Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości.
Tadeusz Kotarbiński

Chcąc zachować w trwałej pamięci to, co najważniejsze z kart historii Zespołu Szkół
Publicznych w Bystrzycy Starej, podjęliśmy trud poszerzenia rysu monograficznego
o wydarzenia lat 2010-2016. Ze względu na przyjęte ramy objętościowe publikacji
zdecydowaliśmy się na wycinkowe ukazanie działalności naszej szkoły jako placówki
oświatowej i kulturalnej. Mamy nadzieję, że efekt naszej zespołowej pracy sprosta Państwa
oczekiwaniom i stanie się interesującym zarysem miejsca, które kształtuje życie młodych
mieszkańców gminy Strzyżewice.
 Baza dydaktyczno-lokalowa szkoły
Na bazę dydaktyczno-lokalową Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej składa
się 17 klasopracowni, dwie nowoczesne sale komputerowe, pracownia multimedialna, sala
gimnastyczna, kompleks boisk wielofunkcyjnych, sala gimnastyki korekcyjnej, świetlica
i sala do zabaw. Wszystkie te miejsca na co dzień służą blisko 400 uczniom.
Na przestrzeni lat 2010-2016 szkoła w Bystrzycy Starej przeszła szereg remontów.
Część z nich była ważna ze względu na konieczność zmodernizowania budynku, inne
zaś były uwarunkowane wciąż zmieniającymi się przepisami prawa budowlanego
bądź aktualnymi potrzebami placówki. Już wiosną 2010 roku rozpoczęto prace
nad dociepleniem części ścian szkoły podstawowej, wymieniono część instalacji
hydraulicznej (2011r.), kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego (2013r.), a także
wyremontowano pomieszczenie gospodarcze i szatnie uczniów szkoły podstawowej (2014r.).
Systematycznie modernizowano również wyposażenie poszczególnych klas – w nowe stoliki
i krzesełka wyposażono sale klas pierwszych szkoły podstawowej (2010r.), odmalowywano
kolejne sale w gimnazjum (2011-2016r.).
Odnowiona została także szkolna stołówka. Tu wyremontowano ściany i scenę,
zamontowano nowe drzwi, wykonano wentylację i zainstalowano sprzęt multimedialny,
który jest niezbędny przy realizacji różnych uroczystości szkolnych, dokonano
kompleksowego remontu magazynu do przechowywania warzyw i korytarza łączącego
szkołę podstawową i gimnazjum. W latach 2011-2012 odnowiono salę gimnastyczną
(naprawa tynków, malowanie), jak również przeprowadzono remont pokrycia dachowego,
który polegał na częściowej wymianie i pogrubieniu warstwy izolacyjnej dachu, ułożeniu folii
izolacyjnej oraz pomalowaniu blachy i wymianie obróbek blacharskich.
Przemianę przeszły również korytarze obu szkół. Starą podłogę w gimnazjum
zastąpiono wykładziną PCV (2012r.), wymieniono parkiet na dolnym korytarzu szkoły
podstawowej i w sali oddziału przedszkolnego oraz naprawiono, wycyklinowano
i polakierowano podłogę w klasach edukacji wczesnoszkolnej oraz na górnym korytarzu
(2013r.). Odnowiono również i przystosowano do potrzeb klasopracowni komputerowej salę
po dawnym pokoju nauczycielskim na drugim piętrze szkoły podstawowej (2013r.).
Wykonano zabudowę grzejników na korytarzach i w salach edukacji wczesnoszkolnej.
Odnowiono salę, w której obecnie mieści się biblioteka gimnazjum.
Część funduszy na poszczególne remonty szkoła pozyskiwała, występując
do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W oparciu o tak uzyskane środki wyremontowano
pomieszczenie magazynowe znajdujące się na pierwszym piętrze budynku szkoły
podstawowej i zaadoptowano je na potrzeby świetlicy szkolnej (2010r.), wykonano remont
sali nr 1 w gimnazjum (2011r.), jak również przebudowano i zmodernizowano trzy łazienki

szkoły podstawowej, przystosowując je do potrzeb dzieci 5-letnich (2013r.).
Do obu wyremontowanych sal zakupiono meble, stoliki i krzesełka. Dodatkowo klasę
gimnazjalną wyposażono w sprzęt multimedialny.
W 2014r. unowocześniono obie pracownie komputerowe, które zostały wyposażone
w 22 nowe komputery. O 4 tablice interaktywne wzbogacono również bazę pomocy
dydaktycznych. Od 2013r. ta forma pracy znana jest uczniom szkoły podstawowej
i gimnazjum, niedawno zaś z zadaniami wykonywanymi na własnej tablicy zmierzyli
się zerówkowicze (2014r.).
Wsparciem dla szkoły okazały się fundusze pozyskane przez gminę w ramach projektu
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki nim zakupiono wyposażenie,
w tym: meble, sprzęt ICT, pomoce dydaktyczne, zabawki do oddziałów przedszkolnych
i dokonano modernizacji kuchni, doposażając ją w zmywarkę i kuchenkę (2014r.).
Doniosłym wydarzeniem dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej okazała
się budowa nowoczesnego placu zabaw (2011r.). Usytuowany między budynkiem szkoły
podstawowej a salą gimnastyczną ‘zielony zakątek’, dzięki środkom z budżetu gminy
i funduszom pozyskanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej, został wyposażony
w różnorodne i wielofunkcyjne urządzenia. Jesienią 2014r. do cieszących
się zainteresowaniem dzieci domków, zjeżdżalni i huśtawek dokupiono kolejne atestowane
elementy.
Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej i lokalnej było rozpoczęcie
budowy kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym (2013r.). W skład całości
wchodzą: boisko piłkarskie o nawierzchni typu trawa syntetyczna i wymiarach: 62m x 28,9m,
boisko wielofunkcyjne – z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, dwoma boiskami
do koszykówki, dwoma boiskami do siatkówki i dwoma kortami tenisowymi – o nawierzchni
poliuretanowej oraz budynek sanitarno-szatniowy z przyłączami i instalacjami
wewnętrznymi. Oba obiekty będą wyposażone w sztuczne oświetlenie. Przedsięwzięcie
finansowane jest z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz środków budżetu Gminy Strzyżewice. Uroczyste otwarcie boiska
piłkarskiego odbyło się 7 listopada 2014r. Wówczas to na nowym obiekcie odbył się turniej
niepodległościowy, który rozegrali rodzice, nauczyciele, absolwenci oraz uczniowie
gimnazjum.
Od stycznia 2015r. szkoła dysponuje również własnym autobusem, który służy
uczniom wszystkich szkół z terenu gminy Strzyżewice.
W ostatnim czasie przemianie uległ teren przed szkołą (2014/2015r.) – utwardzono
plac parkingowy i drogę dojazdową, na całości położono kostkę, dobudowano drogę
dojazdową na boisko, zmodernizowano ogrodzenie, przygotowano trawniki i dokonano
nasadzeń roślin wieloletnich.
 Realizowane programy i projekty
Istotnym dopełnieniem oferty dydaktycznej szkoły podstawowej i gimnazjum
są programy zewnętrzne, w których od wielu lat uczestniczą obie szkoły. Ich dobór i tematyka
została dostosowana do potrzeb i możliwości różnych grup wiekowych. Oznacza to, że swoją
wiedzę w kwestiach związanych ze zdrowym odżywianiem, właściwym stylem życia i
zagadnieniami profilaktycznymi poszerzają zarówno uczniowie najmłodszych klas
jak również gimnazjaliści. Obecnie nasza szkoła bierze udział w realizacji kilkunastu
programów, z czego większość ma zasięg ogólnopolski.

