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Jedyna taka szkoła w Europie

Wywiad z J.E. Luisem GómezemUrdanetą, Ambasadorem Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
- Kim jest dla Pana Simon Bolivar?
Simon Bolivar jest Ojcem Narodu, nie tylko Wenezueli, ale wszystkich państw Ameryki Łacińskiej. Londyńskie BBC
okrzyknęło Bolivara najważniejszym człowiekiem w XIX wieku. Powyższe stwierdzenie argumentują w następujący
sposób:
- “W zaledwie w wieku 47 lat stoczył 472 bitwy, z których tylko w 6 został pokonany”.
- “Wziął udział w 79 wielkich bitwach, z których w 25 otarł się o śmierć. Wyzwolił 6 narodów, przemierzył konno
123 tysięce kilometrów. Jego koncepcje wyzwoleńcze zostały spisane w 92 manifestach i 2632 listach”.
- „Wyzwolił a nie zniewolił armię, którą dowodził”.
- Jakie wrażenia wywarła na Panu Polska?
Moja pierwsza wizyta w Polsce miała miejsce w 1983 roku. Wówczas miałem okazję poznać kraj i jego realia.
Mimo skomplikowanej sytuacji w jakiej wtedy Polska się znajdowała, miałem nieodpartą chęć na ponowne
odwiedziny. Moją wolę kolejnej wizyty w Polsce, dodatkowo spotęgowała poznana przeze mnie społeczność
polska, która zamieszkiwała moje rodzinne miasto Maracaibo w Wenezueli.
- Co Pan sądzi o Polakach?
Moim zdaniem Polacy są serdecznymi, otwartymi na nowe doświadczenia oraz bardzo pracowitymi ludźmi. Polacy
mają wiele wspólnego z Latynosami, znacznie więcej niż inne narody europejskie.
- A co zaskoczyło Pana najbardziej w naszym kraju?
Najbardziej zaskoczył mnie dostrzegalny i znaczący rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy. Polska poczyniła
ogromny krok w przód w tak krótkim okresie czasu.
- Czy wcześniej słyszał Pan o Milejowie?
Kiedy otrzymałem wiadomość o mojej nominacji na stanowisko Ambasadora Wenezueli w Polsce, wtedy
dowiedziałem się o Milejowie. Szczególnie interesujące wydało mi się istnienie szkoły, której nadano imię Simona
Bolivara, jedynej takiej szkoły w Europie.
- Jak ocenia Pan relacje między ambasadą a szkołą w Milejowie?
Relacje między ambasadą a szkołą w Milejowie są historyczne. Kontakt między dwoma instytucjami został
nawiązany 45 lat temu, co jest dla mnie zdumiewające. Między innymi z powodu tak długotrwałych więzi, odkąd
piastuję stanowisko Ambasadora, dążę do pogłębiania relacji z władzami szkoły, upowszechniania wiedzy
na temat Wenezueli oraz utrzymywania przyjacielskich stosunków z mieszkańcami Milejowa

SZTANDAR – HISTORIA I SYMBOLIKA
Sztandar, nazywany pierwotnie chorągwią, wywodzi swój początek
z dawnych znaków bojowych i rozpoznawczych, które stanowiły ośrodki
skupiające wojowników podczas bitwy oraz służyły do łączności między
wodzem a oddziałem. Istotne było również, by w bojowym zamieszaniu
wojownicy widzieli, gdzie znajdują się ich własne oddziały.
W starożytności takich znaków używali Babilończycy, Egipcjanie, Grecy czy
Persowie. Znaki bojowe stosowali również w V wieku Celtowie oraz Hunowie.
W pierwszej połowie XII wieku posługiwali się nimi Słowianie.Utrzymanie
znaków i walka w ich obronie należały do podstawowych obowiązków
wojownika. Odebranie sztandaru przez przeciwnika osłabiało ducha walki, jego
widok natomiast napełniał każdego z walczących nadzieją i wiarą w
wygraną.Już wtedy ze sztandarami wiązano pewne treści ideowe. Powtarzający
się w nich motyw bóstwa nadawał im na pół sakralny charakter. Jako symbolom
kultowo-państwowym przysługiwały im cześć i szacunek.
Zgodnie z definicją sztandar to weksylium będące znakiem oddziału
wojskowego, stowarzyszenia, miasta, instytucji itp. Składa się on z płata
i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma różne wzory na obu stronach,
przeważnie obszyty jest frędzlą i przymocowany do drzewca skórzanym
rękawem i ozdobnymi gwoździami. Pod głowicą wiązane są wstęgi i szarfy
w barwach narodowych lub orderów i odznaczeń, którymi właściciel sztandaru
został odznaczony. Pod wstęgami natomiast mogą być mocowane odznaki
odznaczeń. Sztandar, podobnie jak chorągiew, występuje w jednym
egzemplarzu.
Każdy sztandar ma symboliczną wymowę i określone znaczenie. Jak powiedział
kardynał Stefan Wyszyński: Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi
gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową.
Sztandar szkoły jest zatem dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski,
Narodu, Małej Ojczyzny, przypomina historię i tradycję naszego kraju. Sztandar
w szkole to znak, który łączy obecnych uczniów z absolwentami oraz tymi,
którzy do niej przybędą. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia,
dzięki czemu ma on wymiar zarówno świecki, jak i religijny. Dlatego sztandar
otaczamy czcią i oddajemy mu należne honory.
Sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym. Szkoła występuje
ze sztandarem podczas najważniejszych uroczystości takich jak: rozpoczęcie
i zakończenie roku szkolnego, święto patrona, uroczystości patriotycznoreligijne czy święta narodowe. Niezwykły honor, zaszczyt i wyróżnienie spotyka
osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Najczęściej są to
uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniający
się odpowiednią postawą etyczną i kulturą osobistą.
Sztandar naszej szkoły przedstawia z jednej strony wizerunek orła w koronie,
godła Polski, a z drugiej strony postać Simona Bolivara, patrona naszej
placówki. Pomysł takiego wizerunku narodził się w Warszawie w 140-tą rocznicę
śmierci Simona Bolivara – bohatera walk o wyzwolenie Ameryki Łacińskiej. Była
to okazja, aby nasza placówka otrzymała jego imię. Aktu nadania szkole imienia
Simona Bolivara dokonano 14 października 1971 roku. Po nadaniu szkole
imienia podjęto starania o pozyskanie sztandaru. Został on ufundowany przez
mieszkańców gminy Milejów i przekazany społeczności szkolnej w dniu
20 czerwca 1974 roku przez przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego
Henryka Kłodę - absolwenta naszej szkoły. Na uroczystości obecna była pani
Natalia Nekraszowa – organizatorka tajnego nauczania z czasów II wojny
światowej
.

