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Drodzy Nauczyciele! 

Dzień Edukacji Narodowej, upamiętniający 

powstanie Komisji Edukacji Narodowej, to święto 

wszystkich osób odpowiedzialnych za kształcenie 

dzieci i młodzieży. Pragniemy wyrazić Wszystkim 

Państwu wdzięczność za codzienny wysiłek wkładany 

w rozwój każdego ucznia. Dziękujemy także za troskę 

o dobro dziecka i otwartość na zmiany, wynikające z 

potrzeb współczesnego świata. 

Z okazji dzisiejszego święta życzymy Państwu 

satysfakcji z wykonywanej pracy i kolejnych sukcesów 

Waszych podopiecznych. Niech będą one dla Państwa 

dodatkową nagrodą i motywacją do dalszych działań, 

bowiem według Arystotelesa: Najcenniejszym i 

najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, 

jest wykształcenie.  
 

Dyrektor Szkoły  
Rada Rodziców  
Samorząd Uczniowski 

 

 
 

„Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze 

książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników”. Powyższe słowa zostały 

wypowiedziane przez naszego patrona, Stanisława Konarskiego, który przyczynił 

się do niebanalnej reformy w szkolnictwie. Jako twórca narodowego 

i nowoczesnego systemu dydaktyczno-wychowawczego, pragnął oprzeć dydaktykę 

na ukierunkowanych, ale samodzielnych i krytycznych lekturach uczniów. 

Dyktowanie zastąpił czytaniem, zapamiętywanie pojęć – komentarzem i refleksją. 

Zamiast przestarzałych kompendiów i streszczeń, wprowadzał oryginalne pisma 

autorów dawnych i nowożytnych. Chciał wychowywać w szkołach światłych            

i  nowoczesnych. Ale źródeł wszelkiej wiedzy i cnót dopatrywał się właśnie 

w książkach. 

Czytanie i komentowanie tekstów uzupełniały godziny lekcji i zajęć 

domowych. Program szkolny przepełniony był lekturami obowiązkowymi. Ale za 

jeden z najważniejszych celów edukacji uznane zostało przyzwyczajenie do 

czytania, nawyk aktywnego obcowania z książką, przedłużający na całe życie 

korzyści nauki szkolnej. Konarski nie zawahał się nawet powtórzyć, znanego już od 

starożytności twierdzenia, że książki są najlepszym nauczycielem. Reforma pijarska 

kładła wielki nacisk na prywatne lektury uczniów i na przyzwyczajanie ich do 

kupowania książek. Należy zaznaczyć, iż było to novum przyjmujące się z trudem, 

budzące zdumienie i sprzeciw nie tylko samych uczniów, ale i rodziców.  

Nie wszystkie postulaty Konarskiego mogły być zrealizowane w szkołach 

pijarskich. Reformator musiał się zgodzić, z największym jego zdaniem złem, czyli 

z dyktandem profesora, zamiast samodzielnej lektury uczniów. Zastrzegł 

przynajmniej, żeby dyktowano tylko teksty najdoskonalszych autorów.  
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Znani i lubiani 
Z wizytą u Pani Elżbiety Celegrat 

 

Pani mgr Elżbieta Celegrat ze szkołą związana była od 1961 roku, kiedy rozpoczęła pracę 

jako nauczycielka języka polskiego. Oprócz nauczania, upowszechniała także turystykę 

i krajoznawstwo w środowisku szkolnym. Przygotowywała uczniów do licznych konkursów 

polonistycznych i ortograficznych o randze wojewódzkiej. Za trud włożony w pracę z kołem 

SKKT, Pani Elżbieta otrzymała podziękowania od Kuratora Oświaty i Zarządu Wojewódzkiego 

PTTK. Dzięki Nauczycielce nasza szkoła reprezentowana była na Ogólnopolskim Zlocie ZHP – 

Grunwald 88. Istotne dla wizerunku szkoły były lata pracy Pani Elżbiety na stanowisku dyrektora 

szkoły.  

 

1. Dzień dobry. Wszyscy dobrze wiemy, że przez 

bardzo długi okres wykonywała Pani zawód 

nauczyciela. Jak długo pracowała Pani w naszej 

szkole? 

