ROK SZKOLNY
2016/2017
„Jeżeli chcecie, aby o Was nie
zapomniano po śmierci
i zgniciu, to albo piszcie rzeczy
warte czytania, albo czyńcie
rzeczy warte napisania”
Benjamin Franklin

Rozpoczęcie roku szkolnego
2016/2017

Uroczystą Mszą Świętą nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona
Bolivara rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017. Ksiądz proboszcz Andrzej
Sulowski w koncelebrze z księżmi Adamem Bresiem i Krzysztofem Klocem odprawił
mszę św. a w słowie do uczestniczących w niej społeczności trzech szkół powiedział
m.in. o życiowych wyborach młodych ludzi, akcentując rolę nauki i odrzucenie
zagrożeń nowoczesnego świata.

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie”.
Wisława Szymborska

Stypendium
Starosty Powiatu
Łęczyńskiego
19 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się
uroczystość będąca uhonorowaniem pracy tych uczniów, którzy w
minionym roku szkolnym zdobywali sukcesy na szczeblu
naukowym, rozwijali swe zainteresowania. W efekcie czego wysokie
noty widniały na wręczanych im podczas zakończenia roku
szkolnego 2015/2016 świadectwach. Osobiste gratulacje od włodarza
powiatu odebrali:

Natalia Gajkoś

Patrycja Pawlak

Anita Gańska

…. oraz Karolina Kosierb,
Iwetta Żelaznowska
i Kacper Pietrzak

Magdalena Nowak

Oliwia Kubić

Karol Kapica

3O.IX- XVI Bieg Bolivara
Biegają
najmłodsi…

… i „nieco” starsi

… gdyby tak zdobyć taki
puchar, ehhh.

YES, YES,
YES!

Nie zawiedli nas licznie
przybyli uczestnicy (około
250), którzy pokazali iście
sportowego ducha, kibice jak
zawsze gorąco dopingujący
oraz sprzyjająca aura.
Organizatorzy zadbali
o niezwykłą atmosferę
i godne uhonorowanie
zwycięzców.

Nasi ekonomiści w NBP-oddział
w Lublinie
19 października 2016 r. klasa III i IV technikum
ekonomicznego wraz z opiekunem panem Dariuszem
Szczepanikiem, nauczycielem przedmiotów
ekonomicznych, uczestniczyła
w programie edukacyjnym przygotowanym z okazji Dni
Otwartych Narodowego Banku Polskiego. Mogli oni
dowiedzieć się między innymi, że …

…. nie wszystko złoto, co się świeci…?

28.X
Turniej Mowy Polskiej
Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem
"Wybitni mieszkańcy powiatu łęczyńskiego”.

I MIEJSCE
Oliwia Kubić
(klasa II Technikum)

I MIEJSCE
Dominika Matyjaszczyk
(klasa III Liceum)

WYRÓŻNIENIE
Tomasz Kociuba
(klasa III ZSZ)

WARSAW GASTRO SHOW
Z NASZYM UDZIAŁEM

27 października uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
przygotowujący się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodach kucharz oraz cukiernik, uczestniczyli w odbywającym
się w Nadarzynie koło Warszawy "Warsaw Gastro Show".
W programie między innymi przewidziano wiele atrakcji. Nie
zabrakło pokazów kulinarnych
("Co Polacy jedzą z internetu?", kuchni wegetariańskiej), wykładów
(technika i technologia gastronomiczna) oraz licznych szkoleń.

Wisienką na torcie były
z pewnością
pokazy specjalne, np. "Pokazy
gotowania świeżej brytyjskiej jagnięciny
prowadzone przez …
KEVINA AISTONA"

Turniej Niepodległościowy
9 LISTOPADATUŻ PRZED
NARODOWYM
ŚWIĘTEM
W sporcie i w życiu liczy się
zasada
fair- play

Drużyna naszych dziewcząt zdobyła
II miejsce (Kamila Stefańczuk dumnie dzierży puchar
wręczony przez Starostę p. Romana Cholewę)

Zmęczone, choć szczęśliwe uczestniczki
I Niepodległościowego Turnieju
w Piłce Siatkowej Dziewcząt o Puchar
Starosty Łęczyńskiego

Sukces Aleksandry Lipskiej
w Danii

Uczennica klasy I Liceum
Ogólnokształcącego Aleksandra
Lipska brązową medalistką
Mistrzostw Europy U-17
w badmintonie.
Ola jest zawodniczką UKS Orlik
Ludwin.

Dania, 21-23 października

KONKURSY, OLIMPIADY…

22 listopada
Ogólnopolski Konkurs Dla Szkół PonadgimnazjalnychOlimpiada Solidarności.

23 listopada
VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
„FRASZKA”

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

30 listopada dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie miał przyjemność uczestniczyć
w uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
Odebrały je uczennice Dominika Matyjaszczyk (klasa III
liceum) oraz Natalia Gajkoś (klasa IV technikum)

Podpisanie umowy z Izbą Rzemiosła
i Przedsiębiorczości

Dzięki temu pojawi się możliwość wyjazdów
młodzieży na zagraniczne staże oraz praktyki.
Skoordynowane zostaną również działania w
zakresie egzaminów czeladniczych. Szkoła będzie
mogła uczestniczyć
w szeregu przedsięwzięć organizowanych przez
Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

1.XII Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie podpisał umowę o współpracy z Izbą
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
reprezentowaną przez Prezesa Zbigniewa
Marchwiaka i Panią Magdalenę Zabłocką.

