
Szkoła/Placówka: Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. 

 

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019: 

1. Uczeń klasy IIp Liceum Ogólnokształcącego Paweł Lendzion otrzymywał stypendium Prezesa 

Rady Ministrów, 

2. Uczennica klasy IIw Liceum Ogólnokształcącego Wioletta Osiak w drugim semestrze 

2018/2019 otrzymywała powiatowe stypendium naukowe, 

3. 6 września reprezentacja szkoły zajęła 3 miejsce w wojewódzkich eliminacjach do IV 

Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 

4. Uczniowie klas drugich i trzecich 30 listopada 2018 roku wzięli udział w eliminacjach 

szkolnych 50 Olimpiada Języka Rosyjskiego organizowana przez Lubelski Komitet Okręgowy.  

5. Od listopada do grudnia w naszej szkole realizowany był projekt  Ministerstwa Zdrowia "W 

stronę dojrzałości". Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez szkolną 

pedagog i jednocześnie toutora projektu p. Katarzynę Cichocką. Zajęcia dotyczyły 

problemów, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają. 

6. 2 marca nasza uczennica Emilia Chęcińska reprezentuje Zespół Szkół im. Władysława 

Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym w 50 Olimpiadzie Języka Rosyjskiego na etapie 

okręgowym na UMCS w Lublinie. 

7. W dniu 06 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w eliminacjach do finału 

Turnieju Klas Policyjnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Szkołę reprezentowali 

uczniowie Klasy IIp. 

8. 14 marca 2018 r. po raz kolejny w Klubie Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady  w 

Lublinie, odbył się finał wojewódzki „XVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i 

Ochrony Ludności”. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Wioletta Osiak, 

Martyna Lazurek oraz Sebastian Kalenik. Kadeci zdobyli III miejsce w województwie 

lubelskim. 

9. Drużyna w składzie Weronika Bany, Paulina Drozd, Małgorzata Kołnacka i Paweł Lendzion 

wywalczyła miejsce w finale XI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych Piła 2019. W 

eliminacjach wzięło udział blisko 60 drużyn z całego kraju. Drużyna wywalczyła miejsce w 

finale biorąc udział w eliminacjach, które odbyły się w Centrum Szkolenia Policji w 

Legionowie. 

10. Jakub Krzysiak, na co dzień kadet drugiej klasy o profilu pożarniczym zwyciężył  w finale 

powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Łukowie. 

11. 17 kwietnia 2019r. w Ostrowie Lubelskim odbyły się Lubelskie eliminacje rejonowe 42 

Zawodów Sportowo-Obronnych "SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE" 2019. Eliminacje zwyciężyły 

drużyny dziewcząt i chłopców z naszej szkoły. 

12. W dniach 21-22.05.2019r. w Ostrowie Lubelskim odbył się finał wojewódzki 42 Zawodów 

Sportowo -Obronnych "Sprawni jak żołnierze - 2019". Nasi uczniowie wywalczyli 2 miejsce 

zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. 



13. Osiągnięcia w sporcie: 

 Zawody Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

łukowskiego – dziewczęta V miejsce, chłopcy IV miejsce, 

 Rejonowe Przełajowe Biegi Sztafetowe – VII reprezentacja szkoły, III miejsce 

dziewczęta, 

 8 października odbył się Finał Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt na "Orliku" w I LO w 

Łukowie - II miejsce dziewczęta, 

 23 listopada odbył się Finał Powiatu w Piłce Nożnej Halowej Dziewcząt w IV LO w 

Łukowie – II miejsce dziewczęta, 

 18 stycznia 2019 w finał Powiatu Łukowskiego w drużynowym tenisie stołowym w 

ramach Licealiady 2018/2019  - dziewczęta III miejsce. 

 22 marca 2019 w miejscowości Swory k. Białej Podlaskiej odbyły się w ramach 

Licealiady 2018/19 rejonowe  drużynowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – 

chłopcy III miejsce w powiecie i IX miejsce w rejonie, dziewczęta II miejsce w 

powiecie, VI miejsce w rejonie. 

 

 

Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły/placówki w roku szkolnym 2018/2019: 

1. Turnieje piłkarskie i imprezy plenerowe organizowane na obiektach szkolnych: 

 27 kwietnia – dzień Otwarty Szkoły – prezentacja szkoły z udziałem jednostek 

patronujących klasom mundurowym. 

 22 maja 2019r. w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym odbył się I Turniej Proobronny dla 

uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich klasy gimnazjów. 

