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Wszystkim pracownikom i uczniom
Zespołu Szkół w Mircu życzymy
wspaniałych, pełnych słońca i

spontanicznej radości WAKACJI.

Serdecznie
dziękujemy
naszym
koleżankom i
koledze z klas
trzecich – Izie, Oli
oraz Jarkowi, 

którzy w bieżącym
roku szkolnym
kończą naukę w
gimnazjum za
solidność,
pomysłowość i 

profesjonalizm
przy
współtworzeniu
gazetki "Masz
Wiadomość". 
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Kosmiczny występ 
w Starachowickim Centrum Kultury

     18 maja uczniowie z klas IIb, IVb, V i VI szkoły
podstawowej pojechali z panią Dorotą Zagajną do SCK
na konkurs "NATURA 2000". Przygotowaliśmy
przedstawienie...:
     Kosmici przylecieli na planetę Ziemię w
poszukiwaniu ziół dla swojego ciężko chorego
przyjaciela. Niestety, wśród śmieci pozostawionych
przez dzieci w lesie nie widać nawet marnego kwiatka,
Mali "śmieciarze", zwierzęta i przybysze z obcej
planety zabrali się za porządki. Na czystą polanę
przyprowadzili chorego Kosmitę. Gdy ten usłyszał
śpiewające ze szczęścia ptaki, od razu poczuł się
lepiej i żadne lekarstwa nie były już potrzebne. Jednak
zajączek przyniósł poszukiwane rośliny, aby Kosmici
mogli ich użyć na swojej planecie. Stworki odleciały, a
dzieciaki zapamiętały, by nie zaśmiecać lasów.
     Długo oczekiwane wyniki zostały ogłoszone...
Zajęliśmy I miejsce!!! Radość byłą ogromna.
Najbardziej cieszyli się drugoklasiści. 
     Jako nagrodę nasza Szkoła otrzymała aparat
fotograficzny i 2500 zł. Po odbiór nagrody
reprezentanci naszej grupy wraz z panią Dorotą
pojechali 29 maja na Jarmark u Starzecha.
     Pomimo wielu prób i wylanego potu w czasie
przygotowań do całego występu, wszyscy byli
zadowoleni z efektów.
     Oprócz nas wystąpiły inne szkoły, w tym też z
Gminy Mirzec.

Monika Monika
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Wieczór 
wiklinowych poezji

XX Spotkanie Młodych
Lednica 2000

L

      

          8 czerwca w pełnym uroku Modrzewiowym
Dworku miał miejsce niezwykle kolorowy wieczór
poezji zatytułowany "Wiosna". Spotkanie
przygotowały dwie nauczycielki  języka polskiego z
naszego gimnazjum - pani Marzanna Kruk i pani
Justyna Jeż. Do Mirca przybyli członkowie i
członkinie grupy literackiej "Wiklina" ze Skarżyska-
Kamiennej. Mogli oni usłyszeć swoje wiersze
deklamowane przez uczniów naszego gimnazjum,
którzy przygotowali montaż słowno-muzyczny.
Wszystkie utwory miały tematykę wiosenną, bardzo
radosną, a uśmiechy na twarzach recytatorów w
pełni wprowadzały w słoneczny nastrój.
Gimnazjaliści zostali na koniec obdarowani
tomikami poezji i słodkim upominkiem od członków
"Wikliny". Na koniec spotkania został
rozstrzygnięty "Konkurs jednego wiersza", którego
zwycięzcą okazał się pan Marian Frąk. Spotkanie
przebiegało w niezwykle przyjemnej i pełnej uroku
atmosferze!

 4 czerwca dla grupy uczniów naszej szkoły przebiegał
pod hasłem Lednica 2000. Nie przeszkadzało im to, że
od 4.00 nad ranem musieli być na nogach, gotowi do
drogi w kierunku Pól Lednickich. Liczyło się to, po co
tam jadą. Na miejscu przywitała ich urokliwa
atmosfera. Gdy poznali miejsce, w którym mieli
spędzić najbliższe kilkanaście godzin, chętnie dołączyli
do tańczących grup. Pogoda dopisywała, słońce
prażyło do około 16.00, potem wszyscy zostali
przemoczeni przez ulewny deszcz. Z Lednicy
wyjechali punkt 2.25 w niedzielę, zaraz po tym, jak
przeszli przez bramę - rybę. Opiekę nad pielgrzymami
sprawowali: pani Ewa Sabat-Surdy oraz ks. Paweł
Krasiński.IG
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        Gadali, gadali
            i... wygrali!

18 maja w Szkole Podstawowej w
Małyszynie odbył się II Gminny Konkurs
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i
Gminie Mirzec. Część pisemna
sprawdzała wiedzę o pracy samorządu,
zaś konkurs plastyczny zorganizowany
został pod hasłem „Najpiękniejsze
miejsce w mojej gminie”. 
W konkursie wzięły udział uczennice
Szkoły Podstawowej w Mircu: w części
pisemnej Klaudia Jędrasek z klasy V, a w
konkursie plastycznym Monika Duś z
klasy VI. Obie uczennice odniosły
sukcesy. I miejsce w konkursie
plastycznym i III lokata w pisemnym to
przecież coś! :) Nagrody były świetne. 

