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Drodzy Nauczyciele! 

Z okazji Dnia Nauczyciela 

pragniemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia 

dyrekcji, wszystkim 

nauczycielom oraz  pracownikom 

szkoły. W podziękowaniu za 

trudną pracę i wskazywanie 

właściwej drogi, życzymy dużo 

wytrwałości, sukcesów 

zawodowych, jak i uśmiechu 

każdego dnia. 

Uczniowie 
 

 
 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

pod opieką pana Karola Legiecia, przy wsparciu ze 

strony pani Anny Kapicy i Marioli Skrzypczak, 

zrealizowali projekt pt. „Początki państwa – 1050. 

rocznica chrztu Polski”, którego celem było 

zwiększenie świadomości na temat znaczenia chrztu 

i jego wpływu na kształt współczesnej Polski oraz 

rozbudzenie w młodzieży uczuć patriotycznych. 

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli 

w konferencji naukowej „Przedmurze 

chrześcijaństwa 966-2016”, przygotowali gazetki 

tematyczne i prezentacje multimedialne 

oraz wystawili sztukę teatralną wg 

scenariusza autorstwa pana Kazimierza 

Wosia, która przeniosła zgromadzoną 

w sali gimnastycznej publiczność 

w odległe czasy Mieszka I. Dzięki 

zaangażowaniu milejowskich 

gimnazjalistów wszyscy uczestnicy 

szkolnych obchodów rocznicy tego jakże 

ważnego  wydarzenia, które ukształtowało tożsamość religijną i kulturową 

naszego narodu i stało się fundamentem polskiej państwowości, wzięli 

udział w niezwykle ciekawej i nietypowej lekcji historii..  
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Znani i lubiani 
Z wizytą u Pani Aleksandry Woś 

 

Pani Aleksandra Woś pracowała w zawodzie nauczycielskim od 1953 r. 

Z milejowską szkołą związana od 1.09.1972 r. do 31.08.1985 r. W początkowym 

okresie zatrudnienia pełniła funkcję wychowawcy świetlicy. Od 1976 r. uczyła 

języka polskiego oraz młodsze klasy. W 1985 r. prowadziła zajęcia logopedyczne. 

Zaangażowanie w pracę wychowawczą pokazała, prowadząc drużynę zuchową, 

która osiągnęła wiele znaczących sukcesów.   

 
 

1. Dzień dobry. Co najmilej Pani wspomina ze swojej pracy 

zawodowej? 

Bardzo lubiłam swoją pracę i mówiąc szczerze, 

prowadziłam różne klasy, w jednych uczyło mi się lepiej, 

w drugich gorzej. W każdej klasie znajdowały się osoby, 

które były niesamowicie uzdolnione. Często nawet bardzo 

małe dzieci potrafiły pisać takie ładne wypracowania. 

Niestety, zdarzały się też niemiłe sytuacje, ale na nie 

patrzyło się później ,,przez palce", bo młodzież miała jakieś 

swoje wybryki, ale ich było niewiele. 

2. Czy w Pani odczuciu dzieci lubiły Panią? 

Zdaje mi się, że tak. Często, jak przychodziłam do szkoły, to 

dzieci specjalnie podchodziły do mnie i witały się. To było 

bardzo miłe. 

3. Czy miała Pani jakieś inne zajęcia podczas swojej 

kariery oprócz nauczania? 

Tak, przez jakiś czas, ale niezbyt długi, prowadziłam zuchy, 

a potem harcerstwo . Ale jak wcześniej powiedziałam, nie 

trwało to zbyt długo. 

4. Czy pamięta może Pani jakiś swój największy sukces 

nauczycielski? 

Wydaje mi się, że takim sukcesem było ukończenie studiów. 

W tamtym czasie zdanie każdego egzaminu było ogromnym 

wyzwaniem. Pewnego razu, gdy pojechałam do Lublina na 

uczelnię , zastanawiałam się, czy w ogóle podchodzić do 

egzaminu, bo bałam się i wstydziłam, że może nie dam rady. 

Wtedy jeden miły profesor, który zauważył moje wahanie, 

namówił mnie i dodał otuchy. Niektórzy egzaminatorzy byli 

tak wymagający, że większości stawiali oceny 

niedostateczne. Pamiętam jedną Panią tak bardzo złośliwą, 

że odsyłała wszystkich. Po egzaminie u niej, odezwała się do 

mnie. Jeśli dobrze pamiętam, powiedziała tak: ,,Może Pani 

iść spokojnie". Ja już się przestraszyłam, bo myślałam, że 

nie zdałam. Potem podszedł do mnie jeszcze raz pan 

profesor i powiedział, żebym się nie martwiła, bo jest już 

wypisane zaświadczenie o zaliczeniu tego egzaminu, 

a niedługo będzie dyplom.  