 7 i 8 czerwca - „Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Łukowskiego”. W 

potyczkach piłkarskich rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół podstawowych i 

trampkarze z klubów piłkarskich z roczników 2009 i 2006 oraz młodsi. 

2. Wydarzenia związane z funkcjonowaniem w naszej szkole klas mundurowych 

 klasa wojskowa, która bierze udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej 

wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Piony Klas Mundurowych raz w miesiącu 

odbywała szkolenie na obiektach wojskowych 23 batalionu lekkiej piechoty Wojsk 

Obrony Terytorialnej w Białej Podlaskiej. 

 W dniach 19-21 września uczniowie klas mundurowych naszej szkoły  uczestniczyli w 

szkoleniu spadochronowym w Aeroklubie Lubelskim w Radawcu. W ramach kursu kadeci 

nabyli umiejętności: utrzymywania stabilnej pozycji podczas skoku, kontroli wysokości 

podczas swobodnego spadania, prawidłowego manewrowania spadochronem, 

bezpiecznego lądowania w wyznaczonej strefie, znajomości sytuacji awaryjnych oraz 



uruchamiania spadochronu zapasowego. Szkolenie spadochronowe zakończyło się 

pozytywnie zdanym testem przez wszystkich uczestników. 

 Uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu 

Smolanym wzięli udział w szkoleniu z musztry i ceremoniału wojskowego, które odbyło 

się 27 września 2018 roku w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Do udziału w 

zajęciach praktycznych szkoła została zakwalifikowana przez Biuro do Spraw 

Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Wzięło w nich udział 19 kadetów z klas o 

profilu wojskowym oraz policyjnym. 

 10 października 2018 r. odbyły się zajęcia z przedstawicielem Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, które poprowadził kpt. Sylwester Goławski - 

dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Strażak przedstawił kadetom klas pożarniczych 

zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Omówił jego funkcjonowanie na 

poziomie powiatowym, wojewódzkim i centralnym. 

 17 października 2018r. – zajęcia szkoleniowe uczniów realizujących innowację „edukacja 

pożarnicza” z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywdzie, 

 12-13 października praktyczne szkolenie spadochronowe. Uczniowie na lotnisku w 

Radawcu przeszli drugi etap szkolenia spadochronowego – oddawali skoki 

spadochronowe z wysokości 1000 metrów, 

 W dniu 25 października 2018 roku w naszej szkole odbył się Wojskowy Dzień 

Szkoleniowy. Zajęcia dla drugiej klasy o profilu wojskowym prowadzili żołnierze z 23 

batalionu lekkiej piechoty z Białej Podlaskiej, którzy wspomagają proces edukacyjny 

uczniów, uczestniczących w pilotażowym programie MON dla certyfikowanych 

wojskowych klas mundurowych. 

 W dniu 31 października pierwsza klasa o profilu wojskowym odwiedziła Centrum 

Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Dęblinie. Uczniowie mieli okazję poznać historię 

Centrum oraz zadania, jakie realizuje ta jednostka. 

 9 listopada 2018r. punktualnie o godz. 11.11 pod murami Zespołu Szkół im. Władysława 

Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym zabrzmiały słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła…” 

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zaśpiewali cztery zwrotki Mazurka 

Dąbrowskiego. Wydarzenie uświetniła defilada Szkolnego Pododdziału Honorowego. 

Wszystko to w ramach akcji  Rekord dla Niepodległej organizowanej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

 28 listopada kadeci klas pożarniczych oraz z III klasy policyjnej odwiedzili jednostkę straży 

pożarnej znajdującą się na terenie Portu Lotniczego w Lublinie. 

 W dniu 28 listopada 2018 roku w siedzibie Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa 

Obrony Narodowej została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej dla Zespołu 

Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym na prowadzenie 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony 

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. 

 06.12.2018r odbyły się w naszej szkole kolejne zajęcia z przedmiotu „Edukacja 

wojskowa”, który realizuje druga klasa uczestnicząca  w programie pilotażowym MON 

dla  certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. 



 W ramach kampanii informacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Łukowie dzisiaj w naszej szkole odbyły się zajęcia poświęcone „Czujka na straży Twojego 

bezpieczeństwa”. Lekcje poprowadził st. kpt. Mariusz Małecki z Komendy Powiatowej 

PSP w Łukowie. Uczestniczyli w nich kadeci z klas pożarniczych. Podczas zajęć uczniowie 

poznali podstawowe zagrożenia, jakie niesie za sobą nieumiejętnie obchodzenie się z 

ogniem lub urządzeniami grzewczymi. 