Sztandar Liceum Ogólnokształcącego w Milejowie

Dzisiaj 22 czerwca 2016 roku przeżywamy niezwykłe chwile. Nadszedł czas,
aby zasłużony sztandar, który reprezentował naszą placówkę przez ponad
40 lat, zawisł na honorowym miejscu. Żegnamy go z należną mu czcią. Jego
miejsce zajmie nowy, ufundowany przez Ambasadę Republiki
Wenezueli.Patrząc na historyczny i nowy sztandar, pamiętajmy, że to symbol
życia i trwania w szkole najważniejszych wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny.
Zobowiązuje on społeczność szkolną do szacunku, rzetelnej pracy i nauki oraz
miłości do ojczyzny.

Sztandar Zespołu Szkół nr 2 w Milejowie

Stawiam na rozwój powiatu…..
rozmowa ze Starostą Powiatu Łęczyńskiego,
panem Romanem Cholewą.

Uczniowie: Czy powiat nawiązał kontakty z innymi państwami?
Starosta: Tak, w grudniu 2013r. nawiązaliśmy współpracę
z Białorusią. Zależy nam na odrestaurowaniu dworu Tadeusza
Rejtana w Hruszówce w rejonie lachowickim. Chcemy tam
stworzyć muzeum T. Rejtana, aby dać Polakom możliwość
odwiedzania miejsc związanych z narodowymi bohaterami.
Realizacją tego przedsięwzięcia zainteresowane jest polskie
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji
oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uczniowie: Sprawowanie tak odpowiedzialnej funkcji wiąże się
z ogromną odpowiedzialnością i ze stresem. Jak Pan „ładuje
akumulatory”, by podołać wszystkim obowiązkom?
Starosta: Wielu lat zajmowałem kierownicze stanowiska
i pracowałem w samorządzie lokalnym, więc specyfika tej pracy
była mi znana. Oczywiście nie można wykluczyć stresu, więc
staram się po pracy nie myśleć o niej.
Uczniowie: Czy uprawia Pan sport?
Starosta: Tak. Jeżdżę na rowerze trasy 20 - 30 kilometrowe,
ale niesystematycznie z powodu rozlicznych obowiązków.
Uczniowie: Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali: Anita Gańska, Dominika Matyjaszczyk i Michał Drobik

Dnia 3 czerwca 2016 roku uczniowie z klasy
dziennikarskiej liceum przeprowadzili wywiad ze Starostą
Łęczyńskim, panem Romanem Cholewą.
Uczniowie: Sprawuje Pan urząd starosty od 2014 roku. Jakie
refleksje nasuwają się Panu po dwóch latach zarządzania
naszym powiatem ?
Starosta: Stanowisko starosty sprawuję dokładnie od 1 grudnia
2014 roku, wiec minęło około półtora roku mojej pracy na tym
stanowisku. Od początku byłem nastawiony na poprawę jakości
życia w powiecie i działania prorozwojowe. Myślałem o budowie
i modernizacji dróg, których w powiecie jest 262 km oraz o innych
różnorakich inwestycjach. Niestety, pojawiły się ograniczenia
związane z zastaną przez mnie sytuacją finansowej. Powiat ma
zaciągnięty kredyt w wysokości 18 mln zł. Jego spłata jest
zaplanowana do 2030r. Ponadto w latach 2010 – 2013
niezgodnie z przepisami pobrano subwencję oświatową
w wysokości 3 mln zł, którą należy zwrócić. To wszystko sprawiło,
że rozwój powiatu odbywa się w znacznie wolniejszym tempie niż
się tego spodziewałem.
Uczniowie: Wielokrotnie gościł Pan w naszej szkole. Jakie są
Pan wrażenia po tych wizytach?
Starosta: W szkole w Milejowie gościłem wiele razy, a moje
wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Macie prężnego
i sympatycznego dyrektora, wspaniałe grono pedagogiczne.
Szczególną uwagę zwróciłem na bardzo dobrze układającą się
współpracę z parafią i ks. proboszczem. Z przyjemnością
uczestniczyłem w różnych uroczystościach szkolnych. Ich oprawa
artystyczna i atmosfera panująca w szkole zasługują na słowa
uznania.
Uczniowie: A czy jest może jakieś wydarzenie związane z naszą
szkołą, które wyjątkowo utkwiło Panu w pamięci?
Starosta: Myślę, że takim wydarzeniem jest przyjazd korpusu
dyplomatycznego ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli
w lutym 2015r. Wtedy po raz pierwszy spotkałem się
z ambasadorem Wenezueli, panem Luisem Gomezem Urdanetą,
który był bardzo zainteresowany naszym regionem. W czerwcu
ubiegłego roku uroczyście obchodzono w waszej szkole
194. rocznicę bitwy pod Carabobo. Dla Wenezuelczyków to
święto narodowe, a milejowskie spotkanie przybliżyło
uczestnikom historię i tradycję tego odległego kraju.
Uczniowie: Patronem naszej szkoły jest Simon Bolivar- bohater
narodowy wielu krajów Ameryki Południowej. Czy z tego powodu
powiat nawiązał jakieś kontakty z ambasadą Wenezueli? Jak się
układa ta współpraca?
Starosta: Jesteście jedyną w Polsce szkołą noszącą
imię Simona Bolivara i dlatego kontakty z ambasadę są tak
ożywione. Oczywiście szkoła tylko na tym zyskuje, a przy okazji
powiat, jako organ założycielski, nawiązał współpracę z placówką
dyplomatyczną. W lipcu ubiegłego roku byłem w Warszawie na
spotkaniu z ambasadorami państw boliwariańskich, czyli
Wenezueli, Boliwii, Kolumbii, Peru, Ekwadoru. Muszę wspomnieć,
że ambasada wenezuelska zorganizowała dla młodzieży
w Milejowie warsztaty plastyczne masek Las Diabladas,
warsztaty taneczne, prelekcję naukową i wystawę fotograficzną
poświęcona motylom Ameryki Południowej. Korzyści są obopólne
i mam nadzieję, że współpraca będzie się dalej prężnie rozwijała.
Ponadto 22 czerwca 2016r. odbędzie się uroczyste nadanie
szkole nowego sztandaru, który jest ufundowany przez ambasadę
wenezuelską.

