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Karnawałowy zawrót głowy

Karnawałowy zawrót głowy

Kreacje wykonane z papieru

            Rok 2015 przeszedł już do historii.
           Zapraszamy na  przegląd najważniejszych wydarzeń. 

                 "Karnawałowy zawrót głowy"
  1 lutego w Bychawskim Centrum Kultury odbyła się trzecia
edycja pokazu „Karnawałowy zawrót głowy” pod hasłem 
”Pod dachami Paryża”. Jest to impreza skierowana do lokalnej
społeczności. Celem jej jest zaprezentowanie umiejętności
naszych uczniów, a zwłaszcza uczennic klas technik usług
fryzjerskich.Inspiracją tej edycji pokazu fryzur i mody był pobyt
uczniów na stażu w Paryżu. Uczennice i nauczycielki tworząc
własną kolekcję ekologicznych strojów zastosowały materiały
wtórne (papier, folia, gazety). Światła reflektorów, muzyka
francuska,prezentacje o Paryżu wprowadziły publiczność w klimat
stolicy mody. Grupa taneczna uświetniła pokaz walcem
wiedeńskim i angielskim. Gromkimi brawami został nagrodzony
występ uczniów z klasy technik pojazdów samochodowych,
którzy w tle teledysku „Jole taxi” Vanessy Paradise
zaprezentowali ekologiczny samochód napędzany siłą mięśni.
Kolejny raz młodzież naszej szkoły udowodniła, że oprócz
umiejętności zawodowych posiada wiele ukrytych talentów. Pokaz
zaszczycili swoją obecnością:  Starosta  Powiatu Lubelskiego
Paweł Pikula i wiceburmistrz  Bychawy Marta Wołoszyn,
właścicielki salonów fryzjerskich z gminy Bychawa oraz
przedstawiciele zakładów i instytucji .
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Część artystyczna

płk Marcin MajŚlubowanie uczniów kl.I

 
                      Święto Szkoły
2 października obchodziliśmy 27 rocznicę nadania
imienia i sztandaru szkole. Naszą radość dzielili 
zaproszeni goście, wśród nich dowódca
2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr.
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” płk Marcin Maj oraz
kpt. Dariusz Ziółkowski. Uroczystość rozpoczęła się
ceremoniałem szkolnym. Została odprawiona msza
św. w intencji mjr. Henryka Dobrzańskiego, zmarłych
nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. Klasa
pierwsza złożyła uroczyste ślubowanie na Sztandar
Szkoły. Historię oddziału mjr. Hubala przybliżyli
uczniowie klas czwartych.

Święto Niepodległości Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja
Z tej okazji uczniowie klas II Ti i III Ti przygotowali apel
- krótką lekcję historii przypominającą klimat
i wydarzenia epoki oświecenia. Poczet sztandarowy
uczestniczył  w gminnych obchodach tego święta.
Uczniowie przypomnieli także postać Patrona Szkoły z
racji przypadającej 30 kwietnia 75 rocznicy śmierci.
Delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod
kamieniem upamiętniającym Jego postać.

           
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Święto Niepodległości
12 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z
okazji 97 Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Święto niepodległości jest dniem
szczególnym, odkrywamy w nim, że Polska, do której
przywykliśmy, jest dla nas darem, za jej wolność nasi
przodkowie płacili cenę najwyższą – męczeństwa i
życia. Uroczystość tę przygotowały klasy III Tiuf,
III Tps z wychowawczyniami: Barbarą Długoszek 
 i Katarzyną Maciejczyk.
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Rocznica mordu w Katyniu

ROCZNICA MORDU W KATYNIU
15 kwietnia odbył się apel z okazji rocznicy mordu w
Katyniu i katastrofy pod Smoleńskiem. Montaż słowno
– muzyczny ,połączony z prezentacją multimedialną,
przygotowała klasa III Tps, z panią Katarzyną
Maciejczyk. Piękna sceneria i patriotyczne teksty
pozwoliły naszej społeczności na chwile refleksji i
zadumy nad losem polskich oficerów w czasie II wojny
światowej w Katyniu oraz nad tragedią elity polskiej 10
kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II

 DROGA KRZYŻOWA Z JANEM PAWŁEM II

W Wielką Środę, społeczność szkoły została
zaproszona na  Drogę Krzyżową, której myślą
przewodnią były słowa „Zbawienie przyszło przez
krzyż”. Odbyła się w wigilię 10-tej rocznicy śmierci
św. Jana Pawła II, dlatego szkolną uroczystość
dedykowano Jego pamięci. Uroczystość przygotował
samorząd uczniowski z opiekunem – pedagogiem
szkolnym p. Januszem Saganem.