Do uczniów klas I- III szkoły podstawowej skierowane są działania tj.:
 Owoce w szkole i Mleko dla szkół – programy koordynowane przez Agencję Rynku
Rolnego, ukierunkowane na zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży,
realizacja drugiego z wymienionych projektów kontynuowana jest w klasach IV-VI
szkoły podstawowej;
 Nie pal przy mnie, proszę – program profilaktyki antytytoniowej opracowany przez
Państwową Inspekcję Sanitarną i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego
od Tytoniu, jego celem jest wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie
w sytuacji, gdy pali osoba z ich najbliższego otoczenia;
 Radosny uśmiech, radosna przyszłość – program stworzony przez Państwową
Inspekcję Sanitarną, którego celem jest wyrobienie właściwych nawyków
higienicznych;
 Ratujemy i uczymy ratować – program zainicjowany przez wolontariuszy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem jest zapoznawanie dzieci z zasadami
udzielania pierwszej pomocy;
 Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) – program
koordynowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jego celem jest diagnoza
kompetencji uczniów kończących I etap edukacyjny;
Poza tym realizujemy programy: Czyste powietrze wokół nas, Moje dziecko idzie do
szkoły, Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia, Bezpieczeństwo w szkole.
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum biorą udział
w następujących programach i projektach:
 Trzymaj formę – ogólnopolski program zainicjowany przez Główny Inspektorat
Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców
w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia;
 Znajdź właściwe rozwiązanie – ogólnopolski program przygotowany przez Główny
Inspektorat Sanitarny, jego celem jest profilaktyka antynikotynowa, a w szczególności
zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów, pogłębienia wiedzy w zakresie
szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne
i swoich bliskich;
 Pierwszy dzwonek – program realizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii
Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie! Dla meningokoków, ukierunkowany
na przekazanie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących podstawowych
zasad profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy C;
 Animator Sportu Dzieci i Młodzieży – ogólnopolski program zainicjowany w 2014r.
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, upowszechniający aktywność fizyczną
i sportową wśród uczniów;
 Szkoła dobrze wychowana – program przygotowany i realizowany przez Kuratorium
Oświaty w Lublinie, Radio eR i Kurier Lubelski, którego celem jest wsparcie działań
dydaktyczno-wychowawczych szkoły, kształtowanie i budowanie właściwych postaw
młodzieży oraz relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami;
 Zdrowym być – program edukacji prozdrowotnej (kl. I-VI), Tenis 10, Stop rakowi, Żyj
smacznie i zdrowo.

Wciąż kontynuowana jest również realizacja programów tj.: Trzeci Elementarz,
Nie zamykaj oczu na agresję, Szkoła bez przemocy, Bezpieczna szkoła.
Obok programów o charakterze profilaktycznym w naszej szkole realizowane były
ciekawe zewnętrzne projekty edukacyjne. Warto tu wspomnieć o Deutsch-Wagen-Tour –
projekcie zainicjowanym przez Goethe-Institut i objętym honorowym patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia jeden z pięciu
samochodów Deutsch-Wagen-Tour, które jeżdziły po całej Polsce odwiedził naszą szkołę
(2011r.). W wyjątkowych zajęciach przeprowadzonych przez lektorów języka niemieckiego
wzięli udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum, dla których cały projekt okazał
się atrakcyjną lekcją języka obcego, tym bardziej, że nie zabrakło konkursów, gier, zabaw,
a także słodyczy, nagród i prezentów.
Niekonwencjonalne zajęcia uczniom całego Zespołu zaproponowali również
animatorzy PROJEKTORA – wolontariatu studenckiego – programu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu (2011r.). W ramach
realizacji tego projektu studenci-wolontariusze odwiedzili naszą szkołę kilkanaście razy.
W trakcie każdej z wizyt zaproponowali nietuzinkowe zajęcia, których celem było rozwijanie
twórczości, kreatywności oraz zręczności. Dzięki temu uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum uczyli się żonglerki, zgłębiali tajniki układania kostki Rubika, robili biżuterię,
wzięli udział w grach zorganizowanych w trakcie zabawy choinkowej, obejrzeli nowoczesną
interpretację bajki Czerwony Kapturek dedykowaną uczniom klas najmłodszych, a także w
ramach akcji Młody Nobel uczestniczyli w pokazach i zajęciach warsztatowych z fizyki,
chemii, mechatroniki i biologii.
Ciekawą formą poszerzania wiedzy o językach obcych był udział w programie
eTwinning. W projekcie Eine Reise durch Europa: Sehenswürdigkeiten! brały udział szkoły
z: Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Szwecji, Łotwy, Ukrainy, Węgier,
Czech, Grecji, Turcji, Francji i Finlandii”, a w projekcie E-friend – penpals
współpracowaliśmy z uczniami z Włoch oraz Turcji. Uczniowie wzbogacili wiedzę
o zabytkach i ciekawych miejscach w krajach współuczestniczących, doskonalili umiejętności
współpracy w grupach międzynarodowych i przekonali się o korzyściach płynących z nauki
języków obcych.
Nowatorskim podejściem do zajęć wychowania fizycznego jest promowana w naszej
szkole dyscyplina sportowa Rugby Tag, o której wiele dowiedzieliśmy się podczas Pierwszej
Powiatowej Konferencji dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego, które odbyło się w naszej
szkole (2015r.). Konferencja została zorganizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Lublinie, ZSP w Bystrzycy Starej we współpracy z Polskim Związkiem Rugby
i Klubem Sportowym Budowlani w Lublinie.
Obok projektów zewnętrznych w szkole funkcjonują przedsięwzięcia wynikające
z analizy dotychczasowych efektów pracy. Od roku 2013 wszyscy uczniowie Zespołu
biorą udział w realizacji wewnątrzszkolnego programu Czytam i poznaję świat. Jego
założenia i treści zostały opracowane przez grupę nauczycieli szkoły podstawowej
i gimnazjum, a ideą stało się podjęcie szeroko zakrojonych zadań edukacyjno wychowawczych zmierzających do ciągłego doskonalenia umiejętności czytania
ze zrozumieniem.
Wszystkie te działania mają sprawić, że przyszły absolwent naszej szkoły będzie
człowiekiem życzliwie nastawionym do innych, posiadającym nawyki zdrowego stylu życia,
potrafiącym wybrać bezpieczną i zdrową drogę swego rozwoju, a nade wszystko stanie się
osobą samodzielną, kreatywną, stale umiejącą się uczyć i doskonalić.
Tak precyzyjnie wytyczony w misji szkoły cel sprawił, że ważną rolę w edukacji
gimnazjalisty zaczęły odgrywać projekty gimnazjalne. Początkowo stanowiły one jedną
z metod pracy wykorzystywanych w obrębie określonego przedmiotu. Od 2010 roku stały
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się nieodłącznym elementem edukacji gimnazjalnej 1. Brak ograniczeń związanych z wyborem
tematu projektu sprawił, że gimnazjaliści sami zaczęli szukać zagadnień, które są dla nich
ciekawe bądź dają im szansę na zaprezentowania szerszemu gremium własnych
zainteresowań lub zdolności. Przekrój tematyki projektów edukacyjnych realizowanych
w naszej szkole jest dość szeroki. Gimnazjaliści chętnie sięgają bowiem po tematy literackie,
historyczne, geograficzne, fizyczno-matematyczne, informatyczne, a nawet techniczne.
Ciekawią ich: sylwetki osób związanych z życiem kulturalnym, różnymi dziedzinami nauki
oraz przeszłością naszego kraju. Często wybierają postacie ogłoszone przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej patronami danego roku. Uczniów interesują
tajemnicze
wydarzenia i zjawiska fizyczne, nie stronią także od tematów związanych ze środowiskiem
lokalnym, ekologią czy zagadnień dotyczących problemów współczesnej młodzieży.
Realizując wybrane przez siebie projekty, przygotowują: makiety, prezentacje multimedialne,
gry planszowe, montaże słowno-muzyczne, wystawy fotograficzne, albumy, strony
internetowe, budują roboty, przeprowadzają ankiety, a nawet organizują wieczorki poetyckie,
opracowują jadłospis szkolnej stołówki czy wykonują przedmioty z drewna. W swoich
działaniach są kreatywni i zdyscyplinowani.
Kilka z projektów edukacyjnych powstało we współpracy z Centrum Kultury
i Promocji w Piotrowicach. Warto tu wspomnieć o wieczorku poetyckim poświęconym życiu
i twórczości Agnieszki Osieckiej (2010r.) czy akademii upamiętniającej postać Juliana
Tuwima (2014r.). Wiele pracy gimnazjaliści włożyli w uporządkowanie i renowację
eksponatów Muzeum Regionalnego w Bystrzycy Starej (2014r.). W ramach realizacji tego
projektu uczniowie opisali poszczególne przedmioty i wspólnie z solistkami z CKiP
w Piotrowicach przygotowali część artystyczną na otwarcie odnowionego muzeum.
Przedsięwzięcie to było realizowane we współpracy ze Strzyżewickim Towarzystwem
Regionalnym.
Szczegółowy wykaz projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów
gimnazjum w latach 2010-2016 ujmuje zamieszczona niżej tabela.