3 czerwca w szkole podstawowej odbyła się VI edycja
Konkursu Recytatorskiego. Każdy uczeń podstawówki
mógł wziąć udział w tej artystycznej rywalizacji. W
komisji zasiadło trzech nauczycieli, p.Tomasz Kuźdub,
p. Iwona Grzesik-Kleczaj oraz p.Ewa Miśkiewicz. W
konkursie wzięło udział 12 uczestników. Oceniającym
było bardzo ciężko zdecydować, kogo nagrodzić,
ponieważ wszystkie recytacje były wspaniałe, dzięki
ciężkiej pracy uczniów. A oto wyniki:
klasy 1-3                   
1.Oliwia Pisarska        
2.Marysia Tyszczuk
klasy 4-6
1.Zuzanna Surdy   
2.Monika Duś, Gabrysia Majstrak  

   Konkurs wiedzy o samorządzie
i gminie rozstrzygnięty
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1 CZERWCA NIKT NIE PRÓŻNOWAŁ

   DZIEŃ DZIECKA to upragniony czas nie tylko dla
najmłodszych, ale również młodzieży. Jako, że był to
dzień wolny od zajęć edukacyjnych, nasi gimnazjaliści
postanowili nie leniuchować. Każda klasa chciała
aktywnie spędzić ten czas. W głowach na wiele
tygodni przed 1 czerwca, rodziły się pomysły, jak 
spożytkować to święto. Trzeba przyznać, że każda z
wycieczek była oryginalna. Najwięcej osób udało się
na pieszy rajd do Gadki, by uczcić pamięć Żołnierzy
Wyklętych i poznać historię sprzed 69 lat. Nie zabrakło
również ogniska, które było zwieńczeniem wspaniałej
wyprawy. Natomiast pozostali na rowerach lub
autokarem udali się w całkiem przeciwną stronę - do
Iłży, aby podziwiać nasze piękne okolice. Wszyscy
bez wyjątków byli zachwyceni smakiem słynnych
iłżeckich lodów. Po ich skosztowaniu uczniowie weszli
na zamek. Klasa IIIc, która dotarła tam rowerami
dodatkowo pojechała nad jeziorko, aby zregenerować
siły do drogi powrotnej. Wracając udali się do
Pakosławia, aby z bliska zobaczyć wszystkim znane
ogromne wiatraki. NIEKTÓRZY Z
NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAJĄ DO PRZYSZŁEGO
ROKU!!

GM

AP

GM

AP
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Cudownych rodziców mam...

Mogło by się wydawać, że obchodzenie Dnia Mamy w
gimnazjum to już "nie wypada". Okazuje się jednak, że
na podziękowanie rodzicom za ich poświęcenie i
miłość nigdy nie jest zbyt późno i nie można stać się
"zbyt dorosłym", żeby o tym zapomnieć. 24 maja klasa
IIa wraz z wychowawczynią p. Beatą Kowalską
zorganizowała wieczorek poetycki dedykowany
Rodzicom. W atmosferze stworzonej przez kwiaty,
świece, dekoracje oraz odświętne stroje, ale przede
wszystkim przez postawę uczniów, zaproszone Mamy
oraz Ojcowie usłyszeli słowa podziękowania i miłości
wyrażone poprzez wiersze, utwory muzyczne i cytaty
na specjalnie przygotowanej tablicy.

Wieczorek swoją obecnością uświetniły nasze panie
dyrektorki - p. Alicja Raczyńska i p. Iwona Gralec. 
Wszyscy goście otrzymali upominki w postaci
kwiatowych bukietów. 
Po części artystycznej zaproszone Mamy i Ojcowie
oraz gimnazjaliści zjedli pyszne lody oraz spędzili czas
razem przy słodkim poczęstunku i kawie. 
O tym, że nigdy nie jest się zbyt "dużym" na wyrażanie
uczuć względem Rodziców  i że warto to robić, choćby
raz na jakiś czas, przekonały łzy wzruszenia, które
można było dostrzec u niejednego zaproszonego
gościa... Atmosfera była wspaniała, a wieczorek
Rodzice zapamiętają na długo.
Wychowawczyni klasy IIa uroczystość pomagały
przygotować panie: Agnieszka Minda i Renata Iwoła. 

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.
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Łączy nas przyjaźń bez barier

Dzień Integracji rozpoczął się na scenie amfiteatru.
Zgromadzonych przywitali gospodarze -  pan Mirosław
Seweryn - wójt gminy Mirzec oraz pani dyrektor Alicja
Raczyńska. Pani wicedyrektor Iwona Gralec zachęciła
wszystkich do spontanicznej, WSPÓLNEJ zabawy.
Jak co roku Dzień integracji współtworzyli goście ze
Skarżyska, Jagodnego, Wierzbicy i po raz pierwszy -
ze Starachowic. Wprowadzili oni cudowną atmosferę.
Uczniowie naszego gimnazjum pod kierunkiem p.
Jacka Rafalskiego zaprezentowali scenki kabaretowe,
które rozbawiły publiczność. Za wspaniałe występy
wszyscy goście otrzymali gorące podziękowania i
drobne upominki. Na widowni zasiedli: wicestarosta
Agata Gałka - Bernacka, przedstawiciele lokalnych
władz z wójtem na czele, zaś patronat honorowy nad
świętem objął objął Starosta Powiatu
Starachowickiego.
Następnie wszyscy zostali zaproszeni do gimnazjum,
gdzie czekał na nich poczęstunek. Uroczystość z
dużą klasą i wdziękiem poprowadzili Julia Rafalska i
Sebastian Gulba.

Już po raz dziewiąty w naszym
gimnazjum obchodziliśmy Dzień
Integracji. Tegoroczne święto
przebiegało pod hasłem "Łączy nas
przyjaźń bez barier". 
Dniu Integracji, jak co roku
towarzyszył konkurs na najlepsze
przebranie klasy. Inwencja uczniów
nie miała granic, dlatego korytarze
szkolne były tak wesołe i kolorowe!
Zwyciężyła klasa IIb - Gratulujemy!
Uczniowie otrzymali nagrodę w
postaci talonu na pizzę. fot. Jarek

fot. J. Rafalski
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Wyłowione z sieci
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