Szopka

Spotkanie opłatkowe

Wręczenie dyplomów za udział w zawodach
sportowych

SPOTKANIE OPŁATKOWE
Święta Bożego Narodzenia to najcudowniejsze dni w
roku. Czekamy na wieczerzę przy choince, biały
opłatek i życzenia. Czekamy na wigilijny nastrój nocy
i pasterkę. Klasa I Tps, pod kierunkiem p. Wiesława
Olecha i p. Anny Pikul, przygotowała uroczyste
spotkanie, które upłynęło na śpiewaniu kolęd, dzieleniu
się opłatkiem i składaniu życzeń. Klasa III Tps
przygotowała szopkę na parterze szkoły. W trakcie
spotkania dyrektor szkoły wręczył dyplomy uczniom
klasy I Tps za wykonanie stroików .

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
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PROGRAMY - PROJEKTY - AKCJE

Gala wręczenia Certyfikatów

        CERTYFIKAT SZKOŁA INNOWACJI 2015
9 kwietnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w
Lublinie odbyła się Gala wręczenia Certyfikatów
Szkoła Innowacji. Celem programu jest wyróżnienie
szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły,
wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność
uczniów, realizowana jest współpraca
międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie
niestandardowe i innowacyjne działania. Nasza szkoła
otrzymała certyfikat po raz drugi, który z rąk kapituły
odebrał pan dyrektor Jerzy Sprawka.

Marco i Ghassen

AISEC
W dniach od 5 do 9 października  gościliśmy dwóch
studentów z Włoch i z Tunezji, biorących udział w
programie Next Step realizowanym we współpracy z
międzynarodową organizację studencką AIESEC. Byli
to : Marco Aulino  21 - letni student Administracji w
Catani na Sycylii i Ghassen Chabchoub  22 - letni
Tunezyjczyk ze Sfax w Tunezji, student Zarządzania i
Finansów. 

Ogólnopolskie Wybory Książek

28 stycznia odbyły się Ogólnopolskie Wybory
Książek. Pomysłodawcą akcji była m. in. redakcja
czasopisma „Biblioteka w szkole”. Sporządzona
została lista 55 ciekawych książek. Niektóre z nich
zostały zakupione do biblioteki szkolnej. W ramach
kampanii Ja czytam Wydawnictwa Operon odbywają
się spotkania  Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego.
Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania w
sposób niekonwencjonalny.

Lekcje włoskiego

PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA STAŻ
Dnia 7 listopada w naszej szkole rozpoczęły się
zajęcia z języka włoskiego prowadzone przez lektora
ze szkoły językowej Avalon z Lublina. Zajęcia mają na
celu przygotowanie uczniów do wyjazdów do Włoch, w
ramach projektu Erasmus+ pt. "Włoskie staże uczniów
z Bychawy”. W zajęciach uczestniczy 28 uczniów, z
których 24 w maju oraz czerwcu wyjedzie na 3-
tygodniowy staż zagraniczny do miejscowości Spoletto
we Włoszech.
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PROGRAMY - PROJEKTY - AKCJE

Paraolimpijczycy w szermierce

Paraolimpijczycy w akcjiNasi uczniowie próbują swoich sił

    WYGRAJ ŻYCIE DZIĘKI MARZENIOM
20 października wielokrotni medaliści paraolimpijscy w
szermierce na wózkach odwiedzili naszą szkołę.
Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda życie
osób niepełnosprawnych. Goście, opowiadając swoje
historie przestrzegali uczniów przed  niebezpiecznymi
zachowaniami, które mogą doprowadzić do utraty
zdrowia lub życia. 