Tematyka projektów:
Grecja pół żartem pół serio
Historia Pompei – miasta duchów przeszłości
Ekspresem dookoła świata – szalone wynalazki XIX wieku
Porozmawiajmy o życiu piosenkami Agnieszki Osieckiej
Przewaga Windowsa nad pozostałymi systemami operacyjnymi
Precz z nietolerancją wśród nas
I wojna światowa w pomnikach, pamiątkach zamknięta
Wpływ oczyszczalni ścieków na życie mieszkańców gminy Strzyżewice
Nasza szkoła za 20 lat

Zmiana ta wprowadzona została w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(DzU, nr 156, poz. 1046), które nałożyło na uczniów obowiązek realizacji co najmniej jednego projektu
w trakcie nauki w gimnazjum.
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Z wizytą u Kajetana Koźmiana
Średniowieczne wyroby drewniane
Władcy z dynastii Jagiellonów
Powietrze i jego wpływ na nasze życie
Co ciekawego można zobaczyć w naszej gminie?
Maria Skłodowska-Curie – kobieta niezwykła
Życie i twórczość Marii Konopnickiej
I Gminne Forum Młodych
Jak dawniej żyli ludzie w naszym regionie?
Żarówka dawniej i dziś
Dzień Europejski
Ochrona środowiska w gminie Strzyżewice
Rok 2013 – rokiem powstania styczniowego
Fizyka w kuchni
Co zabawka zawdzięcza fizyce?
Jak łatwiej wykonać pracę mechaniczną?
Wieś w obiektywie aparatu fotograficznego
Kultura spożywania posiłków
Co można zrobić, aby wyeliminować wulgaryzmy?
Poeci nie zjawiają się przypadkiem… – dzień poświęcony twórczości Juliana
Tuwima
O Andrzeju Sapkowskim inaczej – gra dydaktyczna
Perpetum Mobile
Jak żyć zdrowo? W jaki sposób środowisko rodzinne wpływa na odżywianie
się uczniów w szkole?
Jak aktywność fizyczna wpływa na samopoczucie zdrowego człowieka?
Poznajcie Zaporę
III Gminne Forum Młodych
Szkolny konkurs literacki
Kwaśne deszcze
Wpływ odżywiania na zdrowie młodego człowieka
I tylko Pamięć pozostała…
Zainspirowani Zemstą… – inscenizacja fragmentu komedii Aleksandra Fredry
Strona internetowa Forum Młodych
Jan Długosz – ojciec polskiej historiografii
IV Gminne Forum Młodych
Bądźcie wierni łasce Chrztu Świętego - 1050. rocznica Chrztu Polski
Nie zabieraj narządów do nieba, bo na ziemi ich potrzeba

