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Stypendia dla najlepszych

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

"Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"Dnia 20.11.2013 roku w
Starostwie Powiatowym
w Lublinie uczeń klasy
IV Technikum - Maciej
Ciaramaga otrzymał
stypendium Starosty
Powiatu
LubelskiegoTakie
stypendium może
dostać tylko jedna
osoba z każdej szkoły.
Zwykle jest to uczeń z
najwyższą średnią ocen.
. W roku szkolnym
2012/2013 Maciek
uzyskał średnią ocen
4.94. Tegorocznym
stypendystą  jest uczeń
także uczeń klasy II Tps
Michał Zarosiński

. Za swoje osiągnięcia w
nauce otrzymał
stypendium Prezesa
Rady Ministrów w
wysokości 258 zł
miesięcznie.
Gratulujemy osiągnięć!
Życzymy dalszych
sukcesów .

„„Żadne miejsce nie powinno być milsze  dla Ciebie od
Ojczyzny”. Pod takim hasłem 14 listopada odbył się, po raz
czwarty, w naszej szkole międzyszkolny Konkurs
Recytatorski Poezji Patriotycznej. W tym roku wzięła w nim
udział rekordowa liczba uczestników - 60 recytatorów z 13
szkół.„Żadne miejsce nie powinno być milsze  dla Ciebie
od Ojczyzny”. Pod takim hasłem 14 listopada odbył się, po
raz czwarty, w naszej szkole międzyszkolny Konkurs
Recytatorski Poezji Patriotycznej. W tym roku wzięła w nim
udział rekordowa liczba uczestników - 60 recytatorów z 13
szkół.
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„Żadne miejsce nie powinno być milsze  dla Ciebie od Ojczyzny”. Pod takim hasłem 14 listopada odbył się, po raz czwarty,  w naszej szkole międzyszkolny
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników - 60 recytatorów z 13 szkół:Gimnazjum Nr 1 im.
Obrońców Ojczyzny w Bychawie, Gimnazjum w Zespole Szkół   im. Stanisława Staszica w Wysokiem, Gimnazjum w Tarnawce, Gimnazjum Nr 2 im. Bł.
Ks. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej, Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie, Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. ks. A.
Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Bełżycach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach. Zespołu Szkół
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej, Zespołu Szkół im. M.Kopernika w Bełżycach, Zespołu Szkół Techniki Rolniczej
im.  W. Witosa w Piotrowicach ,Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie.
Umiejętności recytatorskie młodzieży oceniało jury w składzie :

pani Jadwiga Grzesiak – polonistka
pani Irena Zarzycka – polonistka
pani Maria Głębocka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.

Po raz pierwszy jury przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Wybór był trudny, ponieważ młodzież
była bardzo dobrze przygotowana i zaprezentowała zróżnicowany repertuar.
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Uczestnicy konkursuUczestnicy konkursu

Konkurs poprzedziła krótka część artystyczna o patronie naszej szkoły-
majorze Henryku Dobrzańskim,który walczył i zginął w obronie Ojczyzny.  
 W przerwie między etapami konkursu uczennice z klas fryzjerskich
zaprezentowały pokaz fryzur.Po wysłuchaniu  recytacji wszystkich
uczestników i długich obradach komisja ogłosiła następujący werdykt:
I miejsce – Karina Latoch z Gimnazjum Nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej
II miejsce – Anna Piasecka -Gimnazjum w Tarnawce
III miejsce – Gabriela Paździor- Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Mętowie,
Wyróżnienie - Weronika Lipińska- Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im.
ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Wyróżnienie – Edyta Musiał - Gimnazjum w Zespole Szkół im.Stanisława
Staszica w Wysokiem
Wyróżnienie - Agata Plewik - Gimnazjum Nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej 
Wyróżnienie – Paulina Wieczorkiewicz - Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców
Ojczyzny w Bychawie 
I miejsce – Przemysław Krystek - Zespół Szkół im. M. Kopernika w
Bełżycach
II miejsce - Domini Polit - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Niemcach 
III miejsce – Wojciech Czyżewski - Zespół Szkół im. M. Kopernika w
Bełżycach
Wyróżnienie - Karolina Niedźwiedź - Zespół Szkół im. ks.                        
 A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Wyróżnienie - Ewa Sawa - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mj .H.
Dobrzańskiego w Bychawie 
Wyróżnienie - Paulina Wójtowicz - Zespół Szkół im. M. Kopernika w
Bełżycach
Wyróżnienie - Jagoda Filipiuk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Niemcach .Konkurs przygotowały panie:Jolanta Szpytma, Anna Prajsnar,
Joanna Mendykowska.Organizatorzy  mają nadzieję,że w przyszłym roku
młodzież  również tak licznie weźmie udział w konkursie.
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 „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