 

5. Dlaczego Pani 

chciała zostać 

nauczycielką? 

Ja jeszcze dobrze nie 

mówiłam, a już 

wiedziałam, że będę nauczycielką. Nawet pamiętam, że 

ćwiczyłam na licznym młodszym rodzeństwie. 

6. Co Pani myśli o dzisiejszej młodzieży? 

Według mnie, teraz dzieci są zagubione. Brakuje im kogoś, 

kto by ich poprowadził. Niektórzy młodzi mówią, że jest im 

bardzo ciężko, a tak naprawdę nie wiedzą, czym jest 

prawdziwa praca . Kiedyś, jak wracało się ze szkoły, to od 

razu szło się w pole.  

7. Czy tęskni Pani za tamtymi latami? 

Oczywiście, gdyby mi zdrowie jeszcze pozwoliło, to nawet 

bym uczyła. Ale, niestety, zdrowia człowiek nie wybiera. 

8. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy dużo zdrowia. 

Ja też dziękuję i życzę wam wielu sukcesów. 
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Drogi Czytelniku, przyjdź do biblioteki, obudź w sobie „apetyt na czytanie”! 

Kiedy czytasz ,poznajesz punkt widzenia innego człowieka, uczysz się wczuwania w jego emocje i spoglądania na 

świat z więcej niż jednego punktu widzenia. 

Czytając, rozwijasz wyobraźnię i umiejętność skupiania uwagi. Czytanie książek kształtuje charakter, poszerza zasób 

słownictwa i poprawia pamięć. Czytelnicy są bardziej skłonni do wypowiadania się i uczestnictwa w życiu społecznym. 

Czytanie książki redukuje stres i wprawia Cię w lepszy nastrój. Fikcja literacka zwiększa Twoją zdolność empatii! „Mole 

książkowe” szybciej zapamiętują i uczą się nowych 

rzeczy. 

Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju 

Czytelnictwa biblioteka w Twojej szkole nieustannie 

wzbogaca się o nowe książki! Z pewnością 

znajdziesz tu książkę dla siebie!   

Weź udział w konkursach, warsztatach 

i wydarzeniach bibliotecznych, które będą się działy 

w bibliotece!  

Otwórz drzwi do swojej biblioteki!!! 

Brygida Walczak 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę, każda ma serce. 
Kornel Makuszyński 

 

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem. 
Kornel Makuszyński 

 

Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi. 
Jan Kasprowicz 

 

Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki.  
Stanisław Konarski 

 

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów 

naszej cywilizacji. 
Maria Dąbrowska 

 

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

lepsze książki, tym uczeńszymi czynią one swoich czytelników. 

Przeto już niemal od niemowlęctwa trzeba się przykładać do 

czytania książek odpowiednich dziecinnym pojęciom. 
Stanisław Konarski 

 

Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, 

uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie 

w przeciwnościach. 
Cicero  

Złote myśli o książce 
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    W listopadzie ubiegłego roku w naszej szkole po raz pierwszy odbył się 

I Wojewódzki Konkurs Poezji religijnej pod hasłem „Tu Cię spotykam…” 

w kategoriach literackiej i recytacji.  Zaproszenia do udziału w konkursie 

przyjęli uczniowie z następujących szkół: Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej 

w Jaszczowie, Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie, Gimnazjum nr 18 

im. Macieja Rataja w Lublinie, Gimnazjum Publiczne w Ludwinie, Gimnazjum 

nr 1 im. króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej, Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Puchaczowie  oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 w Milejowie.  

   W dniu 20.11.2015r. komisja konkursowa  w składzie: p. Monika Olejnik, 

p. Paulina Ślusarska,  p. Brygida Walczak, p. Iwona Wit, p. Andrzej Dyczewski 

– oceniała prace literackie. Jurorzy kierowali się następującymi  kryteriami: 

twórczy charakter utworu,  poprawność stylistyczna i językowa, poziom 

literacki pracy,  samodzielność i oryginalność,  ogólna estetyka pracy. Komisja 

postanowiła przyznać następujące nagrody: I miejsce – Weronika Ryś – Gimnazjum nr 1  w Milejowie,  II miejsce – Natalia Ośko – 

Gimnazjum nr 1  im. Króla Bolesława Chrobrego   w Łęcznej, III miejsce – Angelika Kuzyra -  Gimnazjum nr 1 w Milejowie. 

Przyznano również wyróżnienie dla Urszuli Włodarczyk z Gimnazjum Publicznego w Ludwinie. 

