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22 marca, we wtorek, w Zespole Szkół Pu-
blicznych obchodzono Dzień Patrona,          
w którym goście wzięli czynny udział przed-
stawiając prezentację multimedialną dotyczą-
cą życia i twórczości Mikołaja Reja. Tego 
samego dnia, udali się do Chełma, gdzie 
zwiedzili podziemia i nie ukrywajmy – spo-
tkanie z Duchem Bieluchem napędziło nie-
którym uczestnikom wycieczki strachu. Na-
stępnie udali się na spacer po Chełmie zwie-
dzając sanktuarium na Górce. 

 Środa była również dniem wyciecz-
kowym. W towarzystwie naszych uczniów 
goście z Ukrainy pojechali do Warszawy. 
Zwiedzano Stare Miasto, a także nowoczesne 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Stolica 
zrobiła duże wrażenie na przybyszach            
z Ukrainy, a słoneczny, pogodny dzień sprzy-
jał dobrej zabawie i spacerom trasami sto-
łecznych zabytków. Wycieczki sponsorowała 
Rada Rodziców, za co serdecznie dziękuje-
my. Sympatycznych gości pożegnaliśmy      
w czwartek. Wyjechali uśmiechnięci i zado-
woleni, więc mamy nadzieję, że podobnie jak 
my, będą miło wspominać pobyt w  Rejowcu. 

Nasi w Warszawie 
 Warto się uczyć i angażować        
w życie szkoły. O aktualności tej starej praw-
dy przekonali się uczniowie Zespołu Szkół 
Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu. 
Najlepsi uczniowie oraz ci najbardziej zaan-
gażowani w pracę na rzecz szkoły zostali 
przez Dyrekcję Zespołu Szkół oraz Radę 
Rodziców nagrodzeni bezpłatną wycieczką 
do Warszawy. 23 marca dziewiętnastoosobo-
wa grupa pojechała do stolicy. Byli to: z kl. 
I”a”LO: Marta Zahora, Karina Werenkowicz, 
Magdalena Oleszczuk, Marlena Rogowska, 
Bartłomiej Kleban; z kl. II”b”LP: Paweł Pu-
felski, Aneta Golec, Żaneta Alot, Karolina 
Kosmowska;z kl. III”a”LO: Magdalena Gór-
ska, Agnieszka Ragaman, Katarzyna Zawia-
czyńska, Natalia Gontarz, Justyna Kapelusz-
na; z kl. III”b:LP: Anita Chamrol, Kinga 
Momot, Małgorzata Szczepanik, Sylwia Pie-
czykolan i Karolina Woźniak. Grupą opieko-
wały się panie: Urszula Myszura, Agata 
Woźniak i Małgorzata Nadolska. 

 Młodzież zwiedziła stolicę. 
Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie 
historię ojczyzny nie tylko zwiedzając zabyt-
ki Starego Miasta, ale także interaktywne, 
jedno z najnowocześniejszych w Europie, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, które 
zrobiło na naszych uczniach wielkie wraże-
nie. 

Dzień Patrona Szkoły  
  Hucznie świętowano w Zespole 
Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Re-
jowcu Dzień Patrona. Swoją obecnością za-
szczycili nas przedstawiciele władz gminy    
w osobach: Wójta Gminy Rejowiec, p. Tade-
usza Górskiego i Przewodniczącego Rady 
Gminy, p. Antoniego Bukraby, dyrekcje za-
przyjaźnionych szkół w osobach: p. Małgo-
rzaty Królickiej,  p. Ewy Nowak, p. Agaty 
Kurban oraz młodzież z Gimnazjum im. Hen-