W szkole pracowałam od 19 roku życia, 40 lat. 

Rozpoczęłam pracę, gdy funkcję dyrektora szkoły pełnił 

pan Twarowski. Tworzyliśmy razem ze Szkołą 

Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym tzw. 

„Jedenastolatkę”.  Miałam propozycję pracy 

w Łysołajach, ale jednak zdecydowałam się na Milejów.  

2. Jak wyglądały pierwsze lata Pani pracy 

w szkole? 

Na początku uczyłam języka polskiego i historii w szkole 

podstawowej, później miałam przydział pracy w klasach 

1-3. Potem pełniłam funkcję zastępcy dyrektora szkoły, 

a następnie  gminnego dyrektora szkoły, czyli miałam pod 

swoją opieką wszystkie szkoły na terenie gminy.   

3. Kiedy zdecydowała się Pani zostać 

nauczycielem? 

Nie wiem, ale pomysł zrodził się po ukończeniu szkoły 

podstawowej.  Podjęłam studia w Krakowie w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej i uzyskałam tytuł magistra w roku 

1970. Następnie podjęłam podyplomowe studia 

w Warszawie, dostałam propozycję doktoratu, ale nie 

zgodziłam się. Także moje dwa ukochane miasta to 

Kraków i Warszawa.  

4. Jakie wydarzenie z czasów szkoły wspomina 

Pani najchętniej? 

Najmilej wspominam pracę z dziećmi, z drużyną 

harcerską, kołem PTTK. Uczestniczyliśmy w rajdach, 

konkursach turystycznych, obozach stałych. W czasie 

obozów wędrownych zwiedzaliśmy najatrakcyjniejsze 

miejsca w Polsce. Byłam nawet sędzią na imprezie 

sportowej! 

5. Czy nauczanie języka polskiego zmieniło się 

przez lata? 

Na pewno się 

zmieniło, 

dostrzegliśmy 

metodyków, 

którzy się 

opiekowali nami, 

hospitowali 

lekcje, 

wprowadzali 

nowe metody 

pracy. Młodzież 

też się zmieniła.  

6. Jakie są według Pani 

wady i zalety bycia 

nauczycielem? 

Z pewnością zaletą jest 

kontakt z młodzieżą i praca pozalekcyjna, kiedy można 

rozwijać pasje i zainteresowania uczniów. Bardzo lubiłam 

prace klasowe, dlatego moi uczniowie bardzo często pisali 

wypracowania, które z chęcią sprawdzałam. Ponadto 

praca z drużyną harcerską sprawiała mi ogromną 

przyjemność. Minusów nie widzę, gdybym widziała, nie 

byłabym nauczycielem.  Może tylko czasami brak 

współpracy z niektórymi nauczycielami. 

7. Czy tęskni Pani za pracą w szkole? 

Lubiłam swoją pracę, ale nie wróciłabym, bo są młodsi, 

którzy muszą pracować. 

8. Jaki rodzaj literatury Pani preferuje? 

Każdy, proszę spojrzeć ile mam książek! Na niektóre nie 

mam już miejsca, więc leżą na podłodze. Chętnie sięgam 

do literatury polskiej, po wszystkie książki sięgam, 

opiekuję się nimi. Teraz czytam Encyklopedię 

Mickiewicza, Ciężkie norwidy,  Sztukę Świata, Historię 

Literatury i Kultury Polskiej. Interesują mnie również 

książki turystyczne, mam różne pozycje o prawie każdym 

państwie.  

9. Kto zaraził Panią pasją do czytania? 

Sama się zaraziłam. Lubiłam czytać, dlatego poszłam na 

filologię polską, dlatego też ciągle kupuję książki i je 

czytam. 

10. Dlaczego dzisiejsza młodzież raczej niechętnie 

sięga po książkę? 

Dzisiejsza młodzież nie czyta książek, bo ma ułatwiony 

kontakt z telewizją, komputerem. Kiedyś też byli 

uczniowie, którzy nie lubili czytać, ale było ich jednak 

mniej.  

11. Dlaczego warto czytać książki? 

Wpływają na rozwój wewnętrzny człowieka, w trakcie 

czytania przeżywamy przygody bohaterów. Książki dają 

nam wskazówki do życia, poszerzają naszą wyobraźnię. 