Nasza szkoła bierze udział w programie pod takim właśnie hasłem.
Prawidłowe  odżywianie i aktywność fizyczna są podstawą zachowania
zdrowia, utrzymania właściwej sylwetki i dobrego samopoczucia. Niestety w
dzisiejszych czasach  wielu z nas odżywia się nieprawidłowo. Spożywamy
zbyt dużo niezdrowych produktów typu fast food, instant, chipsów, słodyczy,
żywności przetworzonej i nieekologicznej. Nie przestrzegamy zasad
zdrowego żywienia. Taki niewłaściwy sposób odżywiania  i brak ruchu może
doprowadzić do wielu chorób: układu krążenia, otyłości, cukrzycy,
osteoporozy oraz niektórych chorób nowotworowych. Skutkiem naszego
złego odżywiania  może być :  przewlekłe zmęczenie, brak koncentracji
uwagi, a co za tym idzie trudności w przyswajaniu wiedzy.
Jeżeli chcemy być zdrowi, musimy poznać zasady odżywiania, zmienić
nasze  nawyki żywieniowe i od jutra zacząć zdrowo się odżywiać. Należy
spożywać co najmniej 4-5 posiłków dziennie, jeść dania urozmaicone - dużo
warzyw i owoców, unikać natomiast  soli, chipsów,  słodkich i kolorowych
napojów gazowanych i posiłków typu fast food.Przygotowanie zdrowych
posiłków nie jest zbyt skomplikowane i nie wymaga wiele czasu. Jednak to
od nas samych zależy czy wybierzemy zdrowie, ładną sylwetkę i dobre
samopoczucie i od jutra, a może nawet od dzisiaj zaczniemy się zdrowo
odżywiać. Zdrowie na talerzu

Wszyscy kochamy Mikołaja Fajny ten Mikołaj...

Konkurs na świąteczną kartkę pocztową

MIKOŁAJKI
Jak co roku wszyscy oczekiwali na przybycie św.Mikołaja.Chociaż nie
jesteśmy już małymi dziećmi, to ciągle lubimy tego gościa z brodą i 
czerwonym płaszczu.Mieszkańcy internatu mieli okazję uścisnąć jego dłoń
,a nawet usiąść mu na kolanach.Pozostałych uczniów i nauczycieli Mikołaj
częstował cukierkami.
W grudniu został ogłoszony XV konkurs plastyczny na projekt świątecznej
kartki pocztowej gminy Bychawa. Główną nagrodą jest publikacja
nagrodzonego projektu i rozesłanie kartek świątecznych z życzeniami od
Burmistrza Bychawy. Autorzy  najwyżej ocenionych przez komisję prac
zostali  uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków z
herbem Bychawy.Z 321 projektów kart pocztowych dostarczonych do
Redakcji Głosu Ziemi Bychawskiej komisja wybrała najlepsze.Jury wyróżniło
pracę ucznia   kl. II TPS Sebastiana Omiotka.  
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Stypendia przyznane

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać tylko jedna osoba z każdej
szkoły. Zwykle jest to uczeń z najwyższą średnią ocen. Tegorocznym
stypendystą jest uczeń klasy II Tps Michał Zarosiński ,który otrzymał
stypendium Prezesa Rady Ministrów .W tym roku stypendia premiera
otrzymało w naszym województwie 258 uczniów. Dyplomy potwierdzające
przyznanie stypendium oraz listy gratulacyjne wojewody lubelskiego dla
rodziców wręczone zostały podczas uroczystości, która odbyła się w
siedzibie UW w Lublinie. Wręczył je  minister skarbu Włodzimierz Karpiński
oraz wojewoda lubelska Jolanta Szołno-Koguc.                                     
Dnia 20.11.2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie uczeń klasy IV
Technikum -Maciej Ciaramaga otrzymał stypendium Starosty Powiatu
Lubelskiego. W roku szkolnym 2012/2013 Maciek uzyskał średnią ocen
4.94. Jego zainteresowania to :informatyka, motoryzacja i sport .
Gratulujemy osiągnięć! Życzymy dalszych sukcesów i spełnienia  marzeń.

Stypendysta

Kiermasz ozdób w BCK Seminarium bożonarodzeniowe w Starostwie

Wigilia klasy II TPS

                   Przedświąteczny czas
Tradycyjnie  przed Świętami Bożego Narodzenia, uczennice naszej szkoły, 
pod kierunkiem p. Joanny Mendykowskiej, przygotowują  ozdoby i stroiki
świąteczne.Swoje prace  zaprezentowały w Bychawskim Centrum Kultury,
podczas XVI Spotkań Regionalnych oraz imprezy dla dzieci pt.„ Dzień
Bajkowych postaci”.                                                                              
 9.12.2013 r.  uczennice klasy II TIUF,  z  p. Joanną Mendykowską, wzięły
udział w seminarium poświęconym pieśniom, obrzędom i zwyczajom
ludowym,które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Lublinie.
W trakcie spotkania rozstrzygnięto  konkurs na najładniejszą ozdobę
choinkową oraz najładniejszy stroik świąteczny przygotowany przez
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski. W konkursie naszą
szkołę reprezentowały: D. Ziarkowska,M. Milanowska  I. Sujka ,która  za
wykonanie stroika otrzymała wyróżnienie.                                                        
      Zgodnie z tradycją,przed świętami  organizowane są w klasach
spotkania    opłatkowe. Na zdjęciu wigilia klasy II TPS.
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