 28 lutego – zajęcia z przedstawicielami 23 batalionu lekkiej piechoty w Białej Podlaskiej 

 Kadeci klas mundurowych po raz pierwszy otrzymali odznaki „Wzorowy Kadet Klasy 

Mundurowej”. Wpięła je w mundur Dyrektor Szkoły Pani Marzena Kamińska podczas 

uroczystego apelu, który odbył się 07 marca 2019 roku. Akty nadania odznaki wręczyli 

przedstawiciele władz samorządowych, Wojska, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. 

 W dniu 13 marca 2019 roku kadeci z III klasy policyjnej mieli okazję uczestniczyć w 

uroczystości związanej ze złożeniem ślubowania przez młodych policjantów, która odbyła 

się w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. 

 W dniu 20 marca 2019 roku naszą szkołę odwiedzili żołnierze 12 Brygady 

Zmechanizowanej ze Szczecina. To była niecodzienna wizyta. Kadeci klas mundurowych 

mieli okazję zobaczyć Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak, Wóz Ewakuacji 

Medycznej, Wóz Rozpoznania Technicznego oraz pachnący jeszcze nowością Moździerz 

Samobieżny Rak. Żołnierze prezentowali również wyposażenie i uzbrojenie plutonu 

zmechanizowanego Wojsk Lądowych. Uczniowie mogli dokładnie obejrzeć sprzęt oraz 

porozmawiać z żołnierzami jednej z najnowocześniejszych i najlepiej wyszkolonych 

Brygad Wojsk Lądowych. Nasza szkoła została wybrana do wizyty, z uwagi na 

funkcjonujące u nas klasy mundurowe. 

 W dniu 27 marca 2019 roku w naszej szkole odbyły się praktyczne zajęcia dotyczące 

sprzętu ochrony indywidualnej strażaka, które poprowadził st. kpt. Andrzej Matejko – 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Komendy Powiatowej PSP w 

Łukowie. 

 W dniu 03 kwietnia 2019 roku po raz kolejny w naszej szkole zajęcia praktyczne 

prowadzili druhowie strażacy z OSP Krzywda. Na zajęcia przyjechali swoim najnowszym 

samochodem ratowniczo-gaśniczym Scania P410. Tym razem kadetów z klas pożarniczych 

czekało zadanie związane z rozwinięciem linii gaśniczej od samochodu, a następnie 

zajęcie stanowisk gaśniczych i podanie strumienia wodnego. Kadeci sprawnie realizowali 

zadanie i dzięki druhom strażakom z OSP Krzywda nauczyli się jak sprawnie zbudować 

linię gaśniczą i szybko przystąpić do akcji gaśniczej. 

 W dniach 26 – 30 kwietnia w Myczkowcach, gm. Uherce Mineralne odbył się obóz 

wojskowy dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w 

Radoryżu Smolanym. W obozie wzięli udział kadeci klas mundurowych. 

 Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym został zakwalifikowany 

do kontynuacji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” w ramach III 

edycji, która prowadzona będzie w latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021. 

 Od 7 maja uczniowie klasy II wojskowej realizujący program mundurowych klas 

certyfikowanych pod patronatem MON uczestniczyła w tygodniowym obozie 



szkoleniowym na obiektach wojskowych 23 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej 

Podlaskiej. 

 9 maja, klasa I wojskowa uczestniczyła w szkoleniu z musztry i ceremoniału wojskowego 

zorganizowanym przez Kampanię Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Dęblinie. 

 14 maja odbył się Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych – III miejsce w 

województwie. 

 6 czerwca kadeci z klasy drugiej o profilu wojskowym, objętej pilotażowym programem 

Ministerstwa Obrony Narodowej zdawali egzamin, który podsumowuje pierwszy rok 

nauki przedmiotu "Edukacja wojskowa". Egzamin przeprowadzali przedstawiciele 23 

batalionu lekkiej piechoty, przy udziale przedstawiciela z WKU Biała Podlaska. 

  

 

3. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach wojewódzkich, powiatowych i gminnych: 

 W dniu 17 września 2018 roku poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w 

patriotyczno-religijnej uroczystości związanej z rocznicą sowieckiej agresji na Polskę oraz 

dwudziestej pierwszej rocznicy ustawienia Krzyża Katyńskiego na cmentarzu 

parafialnym w Łukowie. 