BEZPIECZNA +
W naszej szkole realizowany jest projekt
„Bezpieczna+”. Celem projektu jest poprawa
kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich
rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z
cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.
W ramach projektu odbyły się warsztaty dla uczniów,
nauczycieli i rodziców. Wykład dla rodziców

Spotkanie z młodzieżą

Danie dla Mola

DANIE DLA MOLA
25 września w restauracji „U Saszy” nad Zalewem
Podzamcze odbyła się XVIII edycja ,,Dania dla Mola -
prowincja pełna smaków", w której wzięli udział
przedstawiciele naszej szkoły. Przygotowane przez
nas „Hubalowe ciasteczka" przypomniały smaki
dzieciństwa. Gościem honorowym spotkania była
pisarka, dziennikarka, blogerka – Katarzyna Enerlich,
autorka m. in. serii książek ,,Prowincja pełna smaków”.

               RAZEM WOBEC PRZEMOCY
Szkoła zgłosiła akces do udziału w realizacji
„Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie
promowania i wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017”.
Do tej pory odbyły się pogadanki dla uczniów i
rodziców.
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WYJAZDY

                  TARGI MOTOR SHOW 2015
W dniach 10-12 kwietnia odbyły się w Poznaniu targi
Motor Show 2015. Wzięła w nich udział  grupa 20
uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami Andrzejem
Pietrzakiem i Januszem Saganem. Byli to uczestnicy
projektu „Szkoły dobrych umiejętności”, biorący udział
w zajęciach specjalistycznych – szkolne pracownie
diagnostyczne. Motor Show to połączenie czterech
salonów: samochodowego, motocyklowego,
caravaningowego i truck oraz wiele dodatkowych
atrakcji. Było na co popatrzeć....

CheckIT

KONFERENCJA CHECKIT
Dnia 3 marca uczniowie z naszej szkoły wzięli udział
w konferencji „CheckIT" organizowanej w ramach
Lubelskiej Wyżyny IT. Odbyły się warsztaty pisania
aplikacji, tworzenia prostych gier i filmów
animowanych. Spotkanie poświęcone było także
drukowi 3D i temu, jak zaprogramować inteligentny
dom. W strefie gier można było pograć zarówno w
najnowsze produkcje typu Fifa 15, jaki i te już
zapomniane jak np. „Tank”, „Contra” itp. Widzieli także
Drony, roboty budowane z klocków LEGO .

Konferencja w Bełżycach

Zaplanuj swoją przyszłośćTargi edukacyjne w Gimnazjum nr 1

WYJAZDY PROMUJĄCE SZKOŁĘ
17 marca w Zespole Szkół im.Mikołaja Kopernika w
Bełżycach odbyła się konferencja „Zaplanuj swoją
przyszłość” poświęcona trudnym decyzjom życiowym
gimnazjalistów. 19 maja uczestniczyliśmy w Targach
Edukacyjnych w Gimnazjum Nr 1 im Obrońców
Ojczyzny w Bychawie. Zaprezentowaliśmy tam naszą
ofertę edukacyjną. Na stoisku szkolnym można było
zapoznać się z kierunkami kształcenia, porozmawiać
z nauczycielami, uczniami i uzyskać szczegółowe
informacje o szkole.
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WYJAZDY

Maturzyści u stóp Jasnej GóryZajęcia w WSEI

Zajęcia w WSEI

Obelisk upamiętnijący Hubalową wigilię"Hubalowi ułani"

HUBALOWA WIGILIA
Po raz dziewiąty w Leśnictwie Bielawy, przy głazie
upamiętniającym „Hubalową Wigilię" z 1939.r spotkali
się uczniowie szkół noszących imię majora
Dobrzańskiego. Była choinka, opłatek, zapalono
znicze. Kolejnym etapem wizyty był szaniec Hubala w
Anielinie gdzie uczestnicy wysłuchali hubalowych
opowieści płk. Mariana Zacha. Na koniec wszyscy
odśpiewali „Hubalową legendę”. Jesteśmy dumni, że
możemy należeć do grona Rodziny Hubalowej,
zrzeszającej kilkanaście szkół z całej Polski.