W kraju kwitnącej wiśni.

Kiedy pojawiłem się u drzwi Zespołu Szkół im. Simona Bolivara
w Milejowie, nie wiedziałem jeszcze, co chciałbym robić w życiu ani jak potoczą
się moje losy. Trenowałem wtedy teakwon-do pod opieką trenera Rafała
Gozdalskiego i Pan Dyrektor wraz z całym Gronem Pedagogicznym stanowił
ogromne wsparcie dla naszego zespołu, organizując pokazy sportowe,
zapewniając nam miejsce do ćwiczeń i walcząc o stypendia dla zawodników,
co doprowadziło Milejowski Klub Taekwon-do do licznych sukcesów w Europie
i na świecie.
W drugim roku nauki, zafascynowany kulturą Japonii,
postanowiłem, że chcę kontynuować moją edukację w tym właśnie kierunku.
Wtedy też szkoła zrobiła znaczący krok w kierunku Global Culture, zapraszając
przedstawicieli organizacji AIESEC, wśród których wspaniały wykład o Japonii
przeprowadziła Tomoko Ichikawa – studentka z Japonii. Zachęciło mnie to do
podjęcia próby dostania się na japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.
Znając wymagania stawiane przyszłym studentom japonistyki, podzieliłem się
moją decyzją i obawami z nauczycielami, którzy potraktowali mój wybór bardzo
poważnie, organizując w tym zakresie zajęcia pozalekcyjne oraz pomoce
naukowe z języka polskiego, angielskiego i matematyki, co bardzo pomogło mi
przygotować się do egzaminów maturalnych. Rok później zostałem jednym
z 20 studentów warszawskiej japonistyki, a trzy lata później wyjechałem na
roczne stypendium na Uniwersytet Josai w Japonii. Dzisiaj pracuję w biurze
kanclerza JosaiEducationalCorporation w Tokio. Spotykam wspaniałych ludzi
z całego świata: ambasadorów, poetów, przedstawicieli rządu, a nawet księżną
Japonii – HisakoTakamado.
Przez trzy lata nauki w Milejowie poznałem wielu nowych przyjaciół,
odniosłem liczne sukcesy na arenie międzynarodowej i dokonałem
najważniejszego wyboru w moim dotychczasowym życiu. Nigdy nie zapomnę
godzin spędzonych na sali gimnastycznej czy w klasie z nauczycielami, którzy
nigdy nie zlekceważyli moich decyzji, nie zapomnę też pomocy otrzymanej
w liceum od przyjaciół, pracowników, nauczycieli i dyrekcji. Teraz za każdym
razem zapytany o to, jak znalazłem się w Japonii, z uśmiechem na twarzy
i dumą w sercu opowiadam o mojej przygodzie z Zespołem Szkół im. Simona
Bolivara w Milejowie i o ludziach, którzy pomogli mi spełnić moje marzenia.
Tomasz Rydz

DOBRZE WYKORZYSTAĆ CZAS
-WYWIAD Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
PANEM DARIUSZEM SZAFRANKIEM

Panie
Dyrektorze,
od naszej ostatniej rozmowy minął
rok. Co istotnego wydarzyło się
przez ten czas w kierowanej przez
Pana placówce?
Faktycznie,
już
minął
rok
od ostatniego wywiadu. Czas biegnie
szybko, ale - jak powiedział
Iwan Turgieniew - Należy tak
organizować czas, aby każda chwila
nie była zmarnowana. Myślę,
że mijający rok był dla naszej szkoły
bardzo dobry. Dokonaliśmy jako
jedyna
szkoła
w Powiecie
Łęczyńskim rekrutacji do klasy
I liceum
ogólnokształcącego.
W klasie I technikum odkryliśmy talent w osobie Oliwii Kubić, która zajęła
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskiej,
natomiast Dominika Matyjaszczyk z klasy II LO zwyciężyła w Turnieju Mowy
Polskiej. Oczywiście, tych sukcesów jest znacznie więcej, nie sposób ich
wszystkich tutaj wymienić. Dla Rady Pedagogicznej i Dyrekcji to duża
nobilitacja, jeżeli mamy tak uzdolnioną młodzież. Dzięki współpracy z władzami
Powiatu Łęczyńskiego wprowadzamy nowy kierunek kształcenia w zasadniczej
szkole zawodowej – to zawód kierowca mechanik. Jako dyrektor szkoły cieszę
się, że nasza szkoła z blisko 75-letnią tradycją rozwija się dobrze i jest widoczna
zarówno w środowisku lokalnym, jak i w skali regionu. Milejowski „Bolivar”
kojarzy się wszystkim pozytywnie i to jest dla mnie i moich współpracowników
najważniejsze.

W swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoła
odwołuje się do ideałów Natalii Nekraszowej i Simona Bolivara.
Jak Państwo łączą te dwie, wydawałoby się odległe, tradycje?
Obejmując funkcję dyrektora szkoły, wiedziałem, jak ważną postacią dla naszej
historii jest osoba Natalii Nekraszowej. Jedną z pierwszych moich osobistych
decyzji było nawiązanie kontaktu z rodziną pani Natalii oraz jednym
z pierwszych jej wychowanków panem profesorem Walerym Pisarkiem. Obecnie
wszyscy w środowisku milejowskim wiedzą, kim jest pani Joanna Barańska –
wnuczka założycielki naszej szkoły - i cieszy mnie fakt, iż osoba
NataliNekraszowej została upamiętniona w środowisku milejowskim poprzez
nadanie jej imienia Zespołowi Szkół Nr 2 w Jaszczowie. Z kolei postać Simona
Bolivara dla mnie osobiście jest tak samo ważna. Pamiętam jako ośmioletni
chłopiec w 1971 roku, jak przed budynkiem liceum odsłonięto pomnik Simona
Bolivara. Do milejowskiego „Bolivara” uczęszczało wielu moich znajomych i
członków najbliższej rodziny, którzy poznawali działalność i życie - powiedzmy
sobie szczerze - na początku mniej znanej postaci patrona szkoły. Obecnie w
dobie globalizacji i Internetu postać Simona Bolivara jest już bardzo znana, a my
ze swojej strony także od 45 lat dokładamy starań, by przybliżać sylwetkę
El Libertadora. Dodatkowo cieszy mnie fakt nawiązania przez moich
poprzedników w 2000 roku współpracy z Ambasadą Wenezueli. Proszę
mi wierzyć, że Simon Bolivar jest od lat utożsamiany z naszą szkołą,
zapewniając nam znaczącą promocję i reklamę – jesteśmy bowiem jedyną
placówką w Polsce i jedną z dwóch w Europie noszącą jego imię.

Proszę powiedzieć, czym dla Pana osobiście jest uroczystość
nadania nowego sztandaru?
Cieszę się, że dzięki osobistemu zaangażowaniu Jego Ekscelencji Ambasadora
Wenezueli Luisa GómezaUrdanetyudało się nam pozyskać z ambasady środki
na nowy sztandar, na którego awersie znajduje się postać Simona Bolivara, zaś
na rewersie orzeł z koroną. Pamiętam też o tym, że w uroczystości ufundowania
sztandaru Liceum Ogólnokształcącego w 1973 roku uczestniczyła pani Natalia
Nekraszowa, zaś po 45 latach będą jej najbliżsi krewni. I takie fakty dobrze
świadczą o realizowanym przez grono pedagogiczne programie
wychowawczym szkoły. Osobiście dla mnie ta uroczystość jest bardzo ważna
również i z innego powodu. Przygotowanie uroczystości wymaga dużego
wysiłku całej społeczności szkolnej, a zwłaszcza grona pedagogicznego. Cieszy
mnie fakt, iż wszyscy angażują się do szeregu działań z tym związanych, co dla
dyrektora szkoły na pewno jest to powód do satysfakcji.

Jaką rolę w przygotowaniach do tak ważnego wydarzenia
odegrały Ambasada Wenezueli oraz Starostwo Powiatowe
w Łęcznej?
Jak wspomniałem powyżej, ambasada ufundowała nowy sztandar, zaś władze
Powiatu Łęczyńskiego wsparły nas logistycznie i finansowo w organizacji
rocznicowej uroczystości. Nie zapominamy również o sponsorach. Wszystkim
tym instytucjom oraz sponsorom w tym miejscu serdecznie dziękuję.
Zapraszając osobiście gości na dzisiejszą uroczystość, bezpośrednio
spotykałem się z wyrazami sympatii kierowanymi na moje ręce dla całej naszej
społeczności. Dobrze to świadczy o naszej pracy i przede wszystkim o bardzo

dobrym wychowaniu i kształceniu młodzieży. Zaznaczam - w tej kolejności wychowaniu i kształceniu.

Czego zatem chciałby Pan życzyć sobie, Pańskim
pracownikom, a także uczniom na najbliższe miesiące?
Moim uczniom chcę życzyć upragnionego i bezpiecznego wypoczynku z racji
rozpoczynających się za kilka dni wakacji, pracownikom pracy w spokojnej
i miłej atmosferze, a sobie zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celu.
Na zakończenie tak jak na początku zacytuję, ale tym razem J.R.R. Tolkiena –
przypomnę młodzieży - autora „Władcy Pierścieni”, który powiedział: My
decydujemy o tym, jak wykorzystać czas, który nam dano.Myślę, że blisko 75 lat
historii naszej szkoły wykorzystane były bardzo dobrze. Starajmy się
na co dzień pamiętać o tym motcie zarówno w szkole, jak i w życiu osobistym.
Wykorzystujmy ten czas dobrze i rozważnie i tego z całego serca jeszcze raz
wszystkim życzę.

Dziękujemy za rozmowę

Tomasz
Krachovy
Kraska
Zastanawiając się co pamiętam ze szkoły, muszę przyznać, że nie
są to lektury, daty i wzory. Pamiętam za to wszystkie śmieszne i kłopotliwe
sytuacje oraz zawiązane przyjaźnie. Damian został moim przyjacielem, bardzo
się polubiliśmy i w kłopoty również pakowaliśmy się razem. Przeszkadzał nam
kiedyś bardzo głośno dzwoniący dzwonek nad salą matematyczną,
postanowiliśmy go wyciszyć, on się urwał, po wyjściu ze szkoły dostaliśmy
mandat od policji, był to bardzo nieudany dzień, mimo wszystko miło go
wspominam, bo zwyciężyła wtedy siła przyjaźni, razem się śmialiśmy
i płakaliśmy. Życzę wszystkim takich wspomnień.
Poza wygłupami szkoła wiąże się z nauką. W moim przypadku było to o tyle
trudne, że na profilu humanistycznym chciałem zdawać maturę z biologii
i chemii. Z pomocą pojawiło się kilka osób, uczęszczałem na dodatkowe zajęcia
z chemii do Pani Czubackiej oraz z biologii do Pani Kozioł, które dały efekty,
gdyż udało mi się zdać maturę i studiuję teraz chemię kryminalistyczną.
Po trzech latach nauki nawet z nauczycielami da się zaprzyjaźnić, do dziś
utrzymuję kontakt z kilkoma pedagogami, zdarza mi się napisać maila do mojej
polonistki, zadzwonić w sprawie pomocy do mojej nauczycielki chemii czy
porozmawiać z przypadkowo spotkaną na ulicy Panią z sekretariatu