 W dniach 06-07 października w Serokomli odbyły się uroczystości upamiętniające 79 

Rocznicę Ostatniej Bitwy Obronnej 1939 roku. Wzięła w nich udział grupa uczniów z 

naszej szkoły. Swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością 

zaprezentowała drużyna musztry paradnej, którą tworzą kadeci z klas o profilu 

wojskowym i policyjnym. 

 W dniu 11 listopada 2018 roku pododdział honorowy naszej szkoły wraz z pocztem 

sztandarowym uczestniczył w powiatowych obchodach 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

 Ponad 150 osób obejrzało pokaz technik interwencji w wykonaniu kadetów naszych klas 

mundurowych podczas Festiwalu Sportu i Zdrowia. Wydarzenie 

zorganizowało Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region” w Zespole szkół Nr 1 

w Łukowie. 

 25 stycznia w Łukowie odbył się IV Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski. 

Organizatorzy i uczestnicy Rajdu corocznie czczą pamięć powstańców styczniowych z 

1863 roku i ich bohaterskiego przywódcy na ziemi łukowskiej. Podobnie jak w latach 

ubiegłych w nocym rajdzie uczestniczyli kadeci naszej szkoły. 

 W dniu 24 lutego 2018 roku na Placu Targowym w Łukowie ponad 130 żołnierzy z 2 

Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, im. mjr Hieronima Dekutowskiego, ps. "Zapora" 

złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Po raz pierwszy w takiej uroczystości mieli 

okazję wziąć udział uczniowie klas mundurowych. Szkoła wystawiła poczet sztandarowy 

oraz pododdział honorowy. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada 

pododdziałów z udziałem naszych uczniów. 



 Kadeci naszej szkoły wzięli udział w powiatowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Łukowie, 01 marca 2019 roku. W godzinach 

popołudniowych poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w okolicznościowej Mszy 

Świętej oraz uroczystościach przy obelisku u zbiegu ulic 11-ego Listopada i ks. Brzóski w 

Łukowie. Kadeci wystawili również wartę honorową. 

 W ramach obchodów rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja nasza szkoła wystawiła w 

łukowskich obchodach poczet sztandarowy, a kadet Magdalena Zabłocka wydawała 

komendy dla wszystkich pocztów sztandarowych zgromadzonych w kościele. Delegacja 

szkoły złożyła również okolicznościową wiązankę. W godzinach popołudniowych 

pododdział honorowy Szkoły brał udział w pokazie musztry paradnej na Placu Wolności i 

Solidarności w Łukowie. 

 9 maja w Łukowie odbyły się jubileuszowe obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego 

Krzyża.  Z okazji obchodów 100-lecia PCK, członkowie i sympatycy łukowskiego oddziału, 

wzięli udział w Mszy Świętej w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego, podczas której 

poświęcono nowy sztandar Koła PCK w Łukowie. W uroczystościach uczestniczył również 

poczet sztandarowy naszej szkoły. 

 12 maja 2019 roku w Łukowie obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka. Świętowali 

strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy ochotnicy. W uroczystej zbiórce 

strażaków uczestniczył również poczet sztandarowy naszej szkoły. 

 W dniu 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Lokalne obchody odbyły się na 

cmentarzu wojennym w Łukowie. Wśród licznie zgromadzonych osób byli również kadeci 

klas mundurowych z naszej szkoły. Uczniowie wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, 

został wystawiony poczet sztandarowy oraz posterunek honorowy. Delegacja kadetów 

klas wojskowych złożyła również wiązankę kwiatów przy pomniku upamiętniającym 

męstwo polskiego żołnierza w obronie naszej Ojczyzny. 

4. Inne wydarzenia z życia szkoły. 

 7 września uczniowie włączyli się w akcję „Narodowe czytanie 2018”. W tegorocznej 

edycji uczniowie klas pierwszych czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

 W dniu 14 września 2018 r. grupa uczennic z klas trzecich pod opieką p. Ewy Kardas 

uczestniczyła w konferencji „Młodzi na rynku pracy”, zorganizowanej przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Lublinie.  

 W dniu 18 września uczniowie klas pierwszych, pod kierunkiem p. Anety Zdunek, 

wyjechali na lekcję, która odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

 26 września w szkole odbył się Europejski Dzień Języków. Szkoła włączyła się akcję 

promowania różnorodności językowej i kulturowej Europy, propagowania zalet 

wielojęzyczności i zachęcanie do nauki języków obcych. 