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW 
Tegoroczne XXXI pielgrzymowanie maturzystów
Archidiecezji Lubelskiej przebiegało pod hasłem „Nowe
życie w Chrystusie”. Maturzyści udali się na Jasną
Górę aby u tronu Matki Bożej prosić o potrzebne łaski,
a zwłaszcza o tę najistotniejszą w obecnej chwili, czyli
o dobre zdanie matury. Uczestnicy pielgrzymki wzięli
udział w nabożeństwie drogi krzyżowej na Wałach
Jasnogórskich i Mszy św. sprawowanej przez ks.
arcybiskupa Stanisława Budzika.

             Z WIZYTĄ W WSEI W LUBLINIE 
Szkoła podpisała umowę o współpracy z Wyższą
Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dzięki niej 29
października uczniowie udali się do Centrum
Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu WSEI.
Celem spotkania było poznanie sposobów i metod
badań prowadzonych w ramach tego Centrum.
Uczniowie zostali poddani różnym badaniom, testom.
Największe zainteresowanie wzbudziły Eyetrakery,
nowoczesne metody badania zachowań wzrokowych
oraz najnowszy nabytek WSEI–frezarka numeryczna. 
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KONKURSY

Zwycięzcy- szkoły ponadgimnazjalne

Uczestnicy konkursuZwycięzcy-gimnazja

              KONKURS RECYTATORSKI 
18 listopada odbył się VI Konkurs Recytatorski Poezji
Patriotycznej pod patronatem Starosty Powiatu
Lubelskiego p. Pawła Pikuli i Burmistrza Bychawy
p. Janusza Urbana. Wzięło  w nim udział 21
uczestników. Recytację uczniów oceniało jury w
składzie: p. Monika Głazik – redaktor naczelna „Głosu
Ziemi Bychawskiej”, p. Barbara Cywińska– dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, p. Jadwiga
Grzesiak– emerytowana polonistka naszej szkoły.

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ
27 lutego zostały przeprowadzone szkolne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom". Do konkursu zgłosiło
się 48 uczniów. Do gminnych eliminacji
zakwalifikowało się 12 uczestników. Najlepszy okazał
się Arkadiusz Paluch z klasy I Tps, który
reprezentował gminę w etapie powiatowym turnieju i
zajął II miejsce. Celem konkursu jest popularyzowanie
przepisów, kształtowanie umiejętności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, ekologii, ratownictwa.Turniej

Uczestnicy konkursu

IT HUBAL
1 maja odbył się I  konkurs wiedzy informatycznej 
„IT HUBAL”. Konkurs składał się z dwóch części:
teoretycznej – składającej się z 20 pytań testowych 
oraz części praktycznej. Najlepszy okazał się uczeń
Michał Goch z Gimnazjum w Tarnawce,drugie miejsce
zajął Mikołaj Kozak z Gimnazjum w Jabłonnie, a na
trzecim miejscu  podium stanął Kacper Wilkołazki
również z Gimnazjum w Jabłonnie. Celem konkursu
jest rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz
przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w
zinformatyzowanym społeczeństwie.
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KONKURSY

Zwycięzka drużyna

SZKOLNY TURNIEJ GIER KOMPUTEROWYCH
7 grudnia odbył się Pierwszy szkolny turniej gier
komputerowych w  grę „Counter Strike: Global
Offensive”. Do turnieju przystąpiło sześć drużyn.
Turniej rozgrywany był w dwóch grupach, po trzy
drużyny, każda drużyna mierzyła się z każdą. Do
wielkiego finału turnieju awansowali zwycięzcy grup.
Po emocjonującym i zaciętym finale zwyciężyła
drużyna z klasy II Ti. Następny turniej, odbędzie się
podczas ferii zimowych, mogą w nim uczestniczyć
drużyny z okolicznych szkół.