ryka Dąbrowskiego w Rejowcu, Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu oraz 
Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu 
Fabrycznym. Z wielką radością powitaliśmy 
w progach naszej szkoły dyrekcję, nauczycie-
li oraz młodzież ze Szkoły nr 15 w Równem. 
Uczniowie z Ukrainy przebywają u nas         
w ramach międzynarodowej wymiany. Nasi 
goście wzięli czynny udział w uroczystym 
spotkaniu, przedstawiając ciekawą prezenta-
cję dotyczącą Mikołaja Reja, a przygotowaną 
specjalnie na tę okazję. Zawitali do nas rów-
nież przedstawiciele społeczności lokalnej:  
p. Jerzy Grzesiak – prezes Towarzystwa Re-
gionalnego, z którym nasza placówka współ-
pracuje od dawna. Pan Grzesiak udostępnia 
nam skansen, dzięki czemu uczniowie naszej 
szkoły poznają historię małej ojczyzny oraz 
odbywają tam także swoje imprezy integra-
cyjne. Uroczystość poprowadzili: Marlena 
Orkiszewska, uczennica klasy IIb LP oraz 
Krystian Szabla, uczeń klasy IIIa LO. Zgro-
madzeni mogli przypomnieć sobie historię 
szkoły i moment nadania placówce imienia 
Mikołaja Reja. Z osiągnięciami i planami na 
przyszłość zapoznał nas Dyrektor Zespołu 
Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja,          
p. Janusz Janiak. Goście mogli również obej-
rzeć prezentację multimedialną: „Rej wnikli-
wym obserwatorem szlacheckiej codzienno-
ści”, która zajęła 2. miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie pt. „Mikołaj Rej i jego epo-
ka”, zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 
6 w Szczecinie. Konkurs obejmował trzy 
etapy: plastyczny, literacki i filmowy, w któ-
rych odpowiednio wzięli udział uczniowie kl. 
IIIa i IIIb: Justyna Kapeluszna, Daniel Pie-
tuch i Kamil Zając. Do konkursu uczniów 
przygotowali: Wicedyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych im. Mikołaja Reja, p. Małgorza-
ta Nadolska, nauczyciel języka polskiego,    
p. Sylwia Klajn i nauczyciel informatyki,     
p. Krzysztof Mazur. W przygotowaniu pre-
zentacji miał swój udział p. Jerzy Grzesiak, 
który udostępnił nam wnętrze skansenu, za co 
mu serdecznie dziękujemy. Następnie staro-
polski taniec, w strojach z epoki, wykonali 
uczniowie: Agnieszka Ragaman, Sandra Rut-
ka, Ola Iwańczuk, Sylwia Sokołowska, An-
gelika Golec, Konrad Mazurek, Damian Pio-
trowski, Paweł Pufelski. Montaż słowno-
muzyczny, przedstawiający sylwetkę patrona, 
wykonali uczniowie klasy IIIa LO: Agata 
Czerwińska, Magdalena Górska, Magdalena 
Mazur, Agnieszka Paździor, Paulina Pudło, 
Daniel Pietuch. W chórze, który wykonał 
łacińską pieśń, wystąpiły: Karina Werenko-
wicz, Marta Zahora, Natalia Gontarz, Kata-
rzyna Zawiaczyńska, Karolina Kosmowska, 
Agata Momot, Karolina Woźniak, Agnieszka 
Woźniak. Za stronę techniczną części arty-
stycznej odpowiedzialny był Krystian Monia-
kowski. Nad całością przedstawienia czuwały 
zaś: Wicedyrektor, p. Małgorzata Nadolska 
oraz polonistki: p. Aneta Trajda i p. Sylwia 
Klajn. 

  Staraliśmy się przedstawić sylwet-
kę patrona szkoły od strony mniej formalnej, 
pokazać nie „ojca literatury polskiej”, jak 
zwykło się o Reju mówić, ale człowieka        
z jego słabościami i zaletami. Dlatego też, na 

zakończenie, wszyscy goście mogli poczęsto-
wać się potrawami ze „stołu Reja”. Zespół 
Szkół Publicznych składa serdeczne podzię-
kowania osobom i firmom, które miały swój 
wkład w organizację Dnia Patrona: p. Małgo-
rzacie Liszewskiej, p. Marii Kieliszek, p. 
Dorocie Kawie-właścicielowi Zakładu Cu-
kierniczo-Piekarniczego „Kawa” w Krasnym-
stawie, Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Rejowcu Fabrycznym, Hurtowni 
„Dekol” w Krasnymstawie, Hurtowni Wędlin 
„Dobrowolscy” w Chełmie, Gminnej Spół-
dzielni w Rejowcu Osadzie oraz Spółdzielni 
Mleczarskiej „Biomlek” w Chełmie.                    
 Opracowały: 

 Aneta Frajda, Sylwia Klajn 

 

„Równaj do najlepszych! Pro-

gram kompleksowego wsparcia 

uczniów” 

 Zespół Szkół Publicznych im. Mi-
kołaja Reja w Rejowcu od dnia 1 sierpnia 
2010 roku rozpoczyna realizację projektu pod 
nazwą: „Równaj do najlepszych! Program 
kompleksowego wsparcia uczniów” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działania 9.1 Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejsza-
nie różnic w jakości usług edukacyjnych.    
W ramach w/w projektu szkoła otrzyma dota-
cję w wysokości  256 845,87zł. Głównym  
celem projektu będzie wzmocnienie motywa-
cji uczniów do nauki, pobudzanie aspiracji 
edukacyjnych i zainteresowań jak również 
przygotowanie młodzieży do dalszego konty-
nuowania nauki. 