Witam serdecznie!
Jestem absolwentką Zespołu Szkół nr 2 im. Simona
Bolivara w Milejowie. Uczęszczałam do Technikum
Informatycznego w latach 2011-2015.
Swoją przygodą ze szkołą, wspominam z wielkim
sentymentem. Patrząc na to z perspektywy czasu,
mogę śmiało powiedzieć, ze po czterech latach pracy swojej jak i wspaniałych
pedagogów, w bardzo krótkim czasie zrobiłam „krok do przodu”. Aktualnie
jestem studentką Politechniki Lubelskiej na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji”. Dzięki świetnie wykwalifikowanej kadrze, która poprowadziła mnie
przez przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, podstawy przedsiębiorczości,
podjęłam słuszną decyzje przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
Obowiązkowo muszę tu wspomnieć o pedagogach „szlifujących mnie do
zawodu”, ponieważ zaraz po uzyskaniu dyplomu, znalazłam świetną prace!
Do dziś dzień szkoła wzbudza we mnie wiele emocji. Nasuwa tu się wiele
wspomnień takich jak stres przed sprawdzianami, egzaminami czy tez bardziej
radosne: chwile spędzone w miłym gronie, przyjaźnie, godne reprezentowanie
szkoły w wielu instytucjach i miejscach, studniówka, otrzymanie Stypendium
Prezesa Rady Ministrów…
Szkoła pod patronem Simona Bolivara wraz z całym jej organem, pomogła mi
przetrzeć szlaki przy wyborze „właściwej drogi w życiu”. Idąc ku dorosłości, to
właśnie szkoła pokazała mi co to jest wysiłek, ciężka i często mozolna praca,
samozaparcie oraz jak smakują jej efekty.
To właśnie dzięki Niej, z dumą mogę kroczyć w przyszłość!
Jolanta Kociuba

BITWA POD CARABOBO
W historii każdego narodu istnieją wydarzenia – symbole
jednoczące wspólnotę. Dla mieszkańców Wenezueli z pewnością jest to bitwa
pod Carabobo. Została ona stoczona 24 czerwca 1821 roku w trakcie działań
Simona Bolivara zmierzających do wyzwolenia krajów Ameryki Południowej
spod władzy Hiszpanów. Jej następstwem był kres hiszpańskich rządów
w Wenezueli. Warto poznać bliżej historię tego starcia.

walorów przyrodniczych Wenezueli zaprezentowanej przez Izabelę Stachowicz
z Wenezuelskiego Instytutu Badań Naukowych, miała miejsce część artystyczna
przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem wychowawców
i nauczycieli. Zgromadzeni oglądali także, wspomniany wcześniej, pokaz
taneczny przygotowany przez uczestniczki warsztatów tanecznych. Wrażeń
smakowych natomiast dostarczył poczęstunek, na który zaproszono gości
i uczniów po zakończeniu gali.
.

Martin Tovar y Tovar, Bitwa pod Carabobo (1890), malowidło umieszczono
w budynku zwanym Capitolio Federal, siedzibie Zgromadzenia Narodowego
Wenezueli.
Po podpisaniu półrocznego zawieszenia broni pomiędzy
generałem hiszpańskim Pablo Morillo a Simonem Bolivarem w styczniu
1821 roku doszło do buntu wojskowych i cywilów w miejscowości Maracaibo,
sprzyjającej dotychczas Hiszpanom. Następca generała Morillo, generał Miguel
de la Torre, wznowił w odpowiedzi na rebelię działania wojenne.
Bolivar, przygotowując się do walki, zgromadził około 6300 ludzi,
łącząc swoje oddziały z korpusami generałów Rafaela Urdanety oraz Jose
Antonio Paeza. W kwietniu 1821 roku siły Bolivara wyruszyły przeciwko
pięciotysięcznej armii hiszpańskiej. Dnia 24 czerwca obie armie spotkały się
w okolicy wioski Carabobo. Hiszpanie ulokowali się we wsi, mając po prawej
flance pasmo górskie, po lewej zaś podmokłe tereny. Kiedy Bolivar uderzył
z frontu, oddziały Paeza obeszłyHiszpanów z prawej flanki, zdobywając
ich artylerię. Kawaleria hiszpańska (1500 ludzi), rozbiła dwa bataliony Paeza
w gwałtownej szarży, trzeci batalion jednak (1000 żołnierzy) stawił gwałtowny
opór, powstrzymując Hiszpanów. W wyniku niepowodzenia i znacznych strat na
tyłach Hiszpanie wycofali się do Puerto Cabello. Zwycięstwo było ważnym
krokiem na drodze ku wolności, dlatego we współczesnej Wenezueli rocznica
bitwy jest jednym ze świąt państwowych.
DZIEŃ WENEZUELSKI, CZYLI TAK BYŁO PRZED ROKIEM
W życiu każdej szkoły zdarzają się wyjątkowe dni i wydarzenia.
Obchodząc dziś uroczystość nadania nowego sztandaru, wspominamy
24 czerwca ubiegłego roku, kiedy to cała szkolna społeczność uczestniczyła
w Dniu Wenezuelskim. Został on zorganizowany z inicjatywy Ambasady
Wenezueli w Polsce, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Łęcznej, dla
upamiętnienia 194-tej rocznicy bitwy pod Carabobo, w której walczył i zwyciężył
Simon Bolivar – patron naszej szkoły.
Uroczystość poprzedziły dwa wydarzenia towarzyszące – warsztaty
plastyczne oraz warsztaty taneczne. Pierwsze z nich prowadził
DimasAlvarengaGuerra, na co dzień sekretarz Ambasady Wenezueli. Uczniowie
nie tylko naszej szkoły wykonywali tradycyjne maski przygotowywane w krajach
boliwariańskich na Boże Ciało. Efekty ich pracy mogliśmy podziwiać
na wystawie w sali gimnastycznej. Drugie z wymienionych warsztatów
prowadziła Anastazja Zwiazinskaja z Centrum Kultury Latynoamerykańskiej
w Mińsku na Białorusi, ucząc tradycyjnych tańców wenezuelskich, które zostały
zaprezentowane podczas uroczystości. Umiejętności taneczne uczestniczek
warsztatów występujących w pięknych, kolorowych strojach wzbudziły
entuzjazm zgromadzonej publiczności.
Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod
pomnikiem patrona szkoły. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na salę
gimnastyczną, gdzie po okolicznościowych wystąpieniach, m.in. ambasadora
Wenezueli, przedstawicieli władz powiatowych, reprezentanta Kuratorium
Oświaty w Lublinie, dyrektora ZS nr 2 w Milejowie, oraz prelekcji na temat