Turniej ringo

Turniej ringo Festyn rekreacyjny

I TURNIEJ RINGO I FESTYN REKREACYJNY
2 czerwca odbył się festyn sportowo – rekreacyjny,
którego celem było propagowanie zdrowego stylu
życia oraz I Międzyszkolny Turniej Ringo. Ringo to
polska gra rekreacyjna dla wszystkich. Zależało nam,
aby rozpropagować ją wśród młodzieży i dorosłych,
gdyż jest doskonałą formą na spędzenie czasu
wolnego I aktywny  wypoczynek .  

Konkurs o AIDS

Konkurs o AIDS

KONKURS WIEDZY O AIDS
8 grudnia odbył się szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS.
Skierowany był do młodzieży klas pierwszych oraz
innych uczniów zainteresowanych tą tematyką.
Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży
na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom
przenoszonym drogą płciową, kształtowanie postaw
asertywnego i odpowiedzialnego zachowania w
sytuacjach niosących zagrożenie oraz aktywizowanie
środowiska szkolnego w zakresie działań 
prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem
profilaktyki HIV i AIDS. W konkursie wzięło udział 14
uczniów z klasy I Tps. Zwycięzcy to: Piotr Walczak,
Jakub Dębski, Łukasz Fijołek.

ZSZ

ZSZ

ZSZ ZSZ

ZSZ

ZSZ



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Wydanie specjalne 02/2016 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLHubalnews

STYPENDYŚCI

PROFILAKTYKA I ZDROWIE

Dnia 21 października w Sali Błękitnej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie
stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Otrzymała je
Ewa Sawa uczennica klasy III Technikum - zawód
Technik Informatyk. Ewa uzyskała średnią ocen 4,89.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium dla Izy

Stypendium dla Michała

Stypendium
Starosty
Powiatu
Lubelskiego za I
semestr roku
szkolnego
2014/15
otrzymała
Izabela Sujka.
W drugim
semestrze
Michał
Zarosiński z
klasy IV Tps.

             DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
13 października odbyły się obchody Dnia Zdrowia
Psychicznego zorganizowane przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Bychawie pod hasłem
„Otwieramy serca”. W obchodach uczestniczyli
uczniowie  naszej szkoły. W trakcie spotkania
integracyjnego zostały przekazane informacje na temat
chorób psychicznych, jedna z podopiecznych
podzieliła się swoim doświadczeniem życiowym,
odbyły się występy artystyczne dzieci z okolicznych
szkół i podopiecznych ŚDS-u w Bychawie.Dzień zdrowia psychicznego

Akcja krwiodawstwa

Krwiodawstwo

KRWIODAWSTWO
Od trzech lat młodzież, nauczyciele, absolwenci
systematycznie uczestniczą w szkolnych akcjach
honorowego krwiodawstwa. Do tej pory w 12 akcjach
wzięło udział 375 osób. Oddano 168750 ml pełnej krwi.
Akcja odbywa się we współpracy z ekipą mobilną
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa  SP ZOZ w Lublinie. Uczniowie za
oddanie krwi otrzymują dzień wolny od zajęć,
czekolady i napoje. Największą nagrodą jest
satysfakcja z tego, że pomogło się komuś uratować
zdrowie i życie.
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PROFILAKTYKA I ZDROWIE

Konkurs wiedzy

Zdrowe przekąskiŁadnie i zdrowo

ZDROWE ODŻYWIANIE
18 maja odbyła się impreza podsumowująca  działania
w ramach programu WF z  klasą, pod hasłem
„Odżywiajmy się zdrowo”. I część imprezy to
konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu. W II części
reprezentacje klas przygotowały zdrowe przekąski.
W przedsięwzięcie zaangażowały się wszystkie klasy
z wychowawcami. W marcu odbyło się spotkanie 
z pielęgniarką szkolną dotyczące zasad zdrowego
żywienia i piramidy zdrowia. Wychowawcy
przeprowadzili cykl zajęć  z tej dziedziny podczas
godzin z wychowawcą. W kwietniu zachęcaliśmy całą
społeczność szkolną do jedzenia jabłek dla zdrowia.