   27 listopada 2015r. odbyła się druga część konkursu. Do pracy w  komisji kategorii recytacji zaproszono p. Mariolę Matyjaszczyk - 

dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  oraz Gminnego Centrum Informacji,  p. Kazimierza Wosia - emerytowanego nauczyciela 

historii i wiedzy o społeczeństwie oraz p. Annę Kapicę - pedagoga naszej szkoły. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników przyznano 

miejsca: I – Karolina Poliwczak    z Gimnazjum nr 18 w Chełmie , II miejsce – Justyna Głąb – Gimnazjum nr 1 w Milejowie, III  -  

Adrianna Kapała z Gimnazjum w Puchaczowie. Przyznano również wyróżnienia. 

Otrzymały je Zuzanna Grzywacz, Aleksandra Majewska, Natalia Guz.  

     Serdeczne podziękowania składamy panu dyrektorowi Dariuszowi 

Mielniczukowi za ogromny osobisty wkład w przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursu, dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych, 

państwu Katarzynie 

i Arturowi Żukiewiczom za 

ufundowanie upominków dla 

uczestników. Dziękujemy 

firmie Herbapol-Lublin S.A. 

za ufundowanie zestawów 

herbat owocowo-ziołowych 

i syropów  dla wszystkich 

uczestników konkursu. 

     Gratulujemy wszystkim laureatom, zapraszamy na kolejną edycję już 

w grudniu tego roku.  

                                                                                                                                       

B. S. 

 
 

„Młodość, prawda i miłość – to musi się spotkać” – Spotkanie z Poezją i Prozą Religijną 

 
„Spoglądam w lustro 

i widzę w nim nieznane odbicie 

zupełnie obcego człowieka 

[...] w końcu rozpoznaję 

przecież to ja 

to moje odbicie 

sprytnie zamaskowane maską życia” 
27 kwietnia 2016 roku odbyło się po raz szesnasty Spotkanie z Poezją i Prozą Religijną 

pod hasłem „Młodość, prawda i miłość – to musi się spotkać” w przededniu Światowych Dni 

Młodzieży, które odbyły się w Krakowie. 

Spotkaniu przyświecało również hasło: Błogosławieni Miłosierni w Roku Miłosierdzia, który obecnie przeżywamy. 

Wspominaliśmy wielkich polskich świętych - Siostrę Faustynę i Jana Pawła II. Upamiętniliśmy także ważną dla wszystkich Polaków 

rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski.  

W Spotkaniu z Poezją i Prozą Religijną wziął udział Ksiądz Andrzej Juźko, były proboszcz parafii Milejów, Ksiądz Adam Breś, 

uczniowie, nauczyciele, wychowawcy. Wieczór modlitwy i refleksji przygotowali uczniowie obecnej klasy IIA gimnazjum  pod opieką 

Pani Magdaleny Gajowiak i Pani Anny Kapicy. Młodzież pragnie zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się w październiku.  

„TU CIĘ SPOTYKAM…” 
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SZLACHETNA MŁODZIEŻ 

           
 

Gimnazjaliści spełnili marzenia chorych dzieci 

 
Drugi rok z rzędu uczniowie klasy IIA Gimnazjum nr 1 

w Milejowie wraz z rodzicami i wychowawcą, panem Karolem 

Legieciem, podjęli się trudnego zadania zdobycia środków na 

spełnienie marzenia jednego z  podopiecznych fundacji „Mam 

marzenie”. W poprzednim roku szkolnym dzięki dużemu 

zaangażowaniu i pomysłowości udało się spełnić marzenia dwojga 

ciężko chorych dzieci – 8-letnia Bernadka otrzymała laptopa, zaś 

13-letnia Agatka dostała telewizor z Xboxem. W tym roku 

uczniowie postanowili spełnić marzenie cierpiącego na ostrą 

białaczkę limfoblastyczną, 4-letniego Dawidka. Pragnieniem 

chłopca był własny przydomowy plac zabaw z karuzelą. 