Stajemy się mądrzejsi, bardziej wrażliwi.  

12. Jaką książkę poleciłaby Pani dzisiejszej 

młodzieży? 

Tym którzy się interesują literaturą, Ciężkie norwidy, 

a także biografie znanych postaci, np. Kleopatry, 

Krzysztofa Kolumba, Chopina. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia!  

Paulina Ślusarska
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W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono szereg działań, poświęconych edukacji zdrowotnej. Zorganizowane 
zostały następujące wydarzenia:  

 Warsztaty pt. Czy warto pić colę? 

 Comiesięczne akcje pt. Zdrowe drugie śniadanie. Podczas tych spotkań odbywały się pogadanki na 
temat zdrowego odżywiania. 

  XXIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez PCK. 
Nadia Jóźwiak zdobyła drugie miejsce po etapie 

okręgowym Olimpiady. 

 Akcja pt. Jeż wie, co jesz.  Głównym celem 

przedsięwzięcia było przełamanie „oporu” przed 

wspólnym, publicznym jedzeniem. W ramach tej akcji 
Nadia Jóźwiak przygotowała koreczki owocowe, którymi częstowała uczniów  na jednej z przerw, zachęcając do 

udziału we wspólnym śniadaniu. 

 Dzień Zdrowego Odżywiania i Aktywności Fizycznej. W ramach tej imprezy uczniowie klas IV – VI SP 
i I – III G  uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem – Panią Agnieszką Kosk. 

  Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim w tym 
roku było bezpieczeństwo żywności. 

  Konferencja poświęcona profilaktyce raka piersi i raka 
szyjki macicy. W programie konferencji znalazły się 3 wykłady: Populacyjny program profilaktyki i wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy w Polsce , Badania cytologiczne jako forma profilaktyki wtórnej raka szyjki 

macicy, Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi - Samobadanie piersi. 

 Spotkanie z piłkarzami z klubu sportowego GKS „Górnik” Łęczna. W ramach promocji aktywności fizycznej 

piłkarze przeprowadzili trening dla uczniów z klas sportowych 5a i 4a. 

  Olimpiada Sportowa dla uczniów klas 5 pt. Na sportowo zawsze zdrowo. 

  Prelekcja dla uczennic klas III gimnazjum na temat zdrowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem problemu 
bulimii i anoreksji. 

Zajęcia w ramach Zielonej Szkoły, w których udział wzięli uczniowie klasy 3a pod opieką wychowawcy – pani Barbary Pattillo.  

Dorota Wiśniewska 
 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2014/2015  nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do rywalizacji w ramach Alertu Ekologiczno-

Zdrowotnego, organizowanego w powiecie łęczyńskim. 

Nasze działania skupiły się  na edukacji zdrowotnej. Akcja plakatowa, mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia, 

wolnego od używek, wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów. Plakaty, wyeksponowane  na  korytarzach szkoły 

podstawowej, informowały o zagrożeniach, jakie niesie palenie papierosów. Wiele uwagi poświęcono zdrowemu odżywianiu. 

Cyklicznie odbywały się Wspólne Drugie Śniadania, na których uczniowie gimnazjum omawiali wpływ żywienia na zdrowie 

człowieka.  

Bardzo ważnym działaniem, realizowanym przez szkołę, były Gminne Obchody Dnia Ziemi pod patronatem Wójta Gminy 

Milejów. Uczniowie naszej szkoły rywalizowali z rówieśnikami 

z pozostałych szkół  z terenu gminy  w następujących  konkursach: 

 Recytatorskim: „Piękno Ojczystej przyrody”, 

 Wiedzy: „Odnawialne źródła energii”, 

 Plastycznym: „Słońce, woda, wiatr... źródłem energii 

płynącej z natury”, 

 Piosenki ekologicznej. 