Zdobywanie nowych umiejętności metodą projektu to zagadnienie bliskie również
nauczycielom naszej szkoły. Oni to, chcąc ciągle wzbogacać swój warsztat pracy, od 2013r.
brali udział w projekcie Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim
realizowanym z merytorycznym wsparciem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w Lublinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Bibliotek Pedagogicznych. Całość
przedsięwzięcia współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 Współpraca międzynarodowa
Międzynarodowe kontakty oraz europejska kooperacja od lat wpisana jest w program
funkcjonowania szkoły i stanowi jeden z jego priorytetów. Uczniowie gimnazjum pierwsze
międzynarodowe projekty zaczęli realizować już w 2003 roku i od tamtej pory ściśle
współpracują z wieloma instytucjami i placówkami edukacyjnymi w całej Europie.
W latach 2010-2015 nasze projekty zostały docenione przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji w Warszawie, czego dowodem były otrzymane granty. Dzięki tak pozyskanym
funduszom
sfinansowaliśmy wiele przedsięwzięć w ramach programu Comenius –
Wielostronne Partnerstwa Szkół.
Nasz projekt H.E.L.P – Healthy Energetic Living People, realizowany w latach 20102012, zajmował się edukacją młodzieży w zakresie szeroko pojętego zdrowego stylu życia.
Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, sportu oraz
wiedzy fachowej z zakresu zapobiegania różnym chorobom i uzależnieniom.
Współpracowaliśmy z wieloma krajami z całej Europy – Turcją, Rumunią, Bułgarią,
Hiszpanią, Litwą, Portugalią i Danią. W trakcie trwania projektu podopieczni i nauczyciele
naszego gimnazjum odwiedzili: Wyspy Kanaryjskie, Turcję, Litwę, Danię i Portugalię.
Na przestrzeni dwóch lat udało się nam zrealizować 33 mobilności, co oznacza, że 33 osoby
ze szkolnej społeczności wyjechały za granicę. W czasie realizacji programu uczniowie
uczestniczyli również w 20-godzinnym kursie nauki pływania prowadzonym przez
pracowników MOSiR w Bełżycach oraz dwudniowym wyjeździe na stok narciarski
w Sulowie, gdzie mieli okazję, niejednokrotnie po raz pierwszy, zapoznać się ze smakiem
„białego szaleństwa”. W ramach projektu odwiedzaliśmy również inne miejsca i instytucje –
w tym m.in siedzibę Gazety Wyborczej w Lublinie.
Projekt H.E.L.P to jednak nie tylko wyjazdy, to przede wszystkim ciężka praca na co
dzień wykonywana przez „Comeniusowiczów”. W trakcie dwuletniej współpracy udało nam
się stworzyć wiele interesujących prac. Wśród nich znalazły się: tłumaczenia, prezentacje,
artykuły, wystąpienia, scenariusze oraz dwa całkiem udane filmy – jeden na temat Marii
Skłodowskiej-Curie, a drugi traktujący o zagrożeniach wynikających z bulimii i anoreksji.
Nasze logo w międzynarodowym głosowaniu zostało wybrane jako najlepsze
i widniało na wszystkich oficjalnych dokumentach, które dotyczyły projektu. Współpracując
z Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach, stworzyliśmy piosenkę Healthy Day, która
stała się nieoficjalnym hymnem projektu.
Projektowi H.E.L.P została przyznana odznaka projektu z gwiazdką tzn.,
że realizowane przez nas przedsięwzięcie zostało uznane za przykład dobrych praktyk.
To nie koniec wyróżnień, w późniejszym okresie H.E.L.P. został wybrany we Włoszech
jednym z dziesięciu najlepszych projektów spośród jedenastu tysięcy ocenianych z całej
Europy.
Nasze kolejne przedsięwzięcie, docenione przez Narodową Agencję Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, to projekt realizowany w ramach tego samego
programu Comenius. Recycle Today for A better Tomorrow czyli Segreguj dziś dla lepszego
jutra – to przedsięwzięcie interdyscyplinarne, które wymagało od Comeniusowiczów
nie tylko pracy nad umiejętnościami językowymi, ale również wykazania się sprawnościami
matematycznymi, informatycznymi i biologicznymi. Nasi uczniowie uczyli się, jak lepiej
rozumieć i dbać o wspólne dobro, jakim jest naturalne środowisko. Po raz kolejny nasze logo

wygrało konkurs na najlepszy znak graficzny i zostało oficjalnym logiem projektu. Realizując
główne cele projektu, uczniowie przeprowadzili wiele ankiet, przygotowali wiele prezentacji
multimedialnych, prac plastycznych i opracowań graficznych, m.in. mapę nielegalnych
wysypisk śmieci na terenie naszej gminy.
W tym projekcie współpracowaliśmy z Hiszpanią, Turcją, Łotwą, Rumunią i Grecją.
W trakcie jego trwania odwiedziliśmy wszystkie te kraje, zwiedzając takie miasta jak:
Saloniki, Ryga, Toledo, Madryt, Antalya czy Bukareszt. Przyjęliśmy również zagranicznych
gości w naszej szkole. W czasie wizyty pokazaliśmy im naszą gminę, Lublin oraz Warszawę.
W czasie ostatnich pięciu lat z gimnazjum w Bystrzycy Starej w ramach współpracy
międzynarodowej wyjechało 58 osób. Udało nam się odwiedzić i poznać dziesięć
europejskich krajów, spędzając w sumie 62 dni poza granicami gminy i kraju. Dzięki
funduszom pozyskanym przez koordynatorów projektów udało się również wyposażyć
pracownie multimedialną w niezbędny, nowoczesny sprzęt, który był pracowicie
wykorzystywany przez wszystkich zaangażowanych Comeniusowiczów.
Międzynarodowa współpraca to nie tylko wymierne korzyści materialne, ale przede
wszystkim niezapomniane doświadczenia kulturowe, językowe, kulinarne i wiele, wiele
innych, w tym jedna bezcenna… wspomnienia, które zostaną na całe życie.
W ramach współpracy organu prowadzącego szkołę z gminą Zimna Woda na Ukrainie
odwiedziła nas młodzież z tej miejscowości (2011r.). W trakcie kilkudniowej wizyty goście
odwiedzili najpiękniejsze zakątki naszej małej ojczyzny. Uczestniczyli też w zajęciach
dydaktycznych oraz prezentacji projektu gimnazjalnego. W sierpniu tego samego roku
z rewizytą na Ukrainie przebywali uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy wraz
z dyrektorami i przedstawicielami władz samorządowych. W trakcie tej wizyty młodzież
naszej szkoły zwiedziła Lwów i złożyła kwiaty na grobie patronki szkoły podstawowej –
Marii Konopnickiej.
 Życie szkolne
Uroczystości i przedsięwzięcia
Ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszej szkole jest
organizacja uroczystości i różnorodnych przedsięwzięć szkolnych. One to upowszechniają
dorobek kulturalny i naukowy, dostarczają bodźców emocjonalnych, rozwijają zdolności
i zainteresowania uczniów oraz przygotowują ich do świadomego odbioru kultury.
Istotną rolę w kalendarzu uroczystości szkolnych całego Zespołu odgrywają rocznice
ważnych wydarzeń historycznych. Corocznie akademią upamiętniamy Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja i Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Staramy się też wspominać
tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, walcząc w powstaniach oraz na frontach I i II
wojny światowej. Namacalnym dowodem naszego szacunku dla przeszłości stały
się przedsięwzięcia realizowane we współpracy ze Strzyżewickim Towarzystwem
Regionalnym. Warto tu wspomnieć o obchodach 150. Rocznicy Powstania Styczniowego
połączonych z poświęceniem symbolicznej mogiły powstańca z 1864r. (2013r.) oraz
poświęceniu krzyża i tablicy upamiętniającej pilota z Bystrzycy Starej – Jana Jakubowskiego,
który zginął na ziemi angielskiej w czasie II wojny światowej (2014r.).
Wydarzeniem szczególnie ważnym dla całej społeczności lokalnej okazał się udział
uczniów naszego gimnazjum w ogólnopolskim programie Katyń… ocalić od zapomnienia
(2010r.). Jego celem było uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem
przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 Dębów
Pamięci na 70. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Przy czym warto podkreślić, że każde drzewko
upamiętniać miało jedną konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie.