Optymistycznie nastawieni, po sukcesie zeszłorocznej akcji, 

uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcą przez 6 miesięcy 

aktywnie realizowali zaplanowane wcześniej działania, dzięki 

czemu m.in. udało się pozyskać wiele gadżetów z autografami 

znanych osób oraz zorganizowano kiermasz ozdób świątecznych 

i kiermasz ciast. Zwieńczeniem dzieła pomocy Dawidkowi był finał 

akcji, podczas 

którego 

uczniowie klasy 

IIA 

zaprezentowali 

zgromadzonym w 

 sali 

gimnastycznej 

gościom 

wzruszającą 

sztukę teatralną 

„Drewniana 

miska”. Tuż po 

spektaklu odbyła się, prowadzona przez koordynatorkę oddziału 

lubelskiego fundacji „Mam marzenie”, panią Natalię Kulig, licytacja 

pozyskanych gadżetów. Wylicytować można było m.in.  piłkę 

z autografem Marcina Gortata, koszulki z autografami piłkarzy 

Górnika Łęczna, siatkarzy Resovii Rzeszów, piłkarek ręcznych 

Selgrosu Lublin, piłkarzy ręcznych Vive Tauron Kielce, fartuch 

kucharski z autografem Wojciecha Modesta Amaro, płyty 

z autografami członków zespołu Enej, Piersi, Voo Voo, Maryli 

Rodowicz, książkę z autografem Jurka Owsiaka, zdjęcia 

z autografami piłkarzy Legii Warszawa, Kamila Stocha, Adama 

Małysza, 

Artura 

Żmijewski

ego, 

Marcina 

Gortata, Krystyny Jandy, Marka Niedźwieckiego i Cezarego Żaka. 

Dodatkowo można było zakupić wiele rzeczy przekazanych na 

licytację przez samych rodziców (np. dwuosobowy ponton, 

świeczniki, obraz) oraz GOK w Milejowie (obraz). Po odbywającej 

się w bardzo sympatycznej atmosferze licytacji, każdy 

z uczestników finału mógł sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie, 

biorąc udział w konkursie rzutów karnych na bramkę bronioną przez 

bramkarza Górnika Łęczna, Sergiusza Prusaka. W międzyczasie 

można było porozmawiać i otrzymać autograf od obrońcy Górnika 

Łęczna, Leandro oraz zakupić ciasto przygotowane przez rodziców.  

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i kreatywności wszystkich 

osób biorących udział w akcji charytatywnej udało się zebrać 4500 

zł., dzięki którym ciężko chory Dawidek od 14 czerwca 2016 r. 

cieszy się z własnego placu zabaw.  

Podjęte działania uwrażliwiły uczniów na potrzeby i problemy 

słabszych i chorych, nauczyły empatii oraz uświadomiły, że 

wspólnie można zdziałać bardzo dużo dobrego. Warto wspomnieć, 

że uśmiech i radość, jakie pojawiły się na twarzy Dawidka 

w momencie wręczania prezentu, przyniosły wszystkim ogromną 

satysfakcję.  

Uczniowie pragną podziękować: 

Rodzicom za ogromne zaangażowanie i pomoc 

w przeprowadzeniu akcji, panu Karolowi Legieciowi za 

koordynację całości działań związanych z akcją, Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury w Milejowie za wykonanie i druk plakatu, 

przekazanie obrazu na licytację oraz udostępnienie sprzętu 

nagłaśniającego, koordynatorce fundacji „Mam Marzenie” oddział 

w Lublinie, pani Natalii Kulig za wzorową współpracę, 

Samorządowi Uczniowskiemu z Gimnazjum nr 1 w Milejowie, pani 

Marioli Skrzypczak i pani Monice Olejnik za pomoc 

w przygotowaniu sztuki teatralnej oraz wszystkim osobom, które 

choćby w najmniejszym stopniu przyczyniły się do końcowego 

sukcesu akcji.   

 

Samorząd Uczniowski w roli Św. Mikołaja 
Szlachetna Paczka w ZS nr 1 w Milejowie 

Szlachetna Paczka zawitała również do ZS nr 1 w Milejowie. Pani Ewelina Zielińska, liderka regionu, przy współpracy z panią Anną 
Kapicą, pedagog milejowskiej szkoły, stworzyła drużynę wolontariuszy. Dzięki ogólnopolskiej inicjatywie Szlachetnej Paczki 
potrzebujące rodziny  z gminy Milejów otrzymały wsparcie w postaci przedmiotów 
gospodarstwa domowego, odzieży, obuwia, żywności trwałej, jak również 
materiałów budowlanych itp. Wszystkie objęte tym programem rodziny znalazły 
Darczyńców.  

Ważnym aspektem tej akcji była również świadomość tego, że jest obok ktoś, kto 
wyciąga pomocną dłoń. Niejedna łza zakręciła się w oku, gdy rodziny czytały 
świąteczne życzenia od tych, którzy postanowili się z nimi podzielić tym, co 
materialne, ale również tym, co duchowe - dobrym słowem, wsparciem i modlitwą. 
Wolontariuszami z naszej szkoły byli: pani Anna Kapica, pani Magdalena Gajowiak 
oraz pan Marcin Kociuba, którzy przez dwa miesiące uczestniczyli w przygotowaniach 
do tej akcji i wzięli udział w jej finale. 
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
nie przez to, kim jest, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” 
                                                Jan Paweł II 

 

Dnia 24 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Milejowie odbyło się uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę Pani Dyrektor 

Marii Celegrat, która przeszła na emeryturę. 

Szanowna Pani Dyrektor! 