MILEJÓW TĘTNI MŁODYM ŻYCIEM…

rozmowa z panią Haliną Jabłońską
– absolwentką naszej szkoły i jej długoletnią pracownicą

Jesienią 1971 roku była Pani …
… uczennicą klasy maturalnej. A chodziłam do ogólnej klasy, bardzo
licznej zresztą, bo takie wówczas były roczniki. Moja klasa liczyła 45 osób, ale
ukończyło ją niewiele ponad 20. W tamtych czasach nie przeprowadzano
egzaminów poprawkowych tak jak dzisiaj. Moją wychowawczynią była p. Józefa
Roczon. Pamiętam też innych nauczycieli. Uczyli mnie np. p. Rybak, p. Kozieł,
p. Skrzypczak, p. Rubaj. Wszystkich miło wspominam.


Czy szkoła sprzed dziesięcioleci różniła się od obecnej?

Pamiętam, że wtedy szkoła była najpiękniejsza w regionie - nowa, doskonale
wyposażona jak na tamte czasy, w salach magnetofony szpulowe, wszystko
świeże. Każdy, kto wchodził do budynku, był zachwycony. Szczególnie ogromna
sala gimnastyczna robiła wrażenie, także na gościach zagranicznych zwłaszcza przedstawicielach ambasad Ameryki Południowej. Zresztą, to
Ambasada Wenezueli zgłosiła kandydaturę naszej szkoły ówczesnemu
Ministerstwu Oświaty do nadania imienia Simona Bolivara. Warto też mocno
podkreślić, że to była jedyna szkoła średnia licealna w regionie, a więc
absolutne wówczas okno na świat! Szkół średnich trzeba był szukać dopiero
w Świdniku i dalej w Lublinie. Co więcej, szkoła prowadziła internat. Znajdował
się on za Domem Kultury i istniał do lat 80-tych, później został wyburzony
Z pewnością szkoła dzisiaj wygląda inaczej. Inna kolorystyka, nowoczesne
wyposażenie, parking dla samochodów, taras pięknie obsadzony drzewami
i nadal kwiaty! Kiedy ja chodziłam tutaj do szkoły, a potem pracowałam, również
szkołę otaczały dywany kwiatów, ale było więcej róż.

A jak Pani dzisiaj postrzega naszą szkołę w środowisku
lokalnym?
Jestem bardzo dumna, że ona nadal istnieje, że widzę codziennie uczniów
idących do szkoły, barwnych i roześmianych, bo to oznacza, że Milejów tętni
młodym życiem, a edukacja promieniuje na całe środowisko i nadal przyciąga
tylu szacownych gości z całego świata. Gdyby nie było tej szkoły,
czy mielibyśmy szansę na tak szerokie kontakty zagraniczne?
Niegdyś szkoła osiągała znakomite sukcesy w konkursach wojewódzkich szczególnie Koło Recytatorskie prowadzone przez p. Marzędową, ale wiem,
że obecnie również nauczyciele i uczniowie znakomicie kontynuują tradycje
konkursowe w wielu nowych dziedzinach. To cieszy.

Jak wspomina Pani atmosferę towarzyszącą uroczystościom
nadania imienia szkole i później sztandaru?
Pamiętam wiele uroczystości szkolnych, w tym – oczywiście - nadanie szkole
sztandaru z wizerunkiem Simona Bolivara. Wówczas w 1974 roku byłam już
pracownikiem szkoły. Pięknie udekorowana sala gimnastyczna, liczni goście
władz wojewódzkich, ministerialnych, ówczesny kurator lubelski. Dyrektorem był
wówczas p. Dariusz Rubaj. Po części oficjalnej - uroczysty poczęstunek.
Pamiętam, jak ambasador Wenezueli pięknie zwrócił się do mnie
"Señorasecretaria, zapraszam na obiad".
Jeśli chodzi o uczniów, to proszę mi wierzyć, to był zaszczyt dla nich, że mają
tak egzotycznego, a jednocześnie bliskiego ideałami Kościuszce patrona.
Wszystkie uroczystości były starannie przygotowywane. Kiedy byłam jeszcze
uczennicą, w liceum prężnie działał chór szkolny liczący ponad 40 osób
prowadzony przez bardzo wymagającego p. Jośko. Dane mi było śpiewać w tym
chórze, a raz nawet musiałam skomponować dla nas utwór. Występowałam
między innymi na uroczystości nadania imienia szkole. Ogromne przeżycie.

Czy pamięta Pani jakieś ciekawe zdarzenia związane
z przedstawicielami ambasad Ameryki Południowej?
Przy okazji jednej z takich wizyt było aż sześciu gości z różnych ambasad,
min. z Peru, Boliwii, Wenezueli, Chile. Siedzieli przy stole, a mnie dyrekcja
poprosiła o podanie kawy i herbaty. Z jednej strony byłam zaszczycona,
bo w tamtych latach zwykły człowiek nie doświadczał takich spotkań, ale
z drugiej strony byłam tak zestresowana, że myślałam, że nie podołam. Ale
podołałam, a oni byli naprawdę bardzo sympatyczni.
Innym razem z p. Marzędową osobiście musiałyśmy pojechać do ambasad
do Warszawy, żeby wręczyć zaproszenia na bolivariańskie uroczystości. Lata
70-te, nie było telefonów komórkowych, połączenia trudne, odległe w czasie,
męczące i wreszcie docieramy do ambasady Peru, ja zmęczona, a tam
cudowny wystrój wnętrza i wspaniała skórzana kanapa, która się tak pięknie,
luksusowo zapadała i wreszcie mogłam odpocząć!