W przypadku naszego zespołu jest to postać jednego z patriotów pochodzących z terenu
gminy – aspiranta Policji Państwowej – Mateusza Króla. W tej ważnej uroczystości
towarzyszyła nam p. Danuta Malanowa – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Lublin.
Przybliżyła ona zgromadzonym historię swojego ojca – Mariana Miżołębskiego –
przedwojennego nauczyciela i kierownika Szkoły Powszechnej w Dębszczyźnie, który
podobnie jak Mateusz Król, brał udział w kampanii wrześniowej i został zamordowany przez
sowieckie NKWD.
Znaczna część uroczystości i wydarzeń artystycznych organizowanych w naszej
szkole ma charakter okolicznościowy i wynika ze stałego harmonogramu pracy Zespołu.
Takim świętem są chociażby: Dzień Edukacji Narodowej, tradycyjnie już łączony
ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, czy obchodzone zawsze w maju święto Marii Konopnickiej –
patronki szkoły podstawowej. Corocznie, w trakcie specjalnie odprawianej mszy świętej,
wspominamy też postać Jana Pawła II.
W naszej szkole odbywają się również imprezy, które mają charakter integracyjny.
Należą do nich między innymi: Dzień Wiosny, Dzień Dziecka. W ich przygotowaniu
wspierają nas rodzice, którzy organizują ciekawe atrakcje: pokazy strażackie, taneczne.
Z kolei powitanie wiosny odbywa się każdego roku w inny sposób. Uczniowie klas
najmłodszych wyjeżdżają do teatru lub kina albo wychodzą nad rzekę, by topiąc marzannę,
tradycyjnie pożegnać zimę. Starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum organizują różne
konkurencje sportowe lub artystyczne. Ważne jest, że w tym dniu uczniowie mogą wykazać
się inicjatywą, kreatywnością i zdolnościami.
Znaczącą rolę w szkole odgrywa Dzień Otwartych Drzwi dla Przedszkolaków.
Wychowawczynie i uczniowie klas młodszych ze szkoły podstawowej zapraszają swoich
przyszłych kolegów, aby zintegrowali się ze szkolnym środowiskiem. W tym dniu
przedszkolaki biorą udział w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach, później
zwiedzają szkołę i pracownie lekcyjne. Przedsięwzięcie to organizowane jest z myślą o tym,
aby wrześniowe spotkanie ze szkołą nie było dla dzieci stresującym przeżyciem, a jedynie
powrotem do miejsca, w którym zostali już ciepło przyjęci.
Wydarzeniem z niecierpliwością oczekiwanym przez najstarszych uczniów
gimnazjum jest ich pierwszy w życiu bal. Jego niezwykłą atmosferę potęguje zawsze
dostojnie odtańczony polonez i ciekawa część artystyczna. Wyjątkowość tego wieczoru
podkreśla obecność przedstawicieli władz samorządowych, zaproszonych gości, dyrekcji,
nauczycieli, pracowników szkoły. W tych ważnych chwilach swoim dzieciom towarzyszą
również rodzice.
Zawsze odpowiadamy na apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i staramy
się przybliżyć uczniom sylwetki i dokonania osób uznanych za patronów danego roku.
W związku z tym kalendarz uroczystości w ZSP w Bystrzycy Starej wzbogacamy o akademie
poświęcone wybitnym twórcom polskiej kultury, np. Fryderykowi Chopinowi, Czesławowi
Miłoszowi, Julianowi Tuwimowi, Janowi Długoszowi, Henrykowi Sienkiewiczowi. Od
początku bierzemy też udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, której celem jest
popularyzacja fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł.
Nasz szkolny kalendarz bogaty jest w różne atrakcyjne rozgrywki sportowe, w których
uczniowie biorą udział, są to m.in.: biegi przełajowe, biegi uliczne, mini siatkówka,
siatkówka, koszykówka, badminton, piłka nożna. Na uwagę zasługują zorganizowane przez
nauczycieli wychowania fizycznego spływy kajakowe - w ramach projektu Kajakiem po
Bystrzycy i Wieprzu. Poza tym szkoła organizowała Dzień Kibica, I Turniej Mini Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Strzyżewice, brała udział w Narodowym Dniu Sportu,
Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej, programie WF z klasą.

Wycieczki
Swoistym urozmaiceniem i uatrakcyjnieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego,
który na co dzień odbywa się w murach szkoły są wycieczki. Uczestniczą w nich wszyscy
uczniowie naszej placówki. Ich cel oraz charakter uzależniony jest od rodzaju treści
dydaktyczno-wychowawczych podstawy programowej, jak również wieku uczniów.
Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej najczęściej uczestniczą w wycieczkach
po najbliższej okolicy. Dzięki temu mają szansę na bezpośredni kontakt ze środowiskiem
przyrodniczym. Ważniejsze punkty na mapie Lubelszczyzny poznają oni w trakcie wyjazdów
do Lublina, Nałęczowa, Kazimierza czy na Roztocze. Wiele emocji budzą wyjazdy na sztuki
teatralne bądź seanse filmowe. Swoistą tradycją stała się również wizyta w fabryce bombek
w Nowej Dębie.
Starsi uczniowie szkoły podstawowej chętnie integrują się, zwiedzając nieco
odleglejsze zakątki Polski. W ciągu ostatnich 6 lat udało im się zwiedzić Kraków i Oświęcim
(2015r.), przemierzyć tatrzańskie i bieszczadzkie szlaki (2010r., 2016r.), wspiąć na szczyt
najwyższej góry w Karkonoszach (2012r.), ale także wykąpać w Bałtyku oraz zwiedzić
Frombork i Trójmiasto (2011r.). Uczniowie często też uczestniczą w wycieczkach na
różnorodne pokazy, wystawy, koncerty i seanse filmowe.
Tematyczne wyjazdy to z kolei domena gimnazjalistów, których ciekawią pokazy
fizyczne, zajęcia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, funkcjonowanie dużej biblioteki
a nawet oczyszczalni ścieków w Hajdowie. Ze względu na treści programowe właściwe
dla poszczególnych przedmiotów odwiedzają oni również muzea, miejsca martyrologii,
oglądają wystawy, biorą udział w warsztatach. Na stałe w planach wycieczek zagościły
wyjazdy do Warszawy. Atrakcją dla uczniów jest bowiem wizyta w redakcji gazety (2010r.),
zwiedzanie gmachu telewizji (2011r., 2014r,), przemierzanie sejmowych korytarzy (2013r.)
czy wyjazdy na spektakle teatralne (2013r., 2014r.). Wiele emocji wzbudzają coroczne
wyjazdy na Piknik Olimpijski (od 2010r.), który odbywa się na terenach Parku Kępa Potocka
na Bielanach. To organizowane przez Polski Komitet Olimpijski przedsięwzięcie dla uczniów
naszej szkoły jest szansą na bezpośrednie zetknięcie się z różnorodnymi dyscyplinami
olimpijskimi oraz spotkanie gwiazd sportu.
Część z wyjazdów ma charakter integracyjny. Uczestnicząc w nich, uczniowie wzajemnie
się poznają, nawiązują relacje rówieśnicze, a przede wszystkim miło spędzają czas.
Szczególnie miło wspominają wyjazd do Poleskiego Parku Narodowego (2010r.)
Zainteresowaniem cieszą się również cykliczne wyjazdy poszczególnych klas do kina,
na lodowisko, kręgle.