PRZEDSZKOLNE
MIKOŁAJKI
Z
WOLONTARIUSZAMI
6 grudnia nasi wolontariusze udali się do każdej z grup przedszkolnych, by wszystkie
grzeczne  dzieci wraz z przybyłym, jak co roku o tej porze, św. Mikołajem obdarować
prezentami, spędzić przesympatycznie czas, wspólnie grać, bawić się i oczywiście...
zaśpiewać świętemu piosenkę.
Wzajemnym uśmiechom i radościom nie było końca. Obyśmy obdarowywali się nimi nie
tylko przy okazji mikołajkowego święta.

A NA STO DNI PRZED MATURĄ…

„Są takie noce
od innych łaskawsze,
kiedy się wolno wygłupić,
wolno powtarzać "nigdy" i "zawsze",
wolno słowami się upić,
tylko nie wolno tej nocy pod różą
okraść, okłamać, oszukać,
bo się już będzie
odtąd na próżno
bezsennej nocy tej szukać...”- Agnieszka Osiecka

GOŚĆ Z GRECJI – Μαρία Παπαδημητρίου
W ramach międzynarodowej wymiany studentów (AIESEC)
i jednocześnie współpracy z UMCS-em w Lublinie,z którym szkoła
posiada podpisane partnerskie porozumienie
w dniach 05-10 lutego Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie gościł studentkę
z Grecji Marię Papadimitriou.
Dla polskiej młodzieży to doskonała okazja, by poznać obyczaje
i kulturę kolebki naszej cywilizacji, a nade wszystko szlifować
konwersację w języku angielskim.
Odbyły się, przebiegające w przyjaznej i radosnej atmosferze zajęcia
z uczniami wszystkich oddziałów naszego Zespołu Szkół. Miały
również miejsce spotkania
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz
nauczycielami naszej szkoły.

GŁOŚNO O SIATKARZACH Z „BOLIVARA”
Siatkówka to gra zespołowa, indywidualne nagrody mnie nie interesują, sukces odnosi cały zespół.”powiedział Sebastian Świderski, 322- krotny reprezentant kraju w tej dyscyplinie sportowej. Trudno nie
zgodzić się z tymi słowami, a ponieważ w milejowskim Zespole Szkół Nr 2 doskonale wiedzą, co
znaczy pracować zgodnie i jednomyślnie, zwykle sukcesem kończy się rozgrywany przez nich mecz
piłki siatkowej.
I tak też było 24 lutego, kiedy to odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łęczyńskiego w piłce siatkowej
chłopców. To właśnie drużyna z "Bolivara" w składzie: Grzegorz Sosnowski, Arkadiusz Głąb,
Mateusz Szymajda, Igor Motyl, Kacper Zabłotny, Kacper Pietrzak, Marcin Grabowski, Dawid
Mirosław, Bartosz Jarosz i Paweł Kołodziejczyk zdobyła Mistrzostwo Powiatu, pokonując w finale
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. Swój wynik zespół zawdzięcza nauczycielom wychowania
fizycznego, szczególnie zaś przygotowującemu go p. Januszowi Grabińskiemu. Bo przecież nie jest
prawdą, że „Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe”, jak twierdził Waldemar
Wspaniały.

II MIEJSCE OLIWII KUBIĆ
W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM
23 marca odbyła się w Chełmie IX. już edycja
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Rosyjskiej. Honorowy patronat nad nim
objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie, zatem
niezwykła jego ranga. Jury postanowiło przyznać
2 miejsce Oliwii Kubić- uczenicy II klasy
technikum ekonomicznego. Cieszy jej sukces,
tym bardziej, że poziom był niezwykle wysoki,
a pokonać należało ponad trzydziestu
uczestników. Oliwia pod kierunkiem
nauczycielki języka rosyjskiego p. Iwony Dębały
przygotowała utwór Anny Achmatowej
„Я научилась просто, мудро жить..."
("Żyć nauczyłam się prosto i mądrze"). W tym
pełnym emocji wydarzeniu towarzyszył
uczennicy dyrektor Zespołu Szkół p. Dariusz
Szafranek.

XX. MISTRZOSTWA FRYZJERSTWA
12 marca uczennice II klasy Zasadniczej
Szkoły Zawodowej: Alicja Siegiega oraz Eliza
Dołęgowska uczestniczyły
w zorganizowanych przez Izbę Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie, z którą szkoła
podpisała porozumienie o współpracy, XXtych Mistrzostwach Fryzjerstwa
Wydarzenie miało miejsce w Centrum
Konferencyjnym przy ulicy Grottgera
w Lublinie

PODPISANO POROZUMIENIE
O WSPÓŁPRACY Z WOJSKAMI OBRONY
TERYTORIALNEJ

28 marca podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem
Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie a Dowództwem 2
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima
Dekutowskiego ps."Zapora". Porozumienie podpisał pułkownik Pan
Tadeusz Nastorowicz oraz dyrektor szkoły Dariusz Szafranek.
W uroczystości uczestniczył Pan Roman Cholewa Starosta Łęczyński .
W owym roku szkolnym 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym
powstanie klasa wojskowa, a absolwenci tej klasy będą mieli
pierwszeństwo w powoływaniu do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz
w ubieganiu się o przyjęcie do wyższych szkół wojskowych.

