
Hubalnews
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im.
mjr Henryka Dobrzańskiego w
Bychawie
ul. Reymonta 4 b
23-100, Bychawa

Numer 16 10/13

25 lat Hubalowej Legendy   Twoja krew ratuje życie !
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Od 25 lat w murach naszej szkoły rozbrzmiewa ''Hubalowa legenda''.
W tym roku zabrzmiała w sposób szczególny ,zwłaszcza dla
tych,którzy przyczynili się do nadania naszej szkole imienia majora
Henryka Dobrzańskiego ''Hubala''. W okolicznościowym przemówieniu
dyrektor Jerzy Sprawka zwrócił uwagę na wyjątkową postać Patrona
Szkoły ,którego wartości przekładamy na codzienną pracę: „Nasza
Szkoła potocznie zwana Hubalem nigdy nie była jedynie miejscem czy
instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez
pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli którzy oddali szkole
swoje umiejętności, entuzjazm i serce. '' 
We Mszy świętej odprawionej przez księdza Konrada Szlachtę
modliliśmy się w intencji Patrona i zmarłych nauczycieli i uczniów.
Ciąg dalszy na str.2

Święto Szkoły 2013

Dzielimy się życiem
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W tym szczególnym dniu uczniowie klas pierwszych
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W części
artystycznej przygotowanej przez naszych kolegów ,pod
kierunkiem pani Anny Prajsnar, Joanny Mendykowskiej,
pana Andrzeja Pietrzaka ,usłyszeliśmy wiersze, piosenki
patriotyczne związane z postacią majora Hubala i jego
oddziału .Prezentacja multimedialna przygotowana przez
pana Roberta Skoczylasa przeniosła nas w podróż w
czasie - począwszy od dnia nadania szkole imienia
,poprzez kolejne rocznice ,do dnia dzisiejszego. Mogliśmy
zobaczyć jak zmieniała się szkoła, młodzież i nauczyciele.
Nie jednemu z gości i nauczycieli zakręciła się łezka w
oku. Pan dyrektor  Zdzisław Kawczyński opowiadał w
jakich warunkach rozpoczynał pracę w tej szkole i jak
wiele starań  trzeba było włożyć  w jej rozwój. Przez te
wszystkie lata zmieniały się profile kształcenia .W naszej
szkole uczyli się mechanicy maszyn rolniczych, krawcy
odzieży lekkiej, prowadzona była nauka w klasach
wielozawodowych ( masaże, kucharze ,sprzedawcy).
Dzisiaj uczą się  tu mechanicy , informatycy, fryzjerki. 
Chociaż tak wiele się zmieniło to jedno trwa  nadal - magia
Hubalowego święta. Z tej okazji co roku uczniowie klas
pierwszych biorą udział w Konkursie Wiedzy o Patronie
Szkoły. W tym roku najlepsi okazali się : Hubert Król z kl. I
TPS, Ewelina Kulka, Tomasz Krzysiak z kl. I Tiuf i
otrzymali nagrody z rąk  pana dyrektora. W czasie
uroczystości zespół taneczny prowadzony przez panią
Joannę Mendykowską zaprezentował poloneza i walca.
Uczennice klasy fryzjerskiej przygotowały pokaz fryzur i
mody ,który publiczność nagrodziła wielkimi brawami.
Mamy nadzieję ,że przed naszą szkołą jeszcze nie jeden
piękny jubileusz a ,,Hubalowa legenda" będzie znana
kolejnym rocznikom młodych ludzi.     
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Część artystyczna

Ślubowanie klas I

Uczniowie klas I

Zespół tanecznyZłożenie kwiatów pod tablicą upamietniającą Patrona Szkoły



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 16 10/2013 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Hubalnews