Młodzież w działaniu, czyli…
Samorząd Uczniowski

Działalność w samorządzie szkolnym przygotowuje młodych ludzi do aktywnego
uczestnictwa w życiu publicznym, kształtuje ich postawy obywatelskie. Na przestrzeni
ostatnich pięciu lat młodzież podejmowała różnorodne działania, które kształtowały życie
szkoły.
Członkowie samorządu współredagowali szkolną gazetkę Bystrzak, w której opisywali
życie szkoły i problemy współczesnej młodzieży. Dużym zainteresowaniem czytelników
cieszył się stały cykl artykułów pt. Historie najbliższe poświęconych wydarzeniom i ludziom
z naszej okolicy, o których warto pamiętać oraz dział Debiuty, gdzie zamieszczano pierwsze
próby poetyckie naszych uczniów.

Od lat samorząd prowadzi akcję Niepytany numerek, organizuje dyskoteki, Mikołajki,
Pocztę walentynkową, Dni Koloru, Dzień Wiosny. Ze szczególnym sentymentem uczniowie
wspominają zorganizowany w 2014 roku Dzień Talentów, w trakcie którego każdy mógł
zaprezentować swoje zdolności i umiejętności. Zainteresowanie wzbudzają również nowe
inicjatywy. Warto tu wspomnieć o szkolnym wieczorku filmowym, popołudniu z grami
planszowymi, projekcie Warto polecić, Tygodniu wzajemnej życzliwości, czy cyklu
tematycznych autorskich projektów warsztatowych.
W ramach współpracy z wolontariatem
samorząd bierze udział w akcjach
charytatywnych.
Pierwszą próbą młodzieżowej demokracji są, zainicjowane w roku szkolnym 2012/13
przez uczniów gimnazjum, Gminne Fora Młodych, czyli spotkania młodzieży naszej gminy,
podczas których omawiane są ważne dla nich zagadnienia.
I Gminne Forum Młodych poświęciliśmy prawom człowieka i dziecka. W jego trakcie
gimnazjaliści zapoznali zebranych z aktami prawnymi określającymi zakres praw młodego
człowieka. Obrazowo kwestie te wyjaśnił gość specjalny forum p. Wiesław Poleszak –
adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, absolwent naszej szkoły. O łamaniu praw
najmłodszych i funkcjonowaniu instytucji, które pomagają w trudnych sytuacjach,
opowiedziała zaś p. Irena Kasperska-Dwórnik – prezes Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zapoznała ona zebranych z zasadami funkcjonowania swojej
organizacji i sposobami pomagania dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Uzupełnieniem wystąpień gości stał się nowatorski montaż słowno-muzyczny oparty na apelu
autorstwa Janusza Korczaka do każdego rodzica.
Tematem II Gminnego Forum Młodych było umiłowanie kraju ojczystego i rodzinnej
ziemi. Spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie klas szóstych naszej gminy, tym razem
poświęcone było zagadnieniu – Patriotyzm jutra. Gościem specjalnym był p. Marian
Paszkiewicz – wieloletni dyrektor naszej szkoły, a obecnie prezes Strzyżewickiego
Towarzystwa Regionalnego, który rozmawiał z młodzieżą na temat patriotyzmu lokalnego
i idei działalności instytucji zajmującej się historią naszego regionu. W trakcie spotkania
przedstawiciele każdej ze szkół przybliżyli zebranym sylwetki lokalnych patriotów. Dzięki
temu młodzież poznała: ks. Antoniego Anyszkiewicza, Zdzisława Pidka, Ferdynanda
Rymarza, Władysława Różyckiego, Jana Osmólskiego oraz historię rodziny Rohlandów.
Miłość do kraju była również wątkiem przewodnim krótkiego montażu słowno-muzycznego.
Jego treść odwoływała się do wydarzeń Powstania Warszawskiego, którego 70. rocznicę
obchodziliśmy w 2014 roku. I tym razem nie zabrakło części warsztatowej, w trakcie której
uczniowie już po raz kolejny mogli twórczo wykorzystać nowo zdobyte wiadomości
i zaprezentować swoje pasje literackie oraz plastyczne.
W trakcie kolejnego spotkania (2015r.) - III Gminnego Forum Młodych, młodzież
rozmawiała o autorytecie. Punktem wyjścia do dyskusji stała się ankieta przeprowadzona
wcześnie wśród szóstoklasistów z terenu naszej gminy. Tym razem również nie zabrakło
zaproszonych gości. Byli nimi piłkarze klubu Motor Lublin oraz Kamila Podgórska –
absolwentka gimnazjum, obecnie modelka, która chodzi po europejskich wybiegach. Swoje
wzorce omówili również gimnazjaliści. Chcąc zaprezentować swoje pasje młodszym
kolegom, przybliżyli oni idee funkcjonowania Związku Harcerzy Rzeczpospolitej i postać
swojego patrona Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora.
Ostatnie ze spotkań, IV Gminne Forum Młodych (2016r.), związane było z kolei z
historią najbliższą, a temat dotyczył zaczarowanego świata baśni i legend. W jego trakcie
gimnazjaliści nie tylko przywołali opowieści szczegółowo omawiane w szkole, ale też te
bliskie, związane z regionem i gminą, które nie zawsze wszystkim są znane. Gościem
specjalnym Forum była p. Magdalena Mazur-Ciseł, znawczyni historii miasta, przewodniczka
po Lublinie, a przede wszystkim autorka książki Legendy Lublina dla dzieci. Niewątpliwym

uatrakcyjnieniem całego spotkania była inscenizacja baśni O Czerwonym Kapturku
przygotowana przez uczniów klas II gimnazjum i wystawiona w języku niemieckim.
W trakcie dwóch ostatnich spotkań pobudzana była również aktywność sportowa
wszystkich uczestników. Wiele emocji wzbudziła rywalizacja sportowa czy wspólna zabawa
podczas nauki popularnych tańców.
Pracami samorządu na przestrzeni kolejnych lat kierowali:

2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

Przewodniczący SU
w szkole podstawowej

Przewodniczący SU
w gimnazjum

Weronika Kuras
Ewelina Stefaniak
Justyna Piechnik
Zuzanna Boguń
Julia Kaźmirska
Jakub Cieśla

Bartłomiej Kawałek
Katarzyna Kawałek
Aleksandra Tarkowska
Weronika Kuras
Kinga Lipiec
Justyna Piechnik