 26 września uczniowie klas I – III obejrzeli wystawę plenerową „Ojcowie niepodległości” 

zorganizowaną w Łukowie. 

 17 października 2018 roku w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu 

Smolanym  odbyło się ślubowanie kadetów klas pierwszych oraz uroczystość związana z 

obchodami szkolnymi Dnia Edukacji Narodowej. 



 18 października spotkał się z pierwszymi klasami łukowski Don Kichote - J.J. Jastrzębski. 

 Delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła 20 października w Muzeum 

Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w premierowym spektaklu: ,,Sienkiewicz dla 

pokrzepienia serc". Sztukę na motywach dzieła Tadeusza Brauna pt.,,Sienkiewicz ku 

niepodległości," wyreżyserował Tomasz Mędrzak. W rolach głównych wystąpili Tomasz 

Mędrzak i Agnieszka Sitek. 

 Terapeuci ze Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 

Kryzysowej w Łukowie pani Aneta Osak oraz pan Mateusz Cichocki 20 października 

przeprowadzili warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w klasach pierwszych.  

Zajęcia dotyczyły problemu XXI wieku – handlu ludźmi. Warsztaty miały na celu zdobycie 

przez uczniów wiedzy: czym jest handel ludźmi, jak pracować bezpiecznie za granicą, na 

co zwrócić uwagę odpowiadając na oferty pracy za granicą, jak unikać groźnych sytuacji 

poza terenem Polski. 

 27 października chętni uczniowie oddawali krew w ramach Honorowego Krwiodawstwa. 

 23 października w naszej szkole gościli przedstawiciele Stowarzyszenia o charakterze 

strzeleckim i kolekcjonerskim im. mjr. Bernaciaka "Orlik" w Łukowie. Pan Hubert Kisiel i 

Pan Sławomir Niedziółka omówili cele statutowe Stowarzyszenia oraz zaprezentowali 

niektóre posiadane przez nich jednostki broni. Kadeci mieli okazję poznać budowę oraz 

historię różnych jednostek broni. 

 24 października 40 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w zajęciach edukacyjnych 

prowadzonych przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

 W dniu 25 października w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu 

Smolanym gościł mobilny zespół rekrutacyjny z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej 

Podlaskiej. Wizyta była związana z prowadzoną na terenie całego kraju akcją promocyjną 

"Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej". 

 Dnia 06.11.2018r klasa II LOw w ramach edukacji ekologicznej klasa II i III odwiedziła 

założony 01 maja 1990 roku Poleski Park Narodowy. 

 08 listopada uczniowie klas I- III, aby uczcić 100- lecie odzyskania przez Polskę 

Niepodległości uczestniczyli w wycieczce do miejsc związanych z Józefem Piłsudskim w 

Warszawie i Sulejówku. 

 Uczniowie klas II wraz z p. Wioletą Tymosz mieli okazję uczestniczyć w nietypowej i przez 

to bardzo ciekawej lekcji języka polskiego, która zamiast w klasie odbyła się na deskach 

teatru CKiS w Siedlcach. Spektakl "Kości i pioruny" przedstawiał losy jednego z wielkich 

pisarzy polskiego romantyzmu- Juliusza Słowackiego. 

 14 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty historyczne pt. „OKM 1940 

Ostaszków - Kalinin – Miednoje”, które skierowane były głównie do młodzieży z klas 

mundurowych, nauczycieli oraz policjantów. Zajęcia poruszały tematykę etosu służby 

funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, oraz ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

 W dniu 15 listopada 2018 r. uczniowie z klas maturalnych uczestniczyli w zajęciach 

prowadzonych przez przedstawicieli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

w Siedlcach. Celem zajęć było wsparcie młodzieży w poznawaniu własnych 



zainteresowań, umiejętności, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, które mają duże 

znaczenie w planowaniu indywidualnej kariery zawodowej. 

 W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę nasza szkoła 

wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ‘’I’m proud to be Polish. 100 kartek na 100-lecie 

odzyskania Niepodległości.”  Nauczyciele języka angielskiego wraz z grupą ponad stu 

anglistów z różnych szkół w całej Polsce opracowali wspólny projekt, który pozwolił 

podkreślić wagę świętowanej przez nas rocznicy i upamiętnić wielkie poświęcenie 

milionów Polaków w drodze do odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

 20 listopada odbyła się konferencja poświęcona odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. 