Powszechnie wiadomo, że praca nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Niezmiernie ważne jest w niej nawiązanie dobrego 

kontaktu z uczniem, dostrzeżenie jego indywidualnych predyspozycji. Wychowankowie Pani zawsze mogli liczyć na  pomoc 

w dokonywaniu trafnych wyborów. 

Szanowna Pani Dyrektor! Praca z Panią była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Przez wiele lat była Pani naszym przewodnikiem 

i przyjacielem. Oddała Pani całe serce naszej szkole i miała dla nas zawsze szczery, serdeczny uśmiech oraz pomocną dłoń wyciągniętą 

w naszym kierunku. 

Pani Mario, w imieniu całego Grona Pedagogicznego oraz pracowników szkoły pragniemy wyrazić wdzięczność za wszystkie 

wspaniałe lata wspólnej pracy. Zapisała Pani w historii szkoły najbardziej wartościowe karty i wyryła w naszych sercach entuzjazm, 

zapał do pracy i miłość do tej szkoły. Czujemy się zaszczyceni tym, że mogliśmy pracować tutaj razem z Panią. 

Za wszystko z całego serca dziękujemy! 

Z wyrazami szacunku 

Nauczyciele i Pracownicy  

Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie 

 

Lubelski Festiwal Nauki 
 

W trzecim tygodniu września uczniowie klas szóstych oraz gimnazjalnych uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach XIII Lubelskiego 

Festiwalu Nauki. 20 września nasi młodsi koledzy i koleżanki odkrywali tajniki matematyki oraz biochemii. Klasy pierwsze gimnazjum pogłębiały 

swoją wiedzę z języka angielskiego na temat idiomów związanych z częściami ciała. Z kolei najstarsza grupa (klasy drugie i trzecie) na Politechnice 

Lubelskiej miały przyjemność zobaczyć i poczuć na własnej skórze, jak wykorzystywane są komputery w pomiarach medycznych. Uczniowie sprawdzali 

m.in. swoje skupienie, sprawność ruchową. Następnie drugo- i trzecioklasiści dowiedzieli się wielu nowych interesujących faktów z prezentacji: 

„10 najdziwniejszych chorób świata”, wyjaśniającej, dlaczego ludzie wierzyli w takie stworzenia, jak wilkołaki 

czy wampiry. Później wszyscy uczniowie brali udział w niezwykle ekscytującej i barwnej lekcji chemii na 

UMCS, bawiąc się nauką.  

21 września grupa dziewczyn uczestniczyła 

w bogatych i rozwijających zajęciach 

psychologicznych. Dzięki tym warsztatom 

uczniowie naszej szkoły zintegrowali się ze 

sobą i uczniami gimnazjum z Lublina, a także 

dowiedzieli się więcej o swojej osobowości. 

Następnie grupa brała udział w zajęciach 

z języka koreańskiego, na których poznała nie 

tylko podstawowe zwroty, genezę - powstanie 

tego właśnie języka, ale także mnóstwo ciekawostek na jego temat. Kto wie, może 

wśród naszych uczniów znajdą się przyszli studenci koreanistyki? Język ten cieszy się 

bowiem dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas gimnazjalnych.  

23 września nasza grupa, pod opieką pań uczących języka angielskiego, wyruszyła 

na UMCS, gdzie poszerzała swoją wiedzę na temat Wielkiej Brytanii. Milejowscy 

uczniowie brali udział w quizie opartym na prezentacji. Otrzymali interesujące 

upominki za wykazanie się dużą wiedzą. Dziękujemy nauczycielom, którzy sprawowali 

nad nami opiekę  – pani Dorocie Wiśniewskiej, pani Joannie Zielińskiej, pani Joannie 

Kierepce – Morawskiej, pani Agnieszce Serwa, a w sposób szczególny nauczycielom, którzy umożliwili nam  wyjazd na warsztaty – pani Elżbiecie 

Strycharczuk i pani Magdalenie Gajowiak. 

Czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję LFN. 

Emilia Srebrna 

  

„Świat bez tajemnic” 

Z wyrazami wdzięczności… 
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Edukacja prozdrowotna od wielu lat jest w Zespole Szkół nr 1 w Milejowie  
ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej. W placówce 
prowadzone są działania promujące zdrowy styl życia.  Nasza szkoła 
kształci i utrwala nawyki prozdrowotne oraz uczy odpowiedzialności za 
własne zdrowie. Podejmujemy działania dla poprawy zdrowia 
i bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej. Podobnie jak w ubiegłym 

roku wspólne drugie 
śniadania odbywały się 
raz w miesiącu. 