Szkolny Klub Wolontariusza
Szkolny Klub Wolontariusza to organizacja, której głównym celem jest praca na rzecz
społeczności szkolnej, środowiska lokalnego i wszystkich wymagających pomocy.
Każdego roku w spotkania i różnorodne działania podejmowane przez Klub angażuje
się ponad 20 gimnazjalistów, którzy bezinteresownie i z pasją chcą nieść pomoc innym.
Dzięki ich wrażliwości, otwartości i ciekawym pomysłom na przestrzeni ostatnich 6 lat udało
się zrealizować szereg akcji pomocowych. Część z nich ma charakter cykliczny. Corocznie
bowiem na terenie naszej placówki aktywnie działa szkolny sztab ogólnopolskiej akcji Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę, organizowane są zbiórki słodyczy dla podopiecznych Domu
Dziecka w Woli Gałęzowskiej, czy przygotowywane paczki z odzieżą dla potrzebujących
rodzin z naszej gminy. Dodatkowo działania te uzupełniane są pojedynczymi akcjami. Warto
tu wspomnieć o: zbiórce bajek i filmów DVD na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń
(2010r.), loterii fantowej na rzecz poszkodowanych w powodzi mieszkańców Szczekarkowa
z gminy Wilków (2011r.), przygotowaniu ozdób na Gminny Wiosenny Kiermasz
Wielkanocny, z którego dochody przekazywane zostały rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej (2011r.), zbiórkach darów dla podopiecznych Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie (2010r., 2012r., 2013r.), zbiórce na rzecz
podopiecznych Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia (2016r.), czy pomocy chorym
dzieciom (2015r.). Od wielu lat organizowana jest w szkole zbiórka makulatury, zużytych
baterii i korków po napojach, dwukrotnie też przeprowadzony został Szkolny Kiermasz
Podręczników (od 2014r.).
Ogromnym wsparciem dla działań Klubu jest współpraca młodych wolontariuszy
z Radą Rodziców naszej szkoły, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
i proboszczem parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Bystrzycy Starej.
Działania pomocowe to jedynie część zadań członków Szkolnego Klubu.
Na przestrzeni ostatnich lat wolontariusze bowiem współpracowali także z Samorządowym

Przedszkolem Publicznym w Piotrowicach. Tu, działając z dyrekcją i wychowawczyniami
poszczególnych grup, dbali o rozwój czytelniczych zainteresowań przedszkolaków.
Z inicjatywy uczniów jednej z klas przez dwa kolejne lata (2014r., 2015r.) szkoła brała
udział w akcji Szlachetna Paczka - ogólnopolskim projekcie pomocy rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu i staraniom gimnazjalistów dwie
wybrane rodziny otrzymały paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom
i marzeniom.
Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez uczniów Zespołu niosły ze sobą
obopólne korzyści. Wiązały się one bowiem z problemami środowiska lokalnego i osób
potrzebujących, ale przede wszystkim dawały gimnazjalistom świadomość robienia czegoś
dobrego i ważnego, poczucie bycia potrzebnym i wartościowym.
Chór i schola

2011/2012

2010/2011

Umiejętności
wokalne młodzież naszej szkoły może rozwijać, uczestnicząc
w zajęciach chóru szkolnego i scholi. W ich trakcie uczniowie rozwijają swoje talenty,
przygotowują oprawę muzyczną uroczystości szkolnych i środowiskowych.
Na zajęcia chóru uczęszcza około 20 osób. Efekty ich pracy można podziwiać
nie tylko na szkolnych akademiach, ale również na imprezach gminnych: Festynie
Ekologicznym, Lubelskim Miodobraniu, obchodach Święta Niepodległości (2014r.)
czy Ogólnopolskim Festynie W krainie pierogów w Bychawie (2012r.). Dużym
wyróżnieniem były występy jednej z solistek na wojewódzkim podsumowaniu konkursów
kuratoryjnych w Lublinie (2012r.).
Szkolna schola swoimi aranżacjami pieśni uświetnia uroczystości religijne związane
z postacią Jana Pawła II oraz msze święte podczas rekolekcji i Pierwszej Komunii Świętej.
Prezentuje je również na przeglądach piosenek religijnych, festiwalach kolęd i pastorałek.
Obydwa działające w naszej szkole zespoły wokalne wielokrotnie zdobywały nagrody
i wyróżnienia.

Imię i nazwisko
ucznia
Julia Mączka

Julia Mączka

Justyna Sidor

Konkursy, festiwale

Nagroda

Dziecięce i Młodzieżowe Spotkania z Piosenką
KAMERTON 2011

miejsce 1.

IX Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej
w Krężnicy Jarej

miejsce 3.

IX Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej
w Krężnicy Jarej

miejsce 2.

2012/2013

Julia Mączka

VII Powiatowy Festiwal Piosenki
Niezapomniane melodie w Ciecierzynie

miejsce 1. oraz
nagroda specjalna
Kuratora Oświaty
Krzysztofa Babisza

Justyna Sidor

VII Powiatowy Festiwal Piosenki
Niezapomniane melodie w Ciecierzynie

miejsce 1.

Julia Mączka

IX Wojewódzki Festiwal Piosenki
Europejskiej

laureatka

Justyna Sidor

Dziecięce i Młodzieżowe Spotkania
z Piosenką KAMERTON 2012

miejsce 1.

Julia Mączka

Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej
im. Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie
Ojczyzno moja najmilsza

miejsce 1.

Julia Mączka
VIII Powiatowy Festiwal Piosenki
Niezapomniane melodie w Ciecierzynie
Justyna Sidor

Julia Mączka

2013/2014

Julia Mączka

Julia Mączka

2014/2015

Schola szkolna

Julia Mączka

X Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej

miejsce 1. oraz
nagroda specjalna
Kuratora Oświaty
Krzysztofa Babisza
miejsce 2. oraz
nagroda specjalna
Kuratora Oświaty
Krzysztofa Babisza

laureatka

Konkursowy Przegląd Kolędniczych Zespołów
Dziecięcych i Młodzieżowych SZCZODRAKI 2013/2014 w Lublinie

miejsce 2.

XI Wojewódzki Festiwal Piosenki
Europejskiej

laureatka

II Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek
Jezus Malusieńki w Lublinie

wyróżnienie

X Powiatowy Festiwal Piosenki
Niezapomniane melodie w Ciecierzynie

miejsce 1.
oraz nagroda
specjalna

X Powiatowy Festiwal Piosenki
Niezapomniane melodie w Ciecierzynie

nagroda specjalna

XI Powiatowy Festiwal Piosenki
Niezapomniane melodie w Ciecierzynie

miejsce 2.