Uroczyste podsumowanie obchodów Dnia Ziemi  odbyło się 

5 maja 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury. Wśród gości znaleźli się 

dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu naszej gminy, radni 

samorządu terytorialnego, uczniowie oraz 

rodzice. Zasadniczym celem imprezy było 

przybliżenie zgromadzonym informacji na temat 

odnawialnych źródeł energii. Gościem 

specjalnym był Pan dr Kajetan Kościk- główny 

specjalista w oddziale Rozwoju Gospodarczego w 

Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu 

Marszałkowskiego w Lublinie. Tematem 

wystąpienia były ”Odnawialne źródła energii w 

kontekście polityki zrównoważonego  rozwoju w 

województwie lubelskim”. Wiedzą na temat 

wykorzystania źródeł odnawialnych na terenie 

naszej gminy podzieliły się uczennice ZS nr1 

w Milejowie-zwyciężczynie konkursu wiedzy 

ekologicznej.  

Uroczystość uświetniły występy laureatów 

konkursu recytatorskiego i piosenki ekologicznej. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci żywych okazów drzew i krzewów do własnego ogrodu.  

Serdecznie gratulujemy finalistom i zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursach w roku szkolnym 2015/16. 

Joanna Kierepka-Morawska  
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SZLACHETNA MŁODZIEŻ 

           
 

Gimnazjaliści spełnili marzenia chorych dzieci 
Wychodząc naprzeciw potrzebom niesienia pomocy 

innym i wykorzystania dużego potencjału młodzieży, uczniowie 

klasy IA Gimnazjum nr 1 w Milejowie, wraz z Rodzicami 

i wychowawcą, panem Karolem Legieciem, zorganizowali akcję 

charytatywną na rzecz podopiecznych fundacji „Mam 

Marzenie”. Celem akcji było spełnienie marzenia ciężko chorej 

8-letniej Bernardki, marzącej o laptopie, który umiliłby jej długie 

pobyty w szpitalu. Pomysłów na zdobycie środków finansowych 

na zakup prezentu było wiele. Ostatecznie uczniowie 

zdecydowali się zorganizować: kiermasz ozdób świątecznych, 

loterię fantową, kiermasz ciast oraz licytację autografów 

i różnego rodzaju gadżetów przekazanych przez znane osoby 

i instytucje. Po niezliczonej liczbie wysłanych e-maili oraz 

dziesiątkach tradycyjnych listów z prośbą o wsparcie ze strony 

znanych aktorów, muzyków, sportowców etc., uczniowie 

z niecierpliwością oczekiwali odpowiedzi, które jak się okazało, 

bardzo szybko nadeszły. Różnego rodzaju gadżety z autografami 

przysłali m.in.: Krystyna Janda, Maciej Musiał, Tomasz 

Kammel, Marek Niedźwiecki, Wojciech Modest Amaro, Cezary 

Żak, Juliusz Machulski, Andrzej Wajda, Jasiek Mela, Grzegorz 

Krychowiak, Zbigniew Boniek, drużyna Górnika Łęczna, Legii 

Warszawa, Lecha Poznań, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i wiele 

innych. Nie zawiedli również Rodzice gimnazjalistów z klasy 

IA, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w całą 

akcję. Dzięki temu efekt końcowy przerósł najśmielsze 

oczekiwania wszystkich  – zebrana kwota pieniędzy pozwoliła 

na zakup prezentu dla jeszcze jednego, ciężko chorego dziecka. 

Uczniowie wspólnie zdecydowali, że będzie nim 12-letnia 

Agatka, która marzyła o telewizorze z Xboxem.  

Wielkimi wydarzeniami były również momenty 

wręczania prezentów, które szczegółowo zostały opisane na 

stronach fundacji:  

http://www.mammarzenie.org/marzyciele/6018-

Bernadetta/http://www.mammarzenie.org/marzyciele/6136-

Agata/ 

Podjęte działania uwrażliwiły uczniów na potrzeby 

i problemy innych (zwłaszcza słabszych i chorych), nauczyły 

empatii oraz uświadomiły, że wspólnie można zdziałać bardzo 

dużo dobrego. Warto wspomnieć, że spełnienie marzeń oraz 

uśmiech i radość jakie  pojawiły się na twarzach Bernadki 

i Agatki w momencie wręczania prezentów, przyniosły 

wszystkim ogromną satysfakcję i stały się dla gimnazjalistów 

wspaniałą lekcją życia. 