Pokazy z fizyki

A.S

A.S

A.S

Danie dla Mola czyli poezja smaków
06.09.2013r. w „Barze u Saszy” odbyła się 12 edycja „Dania dla Mola”.
Jest to konkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Bychawie. Zadaniem uczestników jest znalezienie przepisu na
potrawę, deser, nalewkę itp. w przeczytanej przez siebie książce 
i zaprezentowanie jej(przygotowanie do degustacji). 
Nauczycielki z  naszej szkoły panie:J. Mendykowska, U. Wilkołazka, K.
Maciejczyk,  A. Siek, A. Prajsnar ,J. Szpytma przygotowały kopytka wg
przepisu z książki W. Hagena pt. „Długi weekend” Można było
spróbować  jak smakuje makaron z mulami, sałatka z pomidorów, bliny,
jajecznica ,twarożek ,chrupki czekoladowe i przepyszny sernik.
Kłopotom trawiennym zapobiegła ziołówka, molówka. 
Decyzją publiczności Daniem dlla Mola 2013 r. zostały zrazy litewskie.
Bychawskie spotkanie literacko-kulinarne tak spodobało się
czytelnikom, że zawędrowało do Jabłonny. W Dworku Jabłonna u Braci
Mazur 20 września 2013 r, odbyła się kolejna uczta dla ciała i dla ducha.
Były smażone banany, kiebaczeta, pieczone kartofle, tarta z łososia,
tarta z cebulą, ciasto z orzechami, smażona szynka i danie z
niespodzianką. Zachęcamy wszystkich do lektury w jesienne wieczory i
udziału w kolejnej edycji Dania dla Mola.
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11 września 2013 r. grupa uczniów z klasy II Tps ,pod opieką pana
Wiesława Olecha i  pana Janusza Sagana ,uczestniczyła w pokazach  z
fizyki organizowanych  przez  lubelski oddział  Polskiego Towarzystwa
Fizycznego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.
Obejrzeli ciekawe eksperymenty, których  w warunkach szkolnych nie
można wykonać, ze względu na użycie specjalistycznej   i nowoczesnej
aparatury. Pracownicy naukowi uczelni przygotowali bogaty program .
Uczniowie obejrzeli pokazy z elektrostatyki, niskich i wysokich ciśnień,
akustyki i mechaniki. Eksperymenty przeprowadzone były  także  z
wykorzystaniem  materiałów codziennego użytku. W niektórych z nich 
czynny udział brali też sami uczniowie.
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Danie dla Mola w Barze u Saszy

Kopytka gotowe do degustacji

Danie dla Mola w Dworku Jabłonna

W Dworku Jabłonna u Braci Mazur

Pokazy z fizyki
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18.09.2013 r. uczniowie naszej szkoły, już po raz kolejny, 
byli dawcami krwi. Koordynatorem akcji był pedagog
szkolny Janusz Sagan, który przeprowadził akcję
informacyjną wśród uczniów. Spotkała się ona  z dużym
zrozumieniem i zainteresowaniem -chęć oddania krwi
zgłosiło ponad 40 osób. Akcję poboru krwi prowadziło
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP
ZOZ w Lublinie. 
Przed jej pobraniem ,dawca wypełnia rzetelnie ankietę,
odpowiadając na zawarte w niej pytania. Jego krew jest
badana, a oddający krew  po raz pierwszy mają oznaczoną
grupę krwi. W tej akcji udało się zebrać ponad 17 litrów
życiodajnej krwi. W zamian uczniowie otrzymali dzień
wolny od szkoły, osiem czekolad i sok. Dla nich jednak nie
jest to najważniejsze. Liczy się fakt ,że można podarować
komuś coś niezwykle cennego i ratującego życie.
Kolejne akcje  w bieżącym roku szkolnym zaplanowane są
na:10 grudnia 2013 r. , 12 marca 2014 r.,11 czerwca 2014 r. 

Zachęcamy do udziału w akcji !!!

Twoja krew ratuje życie !

Poznajcie pierwszaków. Klasa T TPSz wychowawczynią mgr Katarzyną Maciejczyk,            
klasa  I Tiuf z wychowawcą  mgr Mirosławem Wieczorkiewiczem .

KLasa I TPS Klasa I Tiuf

Akcja oddawania krwi
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