycznej dyktatury. 

26 września 2014 roku Społeczność Szkolna Zespołu Szkół nr 1 

w Milejowie przygotowała uroczystości upamiętniające 75. rocznicą 

powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Pierwszym punktem programu 

był interesujący wykład Pana Karola Legiecia zatytułowany „Geneza, 

struktury, działalność Polskiego Państwa Podziemnego”. Następnie młodzież 

gimnazjalna zaprezentowała ciekawy montaż słowno – muzyczny 

upamiętniający tamte wydarzenia. Pod koniec obchodów wystąpił Pan 

Kazimierz Woś, który przedstawił „Działalność Polskiego Państwa 

Podziemnego w Gminie Milejów i okolicach”. Historyk w swej prelekcji 

przybliżył także sylwetki osób z naszego regionu, które zasłynęły w walce 

o wolność.    
 

           
 

SPOTKANIE Z PRZEDSTWICIELAMI 

STRAŻY POŻARNEJ 
 

    18 oraz 19 lutego 2014 roku, w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży 

z przedstawicielami straży pożarnej. Gościliśmy pana Michała Błaszczaka – 

strażaka, a zarazem ratownika medycznego i pana Antoniego Opalińskiego – 

przedstawiciela Lotniczych Służb Ratowniczo Gaśniczych pracujących na 

lotnisku w Świdniku. 

   Strażacy zapoznali młodzież z zadaniami i specyfiką tego trudnego zawodu. 

Wielką radość dzieciom sprawił fakt, że strażacy przynieśli ze sobą sprzęt 

ratowniczo gaśniczy. Uczniowie mogli  poznać jego działanie i przeznaczenie. 

   Wielkim zainteresowaniem cieszył się pokaz strojów ochronnych, służących 

do najtrudniejszych akcji i pracy w ekstremalnych warunkach. Młodzi ludzie 

mieli możliwość przymierzenia takiego stroju, założenia maski tlenowej. 

   W trakcie tego spotkania odbył się również pokaz ratownictwa medycznego. 

Pan Błaszczak zaprezentował  jak należy udzielać 

pierwszej pomocy ofiarom wypadków w sytuacjach 

zagrożenia ich życia i zdrowia. Panowie strażacy 

przeprowadzili również szkolenie dotyczące 

bezpiecznych zachowań związanych z sytuacjami, 

gdzie możemy mieć do czynienia z zagrożeniem 

pożarem lub jego  wybuchem. 
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DZIEŃ STAROŻYTNEJ GRECJI 
Podróż w czasie… 

 

 17 czerwca 2014 roku klasa 5 (obecna 6) zorganizowała w naszej szkole 

niezwykłe wydarzenie: Dzień Starożytnej Grecji. W tym dniu na szkolnych 

korytarzach można było spotkać wiele postaci mitologicznych.  

Dzień rozpoczął się od konkursu mitologicznego, składającego się z trzech 

części. Pierwsza dotyczyła znajomości Mitologii Jana Parandowskiego, w drugiej 

natomiast należało przedstawić wybraną scenkę mitologiczną. Ostatni etap polegał na 

wyjaśnieniu znaczenia wylosowanych związków frazeologicznych. Warto podkreślić, 

że poziom przygotowania uczestników był bardzo wysoki. Uczniowie odpowiadali 

na szczegółowe pytania, a o wyniku końcowym decydowała nie tylko wiedza, ale 

także umiejętność zachowania stoickiego spokoju. 

W kolejnym konkursie, 

historycznym, udział wzięli 

reprezentanci z klas IV-VI. 

Zmagali się z trudnymi pytaniami dotyczącymi starożytnej Grecji. 

Po przerwie wszyscy przenieśliśmy się na boisko szkolne, gdzie odbywały się 

igrzyska olimpijskie. Uczniowie mogli spróbować swoich sił w biegach, skoku w dal, 

rzucie dyskiem i oszczepem, a także w zapasach.  

Na koniec można było się przenieść na wielką ucztę grecką, gdzie tańce i dobry 

humor towarzyszyły wszystkim aż do wieczora.  
 

Zwycięzcy w konkursie mitologicznym: Sandra Wyrzykowska, Jesika Miśkiewicz, 

Weronika Rożek, Piotr Szczepanowski. Gratulujemy!!! 

 
           

 
 

ZROZUMIEĆ CZYM JEST AUTYZM… 
  

9 kwietnia 2014 roku, w ramach Światowego Dnia Świadomości 

Autyzmu, reprezentanci z klas czwartej i piątej brali udział w 

warsztatach poświęconych autyzmowi w Ośrodku 

Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej.  

 Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym jest 

autyzm, a także z jakimi trudnościami borykają się osoby 

dotknięte tym zaburzeniem. Po obejrzeniu filmu, obrazującego 

myśli i stan uczuć dziewczynki z autyzmem, uczniowie 

wykonali plakat na temat tego, czym jest niepełnosprawność.  

 Dzięki uprzejmości pani Dyrektor ośrodka, uczniowie 

mogli zapoznać się z pracą szkoły specjalnej, a także poznać 

inne dzieci. Nasi wychowankowie przyznali, iż od tej pory 

inaczej będą postrzegać niepełnosprawnych ludzi, zwłaszcza 

tych dotkniętych autyzmem.  