 

Karol Legieć 

 

Samorząd Uczniowski w roli Św. Mikołaja 

 
Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest 

banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy, 

jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza 

kiedy wydają się nierealne.  Zmotywowany sukcesem oraz 

radością rodzin, które otrzymują Szlachetną Paczkę, Samorząd 

Uczniowski postanowił  przeprowadzić świąteczną akcję 

charytatywną.  Pomoc otrzymała rodzina z Trawnik, która 

potrzebowała przede wszystkim specjalnej żywności dla chorego 

dziecka na autyzm, pieluszek dla 6-miesięcznej córeczki, a także 

żywności i środków czystości. Dla naszych uczniów 

niesamowitym przeżyciem był moment przekazania darów 

i spotkania z rodziną, która była zaskoczona liczbą paczek. 

Chyba największą radość sprawiliśmy choremu Kacprowi, który 

od razu znalazł prezenty z produktami dla siebie np. suszonymi 

owocami. 

Ucieszył się 

także 

z naszych 

odwiedzin. 

A oto słowa 

wolontarius

zki, która 

zapoznała 

nas z rodziną: 

 - Bardzo dziękuję za wielkie zaangażowanie w przygotowanie 

paczki i włączenie w to młodzieży. Z pewnością sprawiło to wiele 

radości. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że 

zdecydowali się Państwo odwiedzić rodzinę. Widać było, że 

zależy 

Państwu na 

tym, jak 

potoczą się 

dalej losy tej 

rodziny. 

Dziękuję 

również za 

miły kontakt. 

Rodzina 

pragnie 

również coś przekazać:   

- Bardzo dziękujemy za otrzymaną pomoc, pomoże nam to stanąć 

na nogi. Cieszymy się, że w akcję były zaangażowane dzieci, 

dobrze, że już w tak młodym wieku uczą się pozytywnych postaw. 

 

Paulina Ślusarska  

 

            

http://www.mammarzenie.org/marzyciele/6018-Bernadetta/
http://www.mammarzenie.org/marzyciele/6018-Bernadetta/
http://www.mammarzenie.org/marzyciele/6018-Bernadetta/
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Nasza przygoda z teatrem 
W naszej szkole aktywnie działa koło teatralne Mistrzowie sceny. Zrzesza 

ono wszystkich utalentowanych uczniów, którzy lubią występować przed 

publicznością i są wrażliwi na słowo. Młodzi aktorzy wcielają się w postacie 

z różnych epok i zabierają nas w niezwykły świat teatru. Efektem działalności 

koła były przedstawienia okolicznościowe i …te  bez okazji. Uczniowie 

uświetniali uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta 

Niepodległości. Brali udział w licznych konkursach recytatorskich. Włączyli się 

w organizację przedstawienia wieńczącego Szkolny Turniej Wiedzy 

Matematycznej.  

W ostatnich miesiącach grupa teatralna przygotowała inscenizację 

dramatu romantycznego Dziady Adama Mickiewicza. Sztuka została 

wystawiona 21.04.2015r. w naszej szkole dla młodzieży gimnazjalnej 

i licealnej.  

15.06.2015r. aktorzy wraz z nauczycielami zaprezentowali swoje 

zdolności sceniczne w sztuce Skąpiec Moliera w ramach projektu 

„Milejowska Kuźnica”, którego pomysłodawcą był Pan Andrzej 

Dyczewski.  Wydarzenie realizowane było z Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich 

Ziemi Biłgorajskiej, pod 

merytorycznym nadzorem 

Fundacji „Dajmy Szansę”. 

Wszyscy świetnie odegrali 

swoje role, a nauczyciele 

doskonale przygotowali 

i inspirowali uczniów. 

Szczególne podziękowania należą się Pani Monice Olejnik, Pani 

Paulinie Ślusarskiej, Pani Annie Kapicy i Pani Brygidzie 

Walczak oraz Pani Marioli Skrzypczak. Podziękowania należą 

się przede wszystkim Dyrekcji i całemu Gronu Pedagogicznemu 

za możliwość twórczej pracy z młodzieżą z Zespołu Szkól Nr 1 

w Milejowie. 