      NAJBARDZIEJ USPORTOWIONA KLASA
Wychowawcy i ich klasy rywalizowały o tytuł
Najbardziej usportowionej klasy Dnia Sportu 2015
na wesoło. W poszczególnych konkurencjach
startowało 5 uczniów i wychowawca. Uczestnicy
turnieju brali udział w następujących konkurencjach: tor
przeszkód, kręgle, rzuty do celu poziomego, przeskoki
przez skakankę, strzały do płotka, bieg w płetwach.
Wyniki zapisywali na  kartach  startowych. Odbył się
konkurs przeciągania liny a także mecz „ z koca na
koc” uczniowie kontra nauczyciele.

Turniej Pierwsza pomoc

       PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Życie ludzkie wielokrotnie zależy od pomocy udzielonej
przed upływem pierwszych czterech minut. W celu
zapoznania się z istotnymi zasadami, które pomogą w
ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w cyklu warsztatów pierwszej
pomocy przedmedycznej. Podczas tych spotkań 
dowiedzieli się m.in. jak należy postępować w
przypadku osoby nieprzytomnej i nie oddychającej,
ćwiczyli resuscytację krążeniowo oddechową przy
użyciu fantoma.
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SPORT

Mikołajkowy Turniej Siatkówki

SIATKÓWKA
11 listopada  młodzież naszej szkoły chcąc uczcić  
Dzień Niepodległości wzięła udział w Turnieju Piłki
Siatkowej o Puchar Bychawskiej Podkowy. 
27 listopada odbył się szkolny między klasowy turniej
trójek siatkarskich chłopców, a 30 listopada turniej
dziewcząt o Puchar przechodni dyrektora szkoły.
7grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Siatkówki
dziewcząt. Uczennice rozegrały turniej systemem
„każdy z każdym”. O ostatecznym zwycięstwie w
rywalizacji zdecydowały wygrane i przegrane sety.

POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
7 października na obiektach sportowych naszej szkoły
zostały przeprowadzone Powiatowe Sztafetowe Biegi
Przełajowe. Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny 
chłopców: ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
ZSTR w Piotrowicach, ZSZ Nr 1 w Bychawie oraz 2
drużny dziewcząt z: ZS im. ks.A.Kwiatkowskiego w
Bychawie i ZS w Niemcach.

Biegi przełajowe

POWIATOWA LICEALIADA W TENISIE
STOŁOWYM
1 grudnia w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w
Piotrowicach, odbyła się Powiatowa Licealiada w
tenisie stołowym drużynowym. Do rywalizacji
przystąpiło 14 uczniów z 7 szkół i 10 uczennic z 5
szkół. Po klasyfikacji końcowej uczniowie naszej
szkoły: Karol Styk i Rekiel Arkadiusz zajęli III miejsce,
uzyskując awans do zawodów rejonowych.
Dziewczęta: Kulka Ewelina i Dolecka Pamela zajęły IV
miejsce.

Licealiada w tenisie stołowym

POWIATOWE BIEGI ULICZNE
  W październiku na odcinku drogi Walentynów –
Pamięcin – Pustelnik w gminie Krzczonów, odbyła się
V edycja Powiatowych Biegów Ulicznych. Znakomicie
zaprezentowali się chłopcy, którzy wygrali rywalizację
biegaczy. Złote medale otrzymali: Wereski
Przemysław, Rubaj Grzegorz, Moczybroda Krzysztof,
Błaszczak Kamil, Dębski Jakub i Katarzyna
Maciejczyk – opiekun drużyny chłopców. W
sztafetowych Biegach ulicznych wzięła udział również
reprezentacja dziewcząt. 

Zwycięzcy
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SPORT

ZAWODY SIŁOWE
20 marca po raz pierwszy w naszej szkole
zorganizowaliśmy zawody siłowe, których celem była
popularyzacja sportów siłowych wśród społeczności
szkolnej, a przez to propagowanie aktywnego
uprawiania różnych form aktywności. Zawody odbyły
się w trzech konkurencjach: wyciskanie sztangi,
siłowanie na rękę i pompki.
Konkurs wyciskania sztangi.
Do zawodów przystąpiło 6 uczniów. Przed konkursem
uczniowie zostali zważeni w gabinecie lekarskim przez
panie pielęgniarki. Uczniowie mieli trzy próby na
wyciśnięcie jak największego ciężaru.
Konkurs siłowania na rękę.
W zawodach wzięło udział 8 zawodników. Konkurs
rozegrano systemem pucharowym.