Spotkaniom 
towarzyszyły prelekcje dotyczące zdrowego stylu życia. Wiosną 
uczniowie założyli ekologiczny ogród warzywny. Oprócz zasad 
właściwego żywienia 
promujemy aktywny 
sposób spędzania 
czasu oraz wdrażanie 

do aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia.  W dniu 25.11.2015 
roku, odbył się w naszej szkole sejmik poświęcony szeroko pojętej 
problematyce uzależnień.  Adresowany był on do uczniów starszych klas 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Nasi uczniowie mogli wysłuchać 
wykładów i obejrzeć krótkie scenki poświęcone w/w tematowi.  

Działaniom 
prozdrowotnym 

towarzyszą 
również działania proekologiczne. Wiodącym tematem 
Gminnych Obchodów Dnia Ziemi była niska emisja gazów - jej 
źródła i skutki. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Pan 
dr Kajetan Kościk – główny  specjalista w oddziale Rozwoju 
Gospodarczego w Departamencie Gospodarki i Innowacji 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Pani Grażyna 
Gilewicz – kierownik oddziału Rozwoju Gospodarczego 
w Departamencie Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UM 
w Lublinie. Uczniowie licznie wzięli udział w konkursach 

towarzyszących obchodom. Laureatka  konkursu ekologicznego Joanna Kulczycka zapoznała uczestników spotkania 
z wynikami i wnioskami ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Naszej Gminy na temat niskiej emisji. Ogromną 
radość wśród uczniów wzbudziły nagrody w konkursach - drzewka i krzewy, które otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły oraz 
zaproszonych gości. 
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W poszukiwaniu złotego pociągu – wycieczka do 

krainy Dolnego Śląska 
W pogodny czerwcowy dzień gimnazjaliści z naszej szkoły wybrali się na wycieczkę na Dolny Śląsk. Większość z nas wyruszyła z pewną 

ciekawością i chęcią odnalezienia złotego pociągu  Pociągu ani śladu, ale nam udało się odkryć dużo więcej interesujących rzeczy 

w krainie Gór Sowich i Karkonoszy. Wrocław, Świdnica, Karpacz, 

Zagórze Śląskie, Walim i Książ to były nasze miejsca docelowe. Oto, 

co napisali uczestnicy wycieczki:  

„Miejsca piękne, atrakcji moc! W ciągu czterech dni byliśmy 
i w Karkonoszach, i w Górach Sowich. Z wycieczki wszyscy 
wróciliśmy zadowoleni, a ci, którzy nie pojechali – żałowali. 
Dziękujemy Pani Magdzie za wspaniałą wyprawę!” /Martyna 
i Kuba/ 

„Zwiedzanie Wrocławia pozwoliło mi poznać historię tego 
pięknego miasta. Dowiedziałam się od pani Iwony, naszej 
przewodniczki, wielu ciekawostek. Niezwykła była Panorama 
Racławicka oraz fontanna multimedialna  a pokaz światło – dźwięk 
był imponujący. Katedra w Świdnicy swoją monumentalnością 
i pięknem zaparła mi dech w piersiach. Wejście na Śnieżkę było 
męczące, ale warto było dla tych wspaniałych widoków. W 
sztolniach walimskich mogliśmy zobaczyć, w jakich warunkach 
niewolniczo pracowali ludzie w czasach II wojny światowej – to były dla mnie chwile refleksji i zadumy.” /Agata/ 

„Moim zdaniem takie wycieczki, jak ta, to dobry czas na poznanie zakątków Polski, zwiedzanie wielu pięknych miejsc. Na pewno 
przyda nam się ta wiedza, którą zdobyliśmy w czasie wyjazdu na Dolny Śląsk.” 
/Magda/ 

„Duże wrażenie zrobiło na mnie dzieło Kossaka i Styki – Panorama 
Racławicka. Urzekły mnie również górskie krajobrazy w drodze na Śnieżkę. 
Uważam, że takie wycieczki pozwalają nam bliżej poznać się, zintegrować i przeżyć 
wiele wspólnych przygód” /Martyna/ 

Dzięki opiece pań: Barbary Słowikowskiej, Joanny Zielińskiej i Magdaleny 
Gajowiak, a także pana Rafała Onyszko czuliśmy się bezpiecznie i mogliśmy 
zobaczyć wiele interesujących skarbów Dolnego Śląska. Z niecierpliwością czekamy 
na następną wycieczkę – tym razem do Wielkopolski.  

AIESEC w ZS nr 1 w Milejowie – goście z 

Brazylii i Chin 

11 – 15 stycznia były dniami wypełnionymi radością, pozytywną energią i dobrą zabawą. 