Efektem pracy koła teatralnego było także wystawienie 

satyry 

Żona 

modna 
Ignacego 

Krasickieg

o. Dzięki 

artystom 

ubranym 

w dawne 

stroje 

mogliśmy poczuć klimat minionych epok. Zainspirowani kulturą 

oświecenia Mistrzowie sceny zorganizowali Obiady czwartkowe, 

przenosząc się na dwór króla Stanisława Augusta. Całość zwieńczyli 

klasycznym tańcem menuet.  

Przedstawienie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 

i dostarczyło dużej dawki humoru. 

Zajęcia koła to nie tylko praca nad konkretnymi przedstawieniami, 

ale także warsztaty kształcące dykcję, opanowanie ruchu scenicznego 

i podstawowych form teatralnych. 

Monika Olejnik 

Andrzej Dyczewski 
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ZS  nr 1 w Milejowie z certyfikatem 

Szkoły Zawodowych Perspektyw 
Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż nasza szkoła 

otrzymała certyfikat Szkoły Zawodowych Perspektyw, uzyskując 

98 na 100 możliwych do zdobycia punktów w ogólnopolskim 

konkursie dla szkół, organizowanym przez Instytut Badań nad 

Demokracją i Studium Prawa Europejskiego. W okresie od 

listopada 2014 r.  do kwietnia 2015 r. uczniowie, pod kierunkiem 

szkolnego doradcy zawodowego, pana Karola Legiecia, zmagali 

się z dziesięcioma zadaniami przewidzianymi regulaminem 

konkursu.W tym czasie gimnazjaliści zgłębiali m.in. tajniki 

poszczególnych zawodów, zapoznawali się z zaletami i wadami 

różnych form zatrudnienia, planowali swoją ścieżkę rozwoju 

zawodowego oraz przystąpili do diagnozy predyspozycji 

i zainteresowań zawodowych. Uczniowie brali udział również w 

spotkaniach zawodoznawczych z  policjantami, żołnierzami, 

piłkarzami i dietetykiem. Dodatkowo uczniowie klas trzecich 

gimnazjum wzięli udział w XI Targach Edukacyjnych oraz w 

spotkaniu z wiceprezesem sądu Lublin-Zachód, który zapoznał 

uczniów ze strukturą organizacyjną sądu oraz dokonał 

charakterystyki tzw. zawodów prawniczych. Dodatkowym 

atutem tego wyjazdu była możliwość bezpośredniej obserwacji 

przez uczniów pracy sędziego, adwokata i prokuratora podczas 

rozprawy sądowej. 

Udział w konkursie był istotny również ze względu na fakt, iż 

rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej Rokiem Zawodowców. Karol Legieć 

 

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, 

akcje charytatywne, a także comiesięczne inicjatywy „Super 

Klasy”.   

W roku szkolnym 2014/2015 tytuł „Super 

Klasy” w Szkole Podstawowej otrzymała klasa VI , 

a w Gimnazjum ponownie klasa IIIA. Nagrodą 

ufundowaną przez Radę Rodziców dla uczniów Gimnazjum były 

oryginalne piórniki, a dla klasy VI darmowy przejazd na spektakl 

do Lublina. Gratulujemy i zachęcamy do dalszej rywalizacji 

o tytuł „Super Klasy” w obecnym roku szkolnym. 

 
 

DZIEŃ STAROŻYTNEJ GRECJI 
W świecie mitów 

 

 11 czerwca 2015 odbyła się II edycja Konkursu mitologicznego, pt. 

Dzień starożytnej Grecji. Brało w nim udział 5 drużyn z klas IV – VI. W tym 

dniu mogliśmy przenieść się do starożytnej Grecji oraz wcielić w przeróżne 

postaci mitologiczne. 

Dzień rozpoczął się od konkursu mitologicznego, składającego się 

z trzech części. Pierwsza dotyczyła znajomości Mitologii według 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. 

Po przerwie wszyscy przenieśliśmy się na boisko szkolne, gdzie 

odbywały się igrzyska olimpijskie zorganizowane przez 

nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie mogli 

spróbować swoich sił w biegach, skoku w dal, rzucie 

dyskiem i oszczepem, a także w zapasach.  

