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SPACERKIEM PO KAZIMIERZU

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJSerdeczne życzenia

xxx14 października to
święto ludzi
związanych z
edukacją . W tym
dniu uczniowie
naszej szkoły
przygotowali
niespodziankę dla
nauczycieli.Były
kwiaty i serdeczne

życzenia.My
również  z okazji
Dnia Edukacji
Narodowej moc
życzeń kierujemy
do naszych
nauczycieli i
pracowników
szkoły. Dziękujemy
za trud włożony w
nasze nauczanie

,wychowanie i
troskę o nas.
Życzymy Państwu
dużo
zdrowia,radości z
wykonywanej pracy
i dużo cierpliwości
dla nas...

16.10.2013 roku grupa 40 uczniów naszej szkoły uczestniczyła w jednodniowej wycieczce do
Kazimierza Dolnego. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Wzmocnienie tożsamości
kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny”, który jest
dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt ten prowadzony jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Oświatowo-
Wychowawczych im. Teresy Kras .Szkolnym koordynatorem  jest pedagog szkolny p. Janusz
Sagan.Opiekę nad młodzieżą w czasie wycieczki sprawowali nauczyciele :pani Anna Prajsnar
i panowie :Jerzy Sprawka, Andrzej Pietrzak . Uczniowie wycieczkę rozpoczęli od Muzeum
Przyrodniczego, gdzie odbyły się  warsztaty szkoleniowe.  Kolejnym etapem było zwiedzanie
zabytków  min. kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja.

xxx



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 17 12/2013 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLHubalnews

29 PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
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Kościół ufundowany został przez Kazimierza Wielkiego ok.1325 r.i
przebudowany w stylu renesansowym ok. 1553 r. Posiada jedne z
najstarszych zachowanych organów w oprawie modrzewiowej . Swoją
kondycję uczniowie mogli sprawdzić wchodząc  na Górę Trzech Krzyży.
Trzy ,nawiązujące do Golgoty, krzyże postawiono w 1708 r. Miały one
upamiętniać ofiary zarazy morowej ( cholery),która dotknęła te tereny.
Zbocza góry porasta chroniona roślinność.Widok jaki się stąd rozpościera
wynagradza trud wspinaczki.Na kazimierzowskim rynku młodzież
podziwiała  piękne,  zabytkowe  kamieniczki .Po odpoczynku na
wycieczkowiczów czekała kolejna atrakcja-  rejs statkiem po Wiśle do
Janowca. Tutaj uczniowie oglądali ruiny zamku, który budowany był w
latach  1508-1826 r.Budowę  rozpoczął Mikołaj Firlej.W czasach świetności
zamek miał 7 wielkich sal i 98 pokoi.Wielkością dorównywał Wawelowi.
Wyjazd uczniowie uznali za  udany.Pogoda  dopisała i humory również.
Wycieczka dostarczyła  mnóstwa wrażeń. 

19.10.2013 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
pielgrzymce klas maturalnych na Jasną Górę .
Hasłem  pielgrzymki były słowa :"Wiem, komu
uwierzyłem".  Młodzież uczestniczyła  we mszy świętej
pod przewodnictwem biskupa Artura Mizińskiego, różańcu
oraz drodze krzyżowej na Wałach Jasnogórskich .
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DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

JESIENNY KONKURS
RECYTATORSKI
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 29. 10.2013 r. w Bychawskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje gminne
do 17. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Mimozami jesień się
zaczyna … – literacki obraz zmienności i urody świata”. Wzięli w nim
udział uczniowie naszej szkoły: Justyna Kuna, Konrad Małek,
Przemysław Zdybel i Marek Nakonieczny. Zaprezentowali oni następujące 
utwory  o tematyce jesiennej: Jeremiego Przybory „List z parku jesiennego”,
„List z jesiennej ulicy” , „Jesienne wino” Andrzeja Koczewskiego oraz Eleni
„Miły już jesień”.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych została wyróżniona Justyna Kuna za
interpretację wiersza „Jesienne wino”. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

16.10.2013 roku w Bychawskim Centrum Kultury,  odbył się Dzień Zdrowia
Psychicznego zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Bychawie.
Celem tego spotkania było przekazanie informacji dotyczących chorób 
psychicznych, w szczególności schizofrenii, integracja z ludźmi chorymi
oraz  kształtowanie postawy zrozumienia wobec ludzi dotkniętych chorobą
psychiczną.
Grupa taneczna z naszej szkoły uświetniła obchody tego dnia prezentując 
swoje umiejętności taneczne.

Pokaz tańca

Konkurs recytatorski
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Sprzątanie grobów

Tenis stołowy chłopców

    ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM

Dnia 17.10.2013 roku odbyły się Mistrzostwa w tenisie stołowym dziewcząt.
Do zawodów przystąpiło 8 dziewcząt, które rozegrały turniej systemem
pucharowym z odpadaniem po dwóch przegranych.
Klasyfikacja końcowa:I miejsce – Katarzyna Dycha - klasa III TI
II miejsce  - Inga Gajor  - klasa III TI  ,III miejsce – Aleksandra Kopciewicz –
klasa II TIUF .Dnia 23.10.2013r. w ZSTR w Piotrowicach, odbyła się
Powiatowa  Licealiada w tenisie stołowym. Do rywalizacji przystąpiło sześć
szkół ponadgimnazjalnych, wystawiając do rozgrywek uczniów w kategorii
dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: Inga Gajor, Katarzyna
Dycha, Adrian Pizoń, Marek Nakonieczny i Arkadiusz Rekiel. W kategorii
chłopców startowało 19 uczniów. Klasyfikacja końcowa była bardzo
pomyślna dla naszej szkoły bowiem Adrian Pizoń zajął I miejsce, Arek
Rekiel – II miejsce a Marek Nakonieczny – IV miejsce. Uczniowie ci
zakwalifikowali się do rozgrywek rejonowych. 

     

SPRZĄTANIE GROBÓW

Uczniowie  z klasy II Tps wraz ze swoim wychowawcą p. Januszem
Saganem  29.10.2013 roku spędzili  na cmentarzu parafialnym w Bychawie
sprzątając zapomniane groby. Celem tegorocznej akcji sprzątania  był
grobowiec rodziny Kowerskich. Uczniowie tej klasy uczestyniczą w takiej
akcji kolejny rok.Uprzątnięcie chaszczy wymagało wiele wysiłku ale efekt
wynagrodził im ten trud.
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