W ramach projektu edukacyjnego KidSpeak AIESEC Polska odbywały się w Zespole Szkół nr 1 

w Milejowie warsztaty edukacyjne z zakresu historii i kultury Brazylii i Chin. Gośćmi milejowskiej 

szkoły byli Haoran WU z Chin, student z Australii oraz Rafael Correa, aktor, fotograf i nauczyciel 

z Brazylii. Haoran i Hafa prowadzili zajęcia w języku angielskim w formie zabawy, tańca i śpiewu. 

Uczniowie z Milejowa poznali dużo interesujących faktów związanych z Brazylią i Chinami. Goście 

wspólnie z młodzieżą spędzali również czas wolny od zajęć m.in. lepiąc bałwana i uczestnicząc 

w bitwie na śnieżki. Haoran i Hafa po raz pierwszy cieszyli się widokiem śniegu. Bałwan był ich 

pierwszym dziełem z białego puchu. Rodziny milejowskich uczniów, Państwo Katarzyna i Artur 

Żukiewiczowie oraz Państwo Agnieszka i Leszek Rysiowie,  przyjęły zagranicznych gości w swoje 

progi, zapoznając m.in. z polską historią i tradycją. W czwartkowe popołudnie Haoran i Hafa 

wspólnie z goszczącymi ich rodzinami, uczniami i nauczycielami języka angielskiego bawili się przy 

ognisku piekąc kiełbaski i jabłka oraz śpiewając i tańcząc. W wykonaniu Macareny nie 

przeszkodziła nawet mroźna pogoda. Urocze 

miejsce na przystani w Jaszczowie rozbrzmiewało 

piosenkami w różnych językach. W czasie pobytu goście z Brazylii i Chin musieli zmierzyć się z wieloma 

rzeczami, np. ze zjedzeniem kopytek, chodzeniem po śniegu (Hafa z pewnością nie zdołał policzyć 

swoich upadków). Hafa i Elvis (pseudonim Haorana) wybierali śnieżne szlaki, a biel poznali  w różnych 

odmianach. Wspomnienia z ich pobytu  w Milejowie pozostaną na zawsze. Pożegnaniu gości 

towarzyszyło wiele emocji i wzruszeń. Pamiątkowe zdjęcia, wpisy, filmy – jak dobrze, że są! Symboliczne 

prezenty związane z Polską niech przypominają gościom z Brazylii i Chin o naszym kraju, o naszej 

miejscowości i o uczniach i nauczycielach Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie. Hafa przysłał zdjęcie ze 

szkoły brazylijskiej, w której opowiadał uczniom o Polsce, o nas i milejowskiej szkole. Dzięki temu 

projektowi flaga Polski (prezent od nas) zawędrowała do nich. AIESEC, dziękujemy Wam za KidSpeak! 
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Zima nam nie straszna 
 

W dniach od 7 do 11 marca 2016 r. grupa uczniów ZS Nr 1 w Milejowie 
przebywała na wycieczce narciarskiej w miejscowości Witów koło Zakopanego. 
Podczas pobytu w górach uczniowie byli  pod opieką nauczycieli wychowania 
fizycznego: pana dyrektora Dariusza Mielniczuka, Andrzeja Wronowskiego i 
Rafała Onyszko. 

Program wycieczki obejmował naukę podstawową, doskonalenie jazdy na 
nartach oraz korzystanie z wyciągu orczykowego, jak i krzesełkowego.  Po 
zajęciach na stoku narciarskim, odpoczynkiem dla zmęczonych mięśni był pobyt 
w Termach Bania w Białce Tatrzańskiej. Młodzież mogła tam skorzystać z takich 

atrakcji jak: baseny z różną 
temperaturą wody wewnątrz oraz 
basen termalny na zewnątrz 
budynku, hydromasaże 
oraz zjeżdżalnie. 

 Wszyscy zmęczeni, 
ale uśmiechnięci bezpiecznie 
powrócili do domów, licząc na 
powtórkę za rok. 

 

 

 
 

 

 

Uczniowie naszej szkoły 30.09.2016r. uczestniczyli w XVI edycji  biegu zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 2 
im. Simona Bolivara w Milejowie. W rywalizacji sportowej pod hasłem „Od przedszkola do seniora” mogli wziąć 
udział wychowankowie szkół i przedszkoli z powiatu łęczyńskiego. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje 
Starosta Łęczyński, a głównym jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia. 
Oto osiągnięcia naszych uczniów: 
Kategoria Szkoła Podstawowa, kl.  1-2 
Dziewczęta: 
III m. Wiktoria Mazur 
Chłopcy: 
I m. Bartosz Wierzbicki,  
II m. miejsce Łukasz Oleszek 
Kategoria Szkoła Podstawowa, kl. 3-4 
Dziewczęta: 
I m. Klaudia Monik 
II m. Martyna Franczak 
Chłopcy: 
II m. Jakub Bałaban 