Na koniec chcemy zapytać, czy zdarzyły się Pani jakieś
stresujące momenty?
Chyba moja matura. Wszyscy byliśmy przyzwyczajeni, że komisja maturalna
składała się z naszych nauczycieli. Znaliśmy ich i mniej więcej wiadomo było,
jakie mogą być reakcje, sposób bycia itp. Aż tu nagle na moją maturę
przyjechała osoba z zewnątrz jako przewodniczący komisji - nazwisko p. Jawor.
Wszyscy wpadliśmy w panikę, bo ktoś obcy, a egzamin to i tak stres.
A tymczasem okazał się on być nad wyraz spokojnym i sympatycznym
człowiekiem i wszystko skończyło się dobrze.

Dziękujemy za rozmowę.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM2015/2016
Dominika Matyjaszczyk, klasa II LO
– laureatka IV Turnieju Mowy Polskiej
Damian Socha, klasa IV T; Mateusz Szymajda, klasa I ZSZ,
Jakub Zuber, klasa IV T
- zdobywcy trofeów w Powiatowych Mistrzostwach
w Tenisie Stołowym
Aleksandra Pietrzak, klasa I LO
– III miejsce w konkursie dotyczącym błogosławionej Karoliny Kózkówny
Justyna Cyfra, klasa I LO; Robert Gumienniak, klasa IV T
– laureaci IV Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Pejzaż Powiatu Łęczyńskiego

Nie ważne czy pochodzimy z małej
miejscowości czy z dużego miasta…..

Drużyna siatkarska
– II miejsce w LIcealiadzie zorganizowanej przez ZSG w Łęcznej
Karol Kapica, klasa II T
– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Z orłem białym przez wieki
Anita Grzesiuk, klasa I LO; Iwetta Żelaznowska, klasa II LO
– II miejsce ex aequo w II Wojewódzkom Konkursie
W hołdzie bohaterom
Kacper Pietrzak, Magdalena Pędzisz, Monika Łukaszuk,
klasa III T – laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Fraszka

Oliwia Kubić, klasa I T
– I miejsce w powiatowych eliminacjach 61 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego;
III miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
Poezji Rosyjskie
Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno
– Epidemiologiczną w Lublinie w ramach realizacji programu ARS - stworzenie
graficznego memu internetowego, którego tematyką było używanie substancji
psychoaktywnych – dopalaczy przez młodych ludzi. Przekazem było
uświadomienie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych,
zniechęcenie do tego rodzaju używek, skłonienie do refleksji nad własnym
życiem i zdrowiem
Prace przygotowali uczniowie kl I LO:Aleksandra Pietrzak, Filip i Ciołek i
Łukasz Ciołek
Konkurs na plakat „Stop dopalaczom” –ogłoszony przez Główny Inspektorat
Sanitarny – konkurs miał charakter ogólnopolski.
Prace przygotowały uczennice I LO: Aleksandra Pietrzak,
Michalina
Danielak
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”
Pod takim tytułem Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
zorganizował ogólnopolski
konkurs wiedzy. Z naszej szkoły do etapy
wojewódzkiego zakwalifikowała się drużyna w
składzie: Natalia Gajkoś (IIIT),Patrycja
Pawlak (IIIT) i Weronika Rybaczek (IIT)
przygotowana przez p. Annę Wójcik. 17 marca
br. w Lublinie dziewczyny zmierzyły się z 17
konkurencyjnymi
zespołami.
Nasze
ekonomistki uplasowały się na 5 miejscu w
województwie. Gratulujemy.

Nazywam się Emil Wojtaluk i jestem absolwentem
Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona
Bolivara w Milejowie. Pomimo upływu kilku już lat, kiedy
to ukończyłem nasza szkołę, z chęcią wracam do niej
wspomnieniami. Sięgając pamięcią wstecz i patrząc na nią przez
pryzmat nowych doświadczeń jestem przekonany , iż nie
zmarnowałem czasu tam spędzonego. Doświadczenia, do
których zawsze szczególnie wracam pamięcią to zajęcia z języka
angielskiego z Panem Jurijem Patenką. Jeszcze wtedy nie
zdawałem sobie sprawy jak potrzebną wiedzę zyskałem na tym
etapie edukacji. Niezwykle interaktywny i praktyczny wymiar
nauki języka obcego rozwinął moje zainteresowania w tym
kierunku oraz pozwolił mi uwierzyć, że zdobyta wiedza
zaprocentuje
w
przyszłości.
Dziś
jestem
studentem
EuropeanStudies, czyli Europeistyki w języku angielskim na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Mój wybór
podyktowany był tym, iż wszystkie zajęcia prowadzone są tam
w języku angielskim, chciałem rozwinąć swój warsztat językowy,
na kierunku gdzie język jest niezbędnym narzędziem komunikacji.
Pamiętam swoje pierwsze dni na studiach, kiedy bałem się
odezwać w obcym języku w obawie o niepochlebne recenzje na
temat mojej znajomości języka. Jednak nieskromnie przyznam,
iż po krótkim czasie kiedy odważyłem się zabrać głos, okazało
się, że należę do kilku osób mówiących po angielsku najlepiej na
roku. To pokazuje, jak przydatne były lekcje języka angielskiego,
na które uczęszczałem w „Bolivarze”. Studia licencjackie
ukończyłem z wyróżnieniem a obecnie jestem studentem I roku
studiów magisterskich. Od 2013 roku jestem Redaktorem
Naczelnym bloga studentów Europeistyki „EUROpens BLOG”,
prowadzonego w języku angielskim. Natomiast w październiku
2015 roku zostałem wybrany Prezesem Koła Naukowego
Studentów Europeistyki, w ramach którego organizujemy
przeróżne spotkania, konferencje czy konkursy. Moja studencka
aktywność zaprocentowała ciekawymi wyjazdami zagranicznymi,
w marcu 2014 roku redakcja naszego bloga została zaproszona
przez Komisję Europejską do Brukseli a w maju tego roku
reprezentacja naszego Koła Naukowego odwiedziła siedzibę
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dodam także że od
kwietnia tego roku jestem pracownikiem administracyjnym KUL,
pracuję
przy
realizacji
projektu
„Otwarta
Integracja”
finansowanego z funduszy Unii Europejskiej jako Asystent lidera
merytorycznego oraz Lider wolontariuszy. Nie sposób opisać
wszystkiego w kilku zdaniach, jedno jest pewne - warto rozwijać
swoje zainteresowania już na poziomie szkoły średniej i mierzyć
wysoko, nie ważne czy pochodzimy z małej miejscowości czy
z dużego miasta.
Emil Wojtaluk