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia 
wyrównawcze, różnorodne koła zaintereso-
wań a także  zostanie utworzony Szkolny 
Ośrodek Kariery, którego zadaniem będzie 
przeprowadzenie zajęć psychologicznych,  
zawodoznawczych oraz nawiązanie współ-
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Zapla-
nowano także zajęcia kształtujące umiejętno-
ści pożądane na współczesnym rynku pracy: 
rozwijające samodzielność uczniów, umiejęt-
ności pracy w grupie i stymulujące postawę 
przedsiębiorczości. Zajęcia wspierające 
przeds iębiorczość będą swoistym 
„laboratorium” pozwalającym sprawdzić 
własne predyspozycje ucznia, stąd będą bazo-
wać na zainteresowaniach i rozpoznanych 
potrzebach uczniów z wykorzystaniem zaso-
bów szkoły uzupełnionych poprzez dokonane 
zakupy.  

Realizowany projekt przyczyni się do zwięk-
szenia efektywności kształcenia uczniów oraz 
podniesie ich kompetencje w zakresie inicja-
tywności i przedsiębiorczości. 

Termin zakończenia projektu: styczeń 2012r. 



OKSZA 

Strona 8 

 18 marca w IV LO w Cheł-
mie odbył się konkurs matematyczny, 
w którym wzięli udział uczniowie 
naszego Gimnazjum.  

Warunkiem udziału w konkursie, było 
stworzenie 3-osobowa grup. Naszą 
szkołę reprezentowali uczniowie: Ju-
styna Łachowska, Krzysztof Łapaj, 
Alicja Zwierzchowska, Diana Dawi-
dziuk, Izabela Mazurek, Karolina 
Prus, Adrian Chomątowski, Dominik 
Kość, Kamil Krawczyk, którzy pod 
opieką pana Mirosława Cielepały 
przygotowywali się do rywalizacji. 

Byłam jedną z osób, które brały 
udział w konkursie. Nasza grupa zapi-
sała się ostatniego dnia, więc nie mia-
łyśmy dużo czasu na powtórzenie ma-
teriału. Bałyśmy się, ale jednocześnie 
wierzyłyśmy w swoje możliwości.  

W dniu konkursu panował większy 
stres, jednak w drodze do liceum sta-
rałyśmy się nie myśleć o tym, co nas 
czeka.  

Kiedy znalazłyśmy się w bibliotece 
szkoły i zajęłyśmy miejsca, strach dał 
o sobie znać.  

Gdy dostałyśmy arkusze, od razu za-
brałyśmy się do pracy. Zadania prze-
chodziły od łatwych, po średnio trud-
ne, aż po naprawdę trudne. Ogółem 
było ich 6.  

Po napisaniu konkursu odczułyśmy 
ulgę i nie żałowałyśmy, że spróbowa-
łyśmy swoich sił. Praca się opłaciła. 
Na 17 drużyn biorących udział w kon-
kursie nasze drużyny zajęły kolejno: 

-  miejsce 2. Adrian Chomątowski, 
Dominik Kość, Kamil Krawczyk 

- miejsce 4. Diana Dawidziuk, Izabela 
Mazurek, Karolina Prus 

- miejsce 9. Justyna Łachowska, 
Krzysztof Łapaj, Alicja Zwierzchow-
ska.  

To wielki sukces nasz i pana Mirosła-
wa Cielpały. Matematyka nie jest taka 
straszna, warto się trochę pogłowić.  

                               
  Izabela Mazurek. 