Na koniec można było znaleźć się na wielkiej uczcie 

greckiej, gdzie 

tańce i dobry 

humor 

towarzyszyły 

wszystkim aż do 

wieczora.  
 

Zwycięzcy w konkursie mitologicznym: Martyna Beksiak, Michał Miszczuk, Martyna 

Iwanicka, Łucja Drewniak.  

Gratulujemy!!! 
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Sukcesy uczniów ZS nr 1 w Milejowie 

Rodzaj  miejsce Uczestnik/    uczestnicy 

Konkursy przedmiotowe 

Z matematyki  laureat Jakub Michalak  – kl. IIIB 

Z fizyki  laureat Jakub Michalak  – kl. IIIB 

Z języka angielskiego  laureat Karolina Ilnicka- kl. IIIA 

Z biologii  finalista Alicja Srebrna kl. IIIA 

Konkurs ortograficzny finalista Alicja Srebrna kl. IIIA, Julia Pasieczna kl. 
VI 

Konkursy międzynarodowe 

Konkurs fizyczny Tytuł  Kaon Jakub Michalak  – kl. IIIB 

Konkursy ogólnopolskie 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX wyróżnienie Karolina Ilnicka- kl. IIIA 

Kangur Matematyczny  wyróżnienie Katarzyna Dziurka 

Ogólnopolski Konkurs dla szkół gimnazjalnych Certyfikat ,,Szkoła 
zawodowych 
perspektyw”  

Uczniowie gimnazjum 

Konkursy wojewódzkie   

Wojewódzki konkurs matematyczny  laureat Jakub Michalak  – kl. IIIB, 
 Wiktor Zielinski –kl. IIIB 

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych  

III miejsce Szymon Kociuba – kl.IA 

Konkursy powiatowe   

Konkurs Mistrz Gramatyki Angielskiej  II miejsce Karolina Ilnicka- kl. IIIA 

Konkurs Mistrz Słówek Języka Angielskiego III miejsce Karolina Ilnicka- kl. IIIA    i Jakub 
Michalak – kl. IIIB 

Konkurs Mistrz Rozumienia ze Słuchu w Języku 
Angielskim 

II miejsce Karolina Ilnicka- kl. IIIA 

Konkurs  ,, A bit of culture”  III miejsce Jakub Michalak – kl. IIIB 

Konkurs recytatorski,, Przebudzeni do życia”  III miejsce Oliwia Kubić kl. IIIA 

Konkurs Poezji,, Sztubackie strofy” II miejsce Dominika Zdunek kl. IIIA 

XXXIV Mały Konkurs Recytatorski I miejsce Agata Gała kl. VI 

,,Poznajemy parki krajobrazowe Polski” I miejsce Alicja Srebrna, Dominika Zdunek,kl.IIIA 
Michał Kłebokowski kl. IIB 

,,Powiatowy konkurs matematyczny”  laureat Jakub Michalak – kl. IIIB, 
 Wiktor Zielinski –kl. IIIB 

,,Powiatowy konkurs logiczno-  matematyczny” I miejsce/ drużynowo/ Jakub Michalak – kl. IIIB, 
 Wiktor Zielinski –kl. IIIB, 
 D. Zdunek, 

Powiatowa Olimpiada Sportowa I miejsce Jakub Kociuba, Szymon Bernecki, Julia 
Zielińska, Zuzanna Pikul – kl. 5a 

Powiatowa Gimnazjada w siatkówce dziewcząt I miejsce Karolina Iwanicka, Kinga Kociuba – kl. 
IIIA, Oliwia Kubić – kl. IIIA, Laura Kubić, 
Emilia Szalak, Natalia Niedobylska, 
Weronika Misiak, Aleksandra Borowiec, 
Nikola Maziarczyk – kl. IA 

Konkursy Gminne   

Gminny Konkurs Literacki  III miejsce Natalia Pasieczna kl.IVb 

,, Jestem Bezpieczny” III miejsce Natalia Pasieczna kl.Ivb, 

Konkurs literacki,, Mój przyjaciel”  I miejsce wyróżnienie Alicja Srebrna kl. IIIA, 
Julia Pasieczna kl. VI 