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę licznie 

zgromadzeni goście, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wysłuchali trzech referatów 

okolicznościowych. Pierwszy „Kobiety w walkach o niepodległość” wygłosili uczniowie - 

Paulina Drozd i Mateusz Mućka . Drugim prelegentem był ks. Grzegorz Bielak, który 

omówił rolę Kościoła w kształtowaniu niepodległego państwa polskiego. Następnie 

dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – p. Maciej Cybulski w 

referacie „Sienkiewicz …. a sprawa polska” ukazał patriotyzm Wielkiego Pisarza i 

zaangażowanie w dążeniach „ku Niepodległej”. 

 Uczniowie klasy IIIp dnia 23.11.2018r. uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Henryka 

Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Dyrektor placówki – Pan Cybulski zapoznał młodzież z 

wieloma faktami i ciekawostkami z życia noblisty. 

 W dniu 29.11.2018 r. delegacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w sesji historycznej 

zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Łukowie na temat związków zakonu 

templariuszy z Ziemią Łukowską. Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu 

akademickiego w wykonaniu kierownika Zakładu Historii Dawnej Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pani dr hab. Marii Starnawskiej. 

 W dniu 4 grudnia 2018 r. grupa uczniów naszej szkoły zwiedzała obiekty parlamentu oraz 

Giełdę Papierów Wartościowych. Wizyty w Sejmie i Senacie przyczyniły się do 

poszerzenia wiedzy z zakresu historii polskiego parlamentaryzmu oraz organizacji pracy 

tych najważniejszych instytucji w państwie. 

 5 grudnia odbył się egzamin na stopnie kicboxingu (pasy), w wyniku którego 23 uczniów 

zdobyło kolejne pasy. Egzamin przeprowadził nasz trener mgr Artur Wierzchowski 3 DAN 

w kickboxingu. 

 Udział młodzieży szkolnej w akcji „Szlachetna Paczka”. 

 W dniu 13.12.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie uczniów klas maturalnych z 

przedstawicielami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Siedlcach. 

 23 stycznia w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Lotniczej Akademii Wojskowej w 

Dęblinie. Wojskowa Akademia Lotnicza, dawniej Wyższa Szkoła Oficerska Sił 

Powietrznych to Dęblińska Szkoła Orląt. 

 Nasza szkoła nawiązała współpracę z AIESEC, międzynarodową pozarządową organizacją 

zrzeszającą tysiące studentów na całym świecie, której celem jest wspieranie rozwoju i 

pasji młodych ludzi m.in. poprzez uczestnictwo w projektach, w ramach których 

odbywają oni zagraniczne praktyki lub wolontariat. W związku z tym w tym tygodniu 



gościmy dwóch wolontariuszy realizujących projekt Next Step przeznaczony dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Odwiedzili nas Prithu, pochodzący z Indii student informatyki oraz 

Ignacio, student księgowości z Peru. 

 W dniu 05 marca w naszej szkole gościła Pani Małgorzata Mesek z Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, która spotkała się z kadetami klas trzecich, 

którzy planują zostać honorowymi krwiodawcami. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję 

dowiedzieć się kto może zostać krwiodawcą, jak przygotować się do oddania krwi oraz jak 

wygląda sama procedura jej pobrania. 

 W dniu 06.03.2019r. uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach organizowanych w 

ramach Dni Otwartych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

 W dniu 22.03.2019 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyły się 

Drzwi Otwarte. Uczniowie klas trzecich z naszej szkoły, którzy stoją przed wyborem 

ścieżki dalszego kształcenia i kariery zawodowej zwiedzali Wydziały tej największej 

lubelskiej Uczelni. 

 27 marca uczniowie klas III gościli w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli 

Gułowskiej. Muzeum poświęcone jest ostatniej bitwie kampanii wrześniowej , kiedy to 

Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”, dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga 

stoczyła bój z niemieckimi oddziałami XVI Korpusu Zmotoryzowanego pod Kockiem. 

 "Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu" pod tym hasłem odbył się 2 kwietnia w parku 

Miejskim w Łukowie III Niebieski Bieg. Celem tej akcji społecznej było uświadomienie 

jakim schorzeniem jest autyzm. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Labirynt oraz 

OSiR w Łukowie. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. 

 W środę 22 maja w Lublinie odbyła się uroczysta gala, na której rozstrzygnięto konkurs 

skierowany dla szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego "Szkoła Innowacji 

2019". Coroczny konkurs organizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie. Nasza szkoła uhonorowana została po raz szósty certyfikatem „Szkoła 

Innowacji”, oraz po raz drugi certyfikat „Dyrektor – Lider Innowacji”. 