 

SUKCES 

FILMOWY 

 Już po 
raz ósmy MDKF „Iluzjon”, działający 
przy II LO im. C. K. Norwida i KDK, 
zorganizował Powiatowy Konkurs Filmo-
wy „Spotkanie z X Muzą – bliżej ma-
rzeń”. Finał 8. edycji konkursu odbył się 
30 marca 2010 r. w sali widowiskowej 
Krasnostawskiego Domu Kultury. VIII 
Powiatowy Konkurs Filmowy odbył się  
w trzech kategoriach: praca fi-
lmowa/fotograficzna, plakat filmowy        
i logo MDKF „Iluzjon”. 

Honorowy patronat objęli: starosta 
krasnostawski Janusz Szpak oraz wice-
przewodniczący Rady PF DKF Piotr Ko-
towski. 

 Zaproponowane kategorie konkurso-
we spotkały się z dużym zainteresowa-
niem (nadesłano 79 prac z dziesięciu gim-
nazjów) uczniów wspomaganych przez 
nauczycieli opiekunów. Nasze Gimna-
zjum, reprezentowane przez Esterę Mo-
niakowską, Agnieszkę Kusiak, Aleksan-
drę Kazimierczak i Gabrielę Adamczuk, 
spisało się znakomicie. 

W kategorii praca filmowa-
/fotograficzna jury przyznało pierwszą 
nagrodę Karolowi Domańskiemu z Gim-
nazjum Nr 3 w Krasnymstawie za film 
„Rozmowy”. 

Drugie miejsce zajęła Estera Monia-
kowska za pracę fotograficzną 
„Rozmowy”. 

Trzecie  miejsce zajęła Agnieszka 
Kusiak za pracę fotograficzną „Moje roz-
mowy z niebem”.Pierwsze miejsce w 
kategorii plakat filmowy zajęła Karolina 
Semla z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej 
(„Syzyfowe prace”). W tej kategorii nasza 
szkoła reprezentowana była przez Alek-
sandrę Kazimierczak (plakat do filmu 
„Lalka”) i Gabrielę Adamczuk (plakat do 
filmu „Amator”). 

Uczniów do konkursu przygotował 
pan Tomasz Praczuk. 

UCZCILIŚMY  
PAMIĘĆ POLEGŁYCH 

   Jesteśmy jedną z nielicznych 
szkół, które uczciły pamięć poległych 
w katastrofie  smoleńskiej w dniu jej 
zdarzenia.  Tego dnia  - 10 kwietnia 
„odpracowywaliśmy” jeden z dni 
styczniowych. Początkowy szok         
i trudności z uwierzeniem w prawdzi-

wość historii rozwiała pani dyrektor – 
Ewa Nowak, która  zebrała nas na 
apelu i obwieściła tę tragiczna infor-
mację. Apel odbył się przy tablicy 
upamiętniającej tragedię sprzed 70 lat. 
Minutą ciszy i modlitwą uczciliśmy 
poległych oficerów i tych, którzy le-
cieli, by oddać im hołd. Śmierć jest 
zawsze tragedią, ta jest tym większą, 
że zabrała nam głowę państwa – pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego i wielu 
wartościowych ludzi. 

 Od tego dnia powiedzenie 
„kwiecień miesiącem pamięci narodo-
wej” nabierze jeszcze większej mocy. 
Redakcja GIMprasy 

Rejonowe Zawody w Piłkę 

Ręczną Chłopców  

 W Chełmie odbyły się rejono-
we zawody w piłkę ręczną chłopców. 
Okazało się, że w rejonie żaden ze-
spół nie jest w stanie nawiązać walki 
z drużyną reprezentującą Gimnazjum 
im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Oto 
wyniki zorganizowanego przez Miej-
ski Szkolny Związek Sportowy tur-
nieju rejonowego gimnazjady chłop-
ców. Rozegrany on został w Sali 
Szkoły Podstawowej nr 5. 

GRUPA A: Gimnazjum 1 Świdnik – 
PG nr2 Włodawa 6:3; PG nr 2 Włoda-
wa – Gimnazjum Rejowiec Osada 
4:17; Gimnazjum 1 Świdnik – Gimna-
zjum Rejowiec Osada 5:16 

Kolejność: Gimnazjum Rejowiec 
Osada, Gimnazjum 1 Świdnik, PG nr 
2 Włodawa 

GRUPA B: Gimnazjum 1 Chełm – 
Gimnazjum Cyców 3:4; Gimnazjum 
Cyców – Gimnazjum 8 Chełm 9:3; 
Gimnazjum 1 Chełm -  Gimnazjum 8 
Chełm 3:12 

Kolejność: Gimnazjum Cyców, Gim-
nazjum 8 Chełm, Gimnazjum 1 
Chełm 

O 3 miejsce:  Gimnazjum 8 Chełm – 
Gimnazjum 1 Świdnik 8:7 

FINAŁ: Gimnazjum Rejowiec Osada 
– Gimnazjum Cyców 12:5 

 Zespół z Rejowca Osady bę-
dzie reprezentował nasz rejon podczas 
finałów wojewódzkich, które odbędą 
się 29 marca w Puławach. 