„BOLIVAR” – TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE
Ponad siedemdziesiąt lat istnienia ponadgimnazjalnej szkoły
w Milejowie oznacza piękną tradycję edukacji kilku pokoleń Polaków poprzez
różne etapy historii na przełomie dwóch stuleci - od tajnego nauczania
zapoczątkowanego przez Natalię Nekraszową w okresie okupacji, przez trudny
czas PRL-u, burzliwe lata osiemdziesiąte, początek Trzeciej Rzeczypospolitej
czy wreszcie wejście w XXI wiek.

Należy także podkreślić, że ważnym elementem działalności
edukacyjnej są liczne wizyty obcokrajowców w naszej placówce. Dzieje się tak,
ponieważ od wielu lat uczestniczymy w międzynarodowym projekcie AIESEC,
dzięki któremu wolontariusze z Egiptu, Iranu, Indonezji, Chin, Hiszpani i Włoch
prowadzili co roku tygodniowe warsztaty z języka angielskiego.

Jesteśmy dumni, że nasza placówka wytrwale kształci młodzież już
drugą dekadę XXI wieku a jeszcze bardziej cieszą nas osiągnięcia naszej szkoły
w całym okresie jej istnienia. Wymieńmy jednak kilka ciekawszych wydarzeń
i działań z u progu nowego stulecia.
Kontakty międzynarodowe
Nasza szkoła uczestniczyła w licznych wymianach i edukacyjnych
wycieczkach zagranicznych. Wystarczy wymienić wymianę młodzieży
z Holandią, Niemcami czy Ukrainą. Miło wspominamy również wyjazdy naszych
uczniów do Grecji w ramach tzw. zielonej szkoły, Belgii jako efekt sukcesów
w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej, a także Wenezueli. Ten ostatni wyjazd
był nagrodą Ambasady Wenezueli w konkursie historyczno – literackim.
Nasi sportowi mistrzowie natomiast wyjeżdżali między innymi do Włoch czy
Argentyny.

Łukasz Wac w Szwajcarii

Z wizytą w Odessie

Warto także przypomnieć, że imię naszego patrona Simona
Bolivara, bojownika o wolność krajów Ameryki Południowej, umożliwia szkole
coroczne kontakty i wizyty znakomitych gości z ambasad państw tego
kontynentu. Dotychczas gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionych ambasad
z Wenezueli, Chile, Boliwii, Ekwadoru oraz Peru. W ten sposób szkoła, która
pozornie mogłaby się wydawać placówką położoną z dala od wielkich ośrodków
kulturalnych, umożliwia naszym uczniom szerokie kontakty ze światem. Tylko
u nas można spotkać członków Towarzystwa Bolivariańskiego, posłuchać
egzotycznej muzyki czy obejrzeć na żywo południowoamerykańskie tańce.
Współpraca z instytucjami
Iza Matyjanka w Genewie

Nasi w Argentynie

Zespół Szkół nr 2 w Milejowie od lat prowadzi udaną współpracę
z różnorodnymi instytucjami wspierającymi wszechstronny rozwój naszych
uczniów. Są to kontakty na szczeblu zarówno lokalnym np. z Gminnym
Ośrodkiem Kultury; powiatowym - ze Starostwem Łęczyńskim czy Miejską
Biblioteką Publiczną w Łęcznej; wojewódzkim - z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Radiem Lublin czy
Instytutem Pamięci Narodowej, ogólnopolskim - z Uniwersytetem Warszawskim.
Dzięki tej współpracy nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach na
wszystkich szczeblach, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki, prezentując
swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, humanistyczne, matematyczne,
informatyczne, ekonomiczne czy sportowe. Wspomniane kontakty dają także
szansę uczestniczenia w ciekawych zajęciach poza naszą placówką, a także
zapraszania wykładowców i pracowników współpracujących z nami instytucji.
Wszystkich chcących kontynuować naukę w naszej szkole zawsze i serdecznie
do tego zachęcamy. Czeka na nich wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
gotowa wspierać indywidualny rozwój i nieść pomoc nie tylko na polu nauki.
Czeka życzliwa atmosfera i starsi koledzy, którzy już wiedzą, że nie ma jak
w „Bolivarze”!

Rok szkolny
w obiektywie

Rajd rowerowy
Turniej o puchar Dyrektora Szkoły

Pożegnanie absolwentów

Dzień otwarty szkoły

Pokazy
chemiczne
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Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie
Liceum Ogólnokształcące



Liceum Ogólnokształcące – Klasa Ogólna
Patronat – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
Liceum Ogólnokształcące – Klasa Dziennikarska
Patronat – Radio Lubli

Technikum



Technikum – Zawód Technik Informatyk
Patronat – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskie
Technikum – zawód technik ekonomista

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa
mechaniczno-elektryczna
Kształcenie w zawodach ślusarz i elektryk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa
wielozawodowa
Mechanik pojazdów samochodowych
Kierowca- mechanik
Blacharz samochodowy
Lakiernik
Fryzjer
Kucharz
Piekarz
Cukiernik
Murarz-tynkarz
Klasa integracyjna w ZSZ

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie systematycznie
poszerza swoja ofertę edukacyjną. Tradycje szkoły, która trzy lata
temu obchodziła siedemdziesięciolecie powstania to zarówno
oferta dla gimnazjalistów, ale również coraz bardziej rozwijająca
się oferta dla osób dorosłych. Szkoła proponuje więc osobom
pełnoletnim
kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Dorosłych w zawodzie
technik rachunkowości oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
zawodowych w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
dla zawodów: technik ekonomista, sprzedawca, elektryk
oraz ślusarz.
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