Kategoria Szkoła 
Podstawowa, kl. 5-6 
Dziewczęta: 
II m. Klaudia Wójcik 
Chłopcy: 
I m. Bartosz Cyc 
III m. Jarosław Maciąg 
Kategoria Gimnazjum: 
Dziewczęta:  

II m. Emilia Szalak 
Chłopcy: 
I m. Szymon Kociuba 
II m. Mateusz Ćwirzeń 

 

 

 

 

 

 

           

S u k c e s y ,  s u k c e s y  
 Dwoje uczniów z naszej szkoły uzyskało zaszczytny tytuł 

laureata konkursu kuratoryjnego:  
Julia Pasieczna – 
ortograficznego,  
a Michał Barczak – 
historycznego 
i ortograficznego. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Sukcesy uczniów ZS nr 1 w Milejowie 
 

Rodzaj  Miejsce Uczestnik/    
uczestnicy 

Przygotowujący 
nauczyciel 

Konkursy przedmiotowe 

konkurs  ortograficzny laureat Michał Barczak  M. Olejnik 

konkurs  ortograficzny laureat Julia Pasieczna  P. Ślusarska 

Konkurs przedmiotowy z historii laureat Michał Barczak  A.  Dyczewski 
Konkursy ogólnopolskie 

Kangur Matematyczny  wyróżnienie Tymoteusz 
Niewiadomski 

E. Słuja 

Kangur Matematyczny  wyróżnienie Sebastian Wasilak E.Stankiewicz 

Konkursy wojewódzkie    

Poznajemy Parki Krajobrazowe finalista Aleksandra. Ryś,    
Weronika. Ryś,  
Emilia. Szalak 

J. Kierepka - 
Morawska 

Ekologiczny Rambit Gimnazjalny III miejsce Drużyna gimnazjum A.Wronowski 

Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej,, 
Tu Cię spotykam” 

kategoria poezji:  
I miejsce ,  
III miejsce kategoria 
recytacja:  
II miejsce 

Weronika Ryś Angelika 
Kuzyra 
Justyna Głąb 

B. Słowikowska 

Konkursy powiatowe    

Międzyszkolny Konkurs Geograficzny finalista Alicja Srebrna J. Kierepka - 
Morawska 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy 
Ekologicznej 

III miejsce Laura. Kubić 
Angekika Kuzyra,  
Justyna Głąb 

E. Strycharczuk 

Trzymaj Formę – plakat  wyróżnienie Joanna Biszkont E.Strycharczuk 

Konkurs  matematyczny ,, Szukamy 
Tęgiej Głowy” 

IV miejsce Filip Michalak E. Słuja 

Konkurs Języka Angielskiego ,, Master 
of Grammar” 

III miejsce Dominik Stańczak J.Zielińska 

Konkurs Języka Angielskiego ,, Master 
of Words.” 

I miejsce Dominik Stańczak J.Zielińska 

Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i 
USA            ,, A bit of culture” 

III miejsce Alicja Srebrna M. Gajowiak 

Powiatowy Konkurs Języka ,, English 
around English Speaking Countries” 

I miejsce Dominik Stańczak J. Zielińska 

Powiatowy Przegląd  Poezji  Mówionej    
i Śpiewanej 

I miejsce, 
wyróżnienie 

Sebastian Mazur 
 Laura Kubić 

A.Kapica 

Konkurs diecezjalny,, Istnienie Boga w 
przyrodzie 

I miejsce, II 
miejsce, III miejsce, 

Weronika Ryś, Justyna 
Głab, Angelika Kuzyra 

B. Słowikowska 

Turniej Piłki Nożnej ,,Powitanie Euro”  II miejsce Drużyna  chłopców 
gimnazjum 

A. Wronowski 

Powiatowa Olimpiada Sportowa klas V I miejsce Drużyna sp  A. Wronowski, R. 
Onyszko 

Konkursy gminne    

Gminny konkurs wiedzy ekologicznej ,, 
Palący problem niska emisja”  

I miejsce Drużyna gimnazjum J.Kierepka - 
Morawska E. 
Strycharczuk 

Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Angielskiej 

II miejsce Martyna Beksiak  D. Wiśniewska 

Jestem bezpieczny  II miejsce Drużyna Szkoły 
Podstawowej . 

T. Zgolińska 

Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych o Puchar Wójta Gminy 
Milejów 

I miejsce Drużyna Szkoły 
Podstawowej . 

A. Wronowski 

Gminna Liga Piłki Nożnej  I miejsce Drużyna Szkoły 
Podstawowej . 

A. Wronowski 

Opieka redakcyjna: 

p. Beata Oleszek, p. Magdalena Marczak 

Druk i opieka techniczna: 

p. Dariusz Pietrzak 
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