  Beata Werner—Kość  
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 Uwaga rodzice ! 
     

 

 Informuję, iż zapisy do klasy „O” i klasy I  
roku szkolnego 2010/2011  

     do Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu  
 dokonywane będą w sekretariacie Szkoły  

do 30 czerwca 2010r. na podstawie:  

• skróconego aktu urodzenia dziecka  (oryginał  pozostaje  

w dokumentacji szkolnej – do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego  w miejscowości urodzenia dziecka  - zwolniony 
od opłaty skarbowej); 

• dowodu osobistego jednego z rodziców (prawnego opiekuna) 

• w przypadku gdy jeden z rodziców (opiekunów prawnych) ma ograniczoną władzę rodzicielską należy dostarczyć 

stosowne dokumenty; 

Należy posiadać również: 

Nr  PESEL  dziecka; 

1 zdjęcie legitymacyjne – przy zapisie dziecka do klasy  

                                                 Dyrektor 
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Nasz uczeń  

w województwie 
 Co roku Lubelskie Kurato-
rium Oświaty organizuje konkursy 
przedmiotowe: polonistyczny, mate-
matyczny, historyczny i przyrodni-
czy. Konkursy są podzielone na trzy 
etapy: szkolny, okręgowy i woje-
wódzki. Każdego roku uczniowie 
biorą udział w etapach szkolnych.    
W tym roku dużym sukcesem zakoń-
czył się udział uczniów w konkursie 
historycznym.  Bożydar Jodłowski 
(klasa VI) i Michał Sobstyl (klasa V) 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
M. Reja w Rejowcu, po pozytywnie 
ukończonych eliminacjach okręgo-
wych w Chełmie, zakwalifikowali się 
do wojewódzkiego etapu konkursu 
kuratoryjnego z historii. Konkurs od-
był się dnia 12 marca 2010 roku w 
Lublinie. Jak duże jest to osiągnięcie 
niech świadczy fakt, że w etapie wo-
jewódzkim wzięło udział 117 
uczniów z województwa lubelskiego, 
a laureatami zostało 45 uczniów. 
Wśród nich znalazł się nasz uczeń 
Michał Sobstyl.  

Obowiązujący zakres materiału obej-

mował okres od historii starożytnej 
do zakończenia II wojny światowej. 
Dla ucznia klasy piątej było to      

dość  duże wyzwanie, ponieważ 
większość wydarzeń z tego okresu 
uczeń nie poznawał w czasie lekcji. 
Wiedzę swoją uzupełniał podczas 
zajęć szkolnego koła regionalnego 
prowadzonego przez nauczyciela hi-
storii mgr Roberta Pawlasa. 

Gratulujemy dotychczasowych osią-
gnięć i życzymy podobnego sukcesu 
w przyszłym roku. 
  Robert Pawlas 

xxx 

Uczniowie klas 0 - III Szkoły 
Podstawowej 22 marca powitali wio-
snę. W krainę wiosennych przeżyć 
wprowadziły wszystkich występy 
teatralne klasy I b. Odbyły się też 
wiosenne konkursy oraz muzyczne 
zabawy z elementami metody Denni-
sona. Następnie klasy zaprezentowały 
piosenki i śpiewanki związane z wio-
sną. Niektóre z nich były oparte na 
starych obrzędach ludowych. Z kolo-
rowej scenerii sali gimnastycznej 
wszyscy z wiosennymi maikami wy-
ruszyli na przemarsz ulicami Osady. 
Dzieci wręczały naszym mieszkań-
com tulipany wraz z wiosennymi ży-
czeniami. Mimo, że tego dnia wiał 
chłodny wiatr mieszkańcy ciepło        
i z uśmiechem przyjmowali wiosenne 
życzenia i kwiaty od dzieci. Po po-
wrocie uczniowie w klasach tworzyli 
plakaty, które ozdobiły korytarze 
szkolne. Całą imprezę szkolna przy-
gotowały i prowadziły panie: Teresa 
Pełczyńska, Barbara Klimowicz, Bo-
żena Jaszczuk, Anna Prus przy pomo-
cy wychowawczyń klas drugich         
i trzecich. 