 
 

           
 

KONKURS SUPER KLASA 
 

W roku szkolnym 2014/2015 Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na „Super Klasę”. Główne cele konkursu to 

zachęcenie uczniów do działań na rzecz klasy i szkoły, rozwijanie zainteresowań, talentów, a także zmobilizowanie do 

systematycznej pracy.  

Do konkursu przystąpiły klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalne, które zbierały punkty w różnych obszarach 

określonych w Regulaminie konkursu.  

Punkty przyznawano za średnią klasy, oceny z zachowania, udział w konkursach przedmiotowych, frekwencję, 

czytelnictwo, zbiórkę makulatury, a także akcje organizowane przez szkołę i poza nią.  

W roku szkolnym 2013/2014 tytuł „Super Klasy” w Szkole Podstawowej otrzymała klasa VI , a w 

Gimnazjum klasa IIa. Nagrodą ufundowaną przez Radę Rodziców jest darmowy przejazd na spektakl do Lublina. 

Gratulujemy i zachęcamy do dalszej rywalizacji o tytuł „Super Klasy” w obecnym roku szkolnym. 
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Sukcesy uczniów ZS nr 1 w Milejowie 
 

Nazwa konkursu Lokata Imię i nazwisko ucznia 

Powiatowy konkurs matematyczny MAG - MAT laureat Jakub Michalak 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bitwie 
o Monte Cassino 

I miejsce 
III miejsce 

Ignacy Szuplewski 
Jakub Michalak 

Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy” wyróżnienie Karolina Iwanicka 

 
Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej 

I miejsce 
III miejsce 

wyróżnienie 

Karolina Ilnicka 
Laura Kubić 

Sandra Wyrzykowska 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „English is around the 
World” 

I miejsce 
III miejsce 

Jakub Michalak 
Michał Piwoński 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA II miejsce Jakub Michalak 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
w Rozumieniu ze Słuchu 

II miejsce Karolina Ilnicka 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Mistrz Gramatyki” III miejsce Michał Piwoński 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX - Michał Piwoński wyróżnienie Michał Piwoński 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX wyróżnienie Dominik Stańczak 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja o tematyce miłosnej w języku 
obcym” 

III miejsce 
III miejsce 

Martyna Roczon (j. niemiecki) 
Karolina Ilnicka (j. angielski) 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – kategoria 
drużynowa 

II miejsce Aleksandra Ryś, Weronika Ryś, 
Dominik Stańczak 

Powiatowy konkurs wiedzy o św. Barbarze „Prowadź Nas Święta Barbaro” I miejsce Anna Słowikowska 

V Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej – kategoria literacka I miejsce 
II miejsce 

Magdalena Kosierb 
Joanna Kulczycka 

V Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej – kategoria recytacja wyróżnienie Anna Słowikowska 

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównej „Błogosławiona 
Karolina wzorem dla młodych” 

I miejsce Anna Słowikowska 

IX Wojewódzki Konkurs o Papieżu Janie Pawle II  pod hasłem „Papież dialogu 
i pojednania” – kategoria wiedza 

III miejsce Anna Słowikowska 

IX Wojewódzki Konkurs o Papieżu Janie Pawle II  pod hasłem „Papież dialogu 
i pojednania” – kategoria recytacja 

III miejsce 
wyróżnienie 

Joanna Kulczycka 
Justyna Głąb 

Powiatowy konkurs „Szukamy tęgiej głowy” III miejsce Dominik Stańczak 

Wojewódzki konkurs matematyczny im. Ks. Dra F. Jakóbczyka II miejsce Jakub Michalak 

Powiatowy konkurs matematyczno – logiczny – kategoria indywidualna I miejsce Jakub Michalak 

Powiatowy konkurs matematyczno – logiczny – kategoria drużynowa II miejsce Alicja Srebrna, Dominika Zdunek, 
Jakub Michalak, Wiktor Zieliński 

Powiatowy konkurs matematyczny 
„Od tabliczki do różniczki” 

I miejsce 
II miejsce 

Jakub Michalak 
Wiktor Zieliński 

Powiatowy konkurs na gazetkę 
„Moja szkoła w ruchu” 

II miejsce Michał Drobik 

XIII Wojewódzki Gimnazjalny Rambit Ekologiczny III miejsce Reprezentacja klasy IIIB 

Mistrzostwa Województwa w indywidualnych biegach przełajowych III miejsce 
V miejsce 

Jakub Kociuba 
Szymon Kociuba 

Powiatowe Igrzyska w mini siatkówce dziewcząt I miejsce L. Kubić, I. Stacharska, A. Ryś, W Ryś, 
N. Niedobylska, A. Borowiec, E. Szalak, 
W. Misiak, N. Gajosz, N. Maziarczyk, 

K. Michalak 

Rejonowe Igrzyska w mini siatkówce dziewcząt II miejsce L. Kubić, I. Stacharska, A. Ryś, W Ryś, 
N. Niedobylska, A. Borowiec, E. Szalak, 
W. Misiak, N. Gajosz, N. Maziarczyk, 

K. Michalak 

Powiatowe Igrzyska w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt II miejsce L. Kubić, N. Niedobylska, A. Borowiec, 
E. Szalak, W. Misiak, N. Maziarczyk, 

K. Michalak 

Powiatowe  Igrzyska w Tenisie stołowym indywidualnym I miejsce Jakub Kociuba 

Rejonowe Igrzyska w Tenisie stołowym indywidualnym III miejsce Jakub Kociuba 

Wojewódzkie  Igrzyska w Tenisie stołowym indywidualnym finalista Jakub Kociuba 

 
                  