Przygotowania

Zawody

Siłowanie na rękę

                  SPORTOWIEC SZKOŁY
Wyniki konkursu na sportowca szkoły: rok szkolny
2014/15
Dziewczęta: Ewelina Kulka kl. II Tiuf – 52 pkt.
Chłopcy: Krzysztof Moczybroda – kl. III Tps– 92pkt.
Wyniki współzawodnictwa między klasowego: 
Dziewczęta: klasa II Tiuf – 81pkt.
Chłopcy: klasa IV Ti/Tps – 153 pkt.
Wyniki konkursu na sportowca szkoły po
I półroczu roku szkolnego 2015/16
Dziewczęta: Kulka Ewelina -40 pkt.
Chłopcy: Moczybroda Krzysztof -59 pkt.
Wyniki współzawodnictwa między klasowego: 
Dziewczęta: klasa III Tiuf
Chłopcy: klasa III Tps

POWIATOWA LICEALIADA 
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

10 grudnia w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego
odbyły się półfinały w halowej piłce nożnej.
Reprezentacja uczniów naszej szkoły w składzie:
Krzysztof Moczybroda, Przemysław Kamiński, Łukasz
Wiater, Adrian Augustynowicz, Krystian Buczkowski,
Przemysław Wereski, Mateusz Mizerski, Grzegorz
Rubaj, Paweł Lipiec, Łukasz Gawda zajęła III miejsce.
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SZKOLENIA

DZIEŃ OTWARTY

Uczniowie technikum usług fryzjerskich uczestniczą w
szkoleniach organizowanych przez firmę FALE LOKI
KOKI – Tomasz Mazurek. Prowadzi je instruktor marki
artego Krzysztof Pajor. Szkolenia podzielone są na
część teoretyczną i praktyczną. Uczniowie bardzo
aktywnie uczestniczą w szkoleniach, które z
pewnością przyczynią się do podniesienia ich
umiejętności. 

Szkolenie

                 STYLIZACJA PAZNOKCI
 6 listopada odbyły się w naszej szkole zajęcia ze
"stylizacji paznokci" w klasie II Tuf, w związku z
propozycją wprowadzenia innowacji do zawodu
Technik Usług Fryzjerskich - "Wizaż i stylizacja".
Młodzież była bardzo zadowolona z warsztatów
prowadzonych przez wykwalifikowaną stylistkę.

Stylizacja pazanokci

30 kwietnia, po raz kolejny, w naszej szkole odbył się
Dzień Otwarty. Głównym celem tego przedsięwzięcia
była promocja szkoły wśród gimnazjalistów oraz
zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny
2015/2016. Uczniowie i nauczyciele przygotowali wiele
stanowisk promocyjnych: projekty unijne, gry
komputerowe, montaż komputerów, pokazy fizyczne,
chemiczne, pokazy elektroniki, grafika komputerowa,
gry i zabawy sportowe, warsztaty dziennikarskie,
pokazy fryzjerskie, pokazy zawodowe. Każdy mógł
wybrać coś interesującego. Akcja ratunkowa

Dzień OtwartyUkład taneczny
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PROJEKTY UNIJNE

Staż

Pierwszy projekt realizowany był w naszej szkole w
2006 r. Był to projekt "Leonardo da Vinici", w ramach
którego 21 uczniów technikum mechanicznego
wyjechało na staż do Francji, gdzie odbywali praktyki
zawodowe w zakładach naprawczych Citroena i
Peugeota. Po nim były następne: Szkoła dla Ciebie 
Edukacja kluczem twojego sukcesu, Twój sukces w
Twoich rękach, Moje ambicje-moja przyszłość,
Comenius, Staż zawodowy w Paryżu, Szkoły dobrych
umiejętności. Obecnie realizujemy projekt Erasmus+
"Włoskie staże uczniów z Bychawy". Staż we Francji 2006 r.

Hiszpania 2012 r.Comenius 2011 r.
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