             Barbara Klimowicz 

Na zdjęciu Michał Sobstyl 
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Odeszli, przeżywszy lat:   Błaziak Feliks – 88, Ćwiek Zofia – 72, Dębińska Krystyna -55, Długosz Katarzyna – 87, Dmytry-
szyn Ryszard  – 64, Filipowicz Mieczysław – 77, Fornal Ryszard – 69, Fritz Marianna – 74, Jańczuk Zdzisław  -70, Kawałek 
Władysław – 82, Kozłowski Stanisław – 84, Łoza Józef – 60, Makowski Krzysztof – 50, Mielniczuk Tadeusz -69, Miszczuk 
Zofia – 62, Pastuszak Zdzisław – 58, Peszt Ryszard – 58, Prazner Bronisława – 85, Sokołowski Marian – 43,                           
Starszuk Zofia – 87, Wilgocka Aleksandra - 89 

Pamiętamy o ofiarach katastrofy pod Smoleńskiem 
 Zginął w niej Pan Edward Wojtas – Poseł na Sejm RP i były Marszałek Województwa Lubelskiego. 

Skład UNII Rejowiec     
w rundzie wiosennej    
sezonu 2009/2010r 

Kadra zespołu seniorów: 

Bramkarze: Brzyszko Sebastian, Soczyń-
ski Krzysztof 

Obrońcy: Pawlicha Mateusz, Kloc Mar-
cin, Danielczuk Michał, Szczepanik Ka-
rol, 

Bogusz Dariusz, Stadnik Kamil, Kozioł 

Przemysław, Sochacz Maksymilian, 
Drozd Dawid. 

Pomocnicy i napastnicy: Górski 
Łukasz, Wieczorek Tomasz, Gwar-
diak Michał, Kowalski Adrian, Piłat 
Artur, Błaszczyk Rafał, Romański 
Sylwester, Romański, Wojciech, 
Pastuszak Michał, Szczołko Krzysz-
tof, Kisielewski Adrian, Andrzejew-
ski Karol, Bohuniuk Mateusz. 

 Kadra zespołu juniorów 
młodszych (Wojewódzka Liga Ju-
niorów rocz. 1993 i 1994): Adam-
czuk Mateusz, Błaszczyk Rafał, 
Bohuniuk Karol, Czerwiński Adrian, 
Hałas vel Łagoda Kamil, Huk Prze-
mysław, Kloc Konrad, Kozioł Prze-
mysław, Krawczyk Kamil, Kopiel 
Łukasz, Maciejewski Maciej, Maj-
struk Rafał, Mojsiejuk Marcin, Ożóg 
Dawid, Ożóg Jakub, Świstoń Ma-
ciej, Szajduk Paweł, Uszko Krzysz-
tof, Warecki Mateusz, Grądkowski 
Dawid. 

 Kadra zespołu trampkarzy  
(1995 i 1996): Bohuniuk Karol, For-
nal Tomasz, Grabczak Adrian, Ożóg 
Jakub, Bobruś Grzegorz, Mojak 
Kamil, Liszewski Jakub, Woźniak 
Mateusz, Prus Artur, Siewak Mi-
chał, Skomrowski Wojciech, Sa-
dowski Bartosz, Maciejewski Karol, 
Kozioł Norbert, Herman Michał, 

 Kadra zespołu młodzików 
(rocz. 1997 i młodsi): Baranowski 
Damian, Bielesza Mateusz, Grel 
Dawid, Hajduk Dominik, Sadowski 
Jakub, Kuś Szymon, Kowalczyk 
Dawid, Kuźmiński Krystian, Nie-
miec Maciej, Mazur Michał, Psujek 
Dawid, Stasiak Dawid, Tarczyluk 
Eryk, Wilgocki Błażej, Kopiel Pa-

weł, Huk Maciej, Woźniak Przemysław, 
Miszczuk Paweł, Jamroż Kordian. 

 

  Prezes Unii Rejowiec 
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