Konkurs recytatorski ,,Piękno Ojczystej Przyrody” I miejsce Agata Gała kl. VI 

Konkurs plastyczny,, Słońce, wiatr, woda – źródłem 
energii płynącej z natury”  

I miejsce Aleksandra Szybiak 
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PROMOCJA CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE 
Jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016  jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz 

upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W naszej szkole będą podejmowane różne inicjatywy związane z promocją 

czytelnictwa. Dzień Edukacji Narodowej będzie przebiegał pod hasłem „Książka najlepszym nauczycielem”. Następnie odbędzie się 

dyskusja panelowa z udziałem mieszkańców Milejowa, pt. „Dlaczego warto czytać?”. Pan dr Marian Butkiewicz, dyrektor Biblioteki 

Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przedstawi prezentację pt. „Biblioteka XXI wieku w kontekście historycznym”. 

W rozmowie z Panią Brygidą Walczak dowiedzieliśmy się, w jaki sposób będzie promowane 

czytelnictwo w naszej szkole: 

- Bardzo dobrze, że jest rok promocji czytelnictwa! Dlaczego? Przede wszystkim 

wzbogacimy księgozbiór! Bardzo nam potrzeba nowości, bo żeby czytać, trzeba mieć co 

czytać. Planujemy również imprezy promujące czytanie oraz wycieczki do wspaniałych, 

nowoczesnych bibliotek. Odbędą się także konkursy czytelnicze dla wszystkich klas, konkursy 

plastyczne, cotygodniowe spotkania pt. „Magia czytania”, wystawki ciekawych książek. 

Należałoby również przybliżyć sylwetki znanych autorów. Ponadto zostanie przeprowadzona 

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, bowiem prawidłowa nauka wiedzie przez słuchanie, 

a następnie słuchanie i patrzenie na całe wyrazy i zdania czytanego tekstu. Mam nadzieję, że 

wszyscy nauczyciele włączą się w tę akcję.  

Warto wspomnieć, iż w tym roku nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu pt. 

„Książka naszych marzeń”. W związku z powyższym prowadzone będą lekcje biblioteczne, spotkania z autorami książek, konkursy 

czytelnicze, wycieczki do bibliotek, a także będziemy obchodzić „Święto Biblioteki”. Zachęcamy również uczniów do wspólnego czytania 

oraz ustalania listy nowości książkowych.  
 

 

Tradycją naszej szkoły jest, iż dzień 1 czerwca jest Dniem 
Projektów Edukacyjnych, realizowanych przez uczniów drugich 
klas gimnazjum. Uczniowie przedstawili wyniki swojej 

kilkumiesięcznej pracy, prezentując następujące tematy: 
„ Chemia w Twojej Kuchni”, 

„ Wpływ żywienia na zdrowie człowieka”, 

„ Ocalić od zapomnienia – szlakiem ginących zawodów – 
przygotowanie i rozegranie gry terenowej”, 

„ Moja szkoła w przestrzeni”, 

„ Z kopalni do kosza – skąd i dokąd podróżuje mój telefon?”. 

Uczniowie stanęli na wysokości zadania, przygotowując m.in. 

doświadczenia chemiczne,  prezentacje multimedialne, raporty 

z wykonanych przez siebie zadań. Zobrazowali  swoje działania, 

tworząc tematyczne gazetki, makiety, filmy, gry edukacyjne, 

ulotki. Należy dodać, iż nasi uczniowie brali udział  w programie 
Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Banku 

BGK „Młody Obywatel” . Projekt miał na celu zwrócenie uwagi na 

problem ginących zawodów z terenu Milejowa. Uczniowie wcielili 

się w piekarzy, pszczelarzy, hafciarzy. Dzień zakończył się pokazem 

mody szkolnej, przygotowanym przez Samorząd Uczniowski.  
 

Opieka redakcyjna:.p. Paulina Ślusarska 
Druk i opieka techniczna: p. Dariusz 

Pietrzak 

 

Dużo 

lepiej! 

My 

zrobilibyśmy to 

lepiej! 

Nie wątpię! 

Opieka redakcyjna: 

p. Paulina Ślusarska 

Druk i opieka techniczna: 

p. Dariusz Pietrzak 