Maja Lipińska

XI Powiatowy Festiwal Piosenki
Niezapomniane melodie w Ciecierzynie

nagroda specjalna

Klaudia Woźniak
Agata Woźniak

XI Powiatowy Festiwal Piosenki
Niezapomniane melodie w Ciecierzynie

Gabriela Maj

2015/2016

Julia Mączka

Julia Mączka

Daria Gontarczyk

Martyna Wrzochal



Konkurs Piosenki Angielskiej Szansonadaetap wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Wokalny

Wojewódzki Konkurs Wokalny

wyróżnienie

miejsce 1.

miejsce 2.

wyróżnienie

Nasze sukcesy

2010/2011

Uczniowie całego Zespołu odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych. Atutem szkoły były zawsze osiągnięcia sportowe. Tradycyjnie w kolejnych
edycjach gminnej olimpiady ekologicznej nasi wychowankowie plasują się w gronie
laureatów. Osiągnięcia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim możemy
podzielić na przedmiotowe, kulturalne i sportowe.
Oto one w zestawieniu tabelarycznym:
Imię i nazwisko
ucznia
Magdalena
Ciołek
Julia Kaźmirska
Katarzyna Kłos

Konkurs
XXI Ogólnopolski Konkurs im. Jana
Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie
XXX Mały Konkurs Recytatorski w Lublinie
V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
dla Gimnazjalistów Przebudzeni do życia

Nagroda
laureatka
laureatka
wyróżnienie
na etapie
wojewódzkim

Drużyna dziewcząt
Drużyna chłopców
Drużyna chłopców
Drużyna chłopców
Drużyna chłopców
Drużyna dziewcząt
Ewelina
Stelmasiewicz
Nikola Rachwał
Julia Mączka
Julia Kawka
Klaudia Dziadosz
Karolina Kukuryka
Renata Psujek
Natalia Brodowska
Katarzyna Kłos

miejsce 8.
miejsce 1.
miejsce 3.
miejsce 4.
miejsce 1.
miejsce 2.
miejsce 2.

XV Wojewódzki Jesienny Konkurs Recytatorski
XXXI Wojewódzki Mały Konkurs Recytatorski
w Lublinie
Wojewódzki konkurs literacki Moje Boże
Narodzenie

laureatka

Robert Skomorowski

Ogólnopolski Turniej Młodzież zapobiega
pożarom

miejsce 3.
na szczeblu
powiatowym

Martyna Klimek

Powiatowy konkurs plastyczny Moja miejscowość
coraz piękniejsza - Kraina wokół Lublina

wyróżnienie

Powiatowe Igrzyska w badmintonie

miejsce 2.

Powiatowe Igrzyska w badmintonie

miejsce 2.

Powiatowa Gimnazjada w badmintonie

miejsce 2.

Powiatowa Gimnazjada w badmintonie

miejsce 2.

Konkurs fotograficzny Piękno przyrody mojej
Małej Ojczyzny dla uczniów gimnazjum

laureaci

Weronika Kuras

2011/2012

miejsce 2.
miejsce 2.
miejsce 1.

Powiatowy konkurs grafiki komputerowej Kartka
wielkanocna (kat. IV - VI)

Gabriela Maj

2012/2013

Mistrzostwa Powiatu w badmintonie
Mistrzostwa Powiatu w badmintonie
Mistrzostwa Powiatu w badmintonie
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
w badmintonie
Mistrzostwa Powiatu w koszykówce
Mistrzostwa Powiatu w mini koszykówce.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: Powódź,
pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi
ci z pomocą (etap powiatowy)
Powiatowy konkurs grafiki komputerowej Kartka
wielkanocna (kat. I - III)

Drużyna dziewcząt:
Ewelina Stefaniak
Klaudia Pawlak
Drużyna chłopców:
Damian Przech
Paweł Guziak
Emil Bartoszek
Drużyna dziewcząt:
Katarzyna
Chrześcijan
Aleksandra Pietroń
Joanna Krzeszowska
Drużyna chłopców:
Mateusz Chrześcijan
Paweł Sidor
Kinga Szyszkowska
Robert Skomorowski
Elżbieta Tudruj
Paulina Zawiślak
Monika Krzyżak
Magdalena Ciołek
i grupa Comenius
Gabriela Jurkowska
Magdalena Ciołek

Międzynarodowy Konkurs na Logo projektu
Comenius
Diecezjalny Konkurs Plastyczny Credo w oczach
dziecka
Konkurs poświęcony pamięci ojca prof.

wyróżnienie

laureatka
miejsce 2.

miejsce 1.
laureatka
finalistka

Mieczysława Alberta Krąpca, filozofa i pedagoga
Drużyna dziewcząt:
Patrycja Golan
Marta Psujek
Renata Psujek
Karolina Kukuryka
Żaneta Sieńko
Drużyna chłopców:
Emil Bartoszek
Mateusz Tarkowski
Mateusz Piwnicki
Karol Wójcik
Natalia Płaszczewska
Karolina Tracz
Paulina Woźniak
Elżbieta Tudruj
Klaudia Pawlak
Karolina Grzywa
Drużyna dziewcząt:
Joanna Krzeszowska
Patrycja Pokora
Patrycja Kępowicz
Drużyna chłopców:
Maciej Chrześcijan
Konrad Mikuła
Karol Trepiak
Klaudia Woźniak

Szymon
Niedźwiadek
Drużyna:
Michał Sulowski
Konrad Drabik
Adrian Sadło

Powiatowe Igrzyska w badmintonie

miejsce 1.

Powiatowe Igrzyska w badmintonie

miejsce 1.

II Powiatowe Biegi Uliczne Zakrzew 2012

miejsce 2.

Powiatowa Gimnazjada w badmintonie

miejsce 2.

Powiatowa Gimnazjada w badmintonie

miejsce 2.

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ministra
Edukacji Narodowej Mam 6 lat (etap
wojewódzki)
Eliminacje powiatowe XXXVI Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega
Pożarom

miejsce 2.

miejsce 3.

miejsce 1.
Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Michał Sulowski

miejsce 1.

Konrad Drabik

miejsce 3.

Andżelika
Skrzypczyk
Karolina Wenarska
Estera Słowińska
Natalia Brodowska
Klaudia Pawlak
Patrycja Drelich
Sylwia Dymek
Kinga Lipiec
Katarzyna Rymarz
Natalia Sadło
Aleksandra Stępniak
Aleksandra

wyróżnienie
Powiatowo - Gminny Konkurs Plastyczny Wrota
Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji
wyróżnienie

wyróżnienie

Kaźmirska

Zespół Comenius
Projekt H.E.L.P.

Monika Pawlak
Karolina Tracz
Karolina Tracz

2013/2014

Aleksandra Stępniak
Bartłomiej Krawczyk

Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego
na opowiadanie olimpijskie
XVIII Konkurs Matematyczny
im. ks. dr. F. Jakóbczyka
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki
organizowany przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty w Lublinie
II i III etap IX Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego Fizyczny Czar Par 2014

odznaka Star
Project,
odznaka Milky
Way of Best
Educational
Practices
laureatka
wyróżnienie
finalistka
finaliści

Aleksandra Stępniak
Andżelika Kępa
Marta Psujek

Gimnazjada Powiatowa w badmintonie

etap powiatowy
miejsce 1.
etap rejonowy
miejsce 1.
etap
wojewódzki
miejsce 5.

Małgorzata
Golewska
Julia Kaźmirska
Jakub Baran
Jakub Zając

Powiatowe Igrzyska w badmintonie

miejsce 2.
w powiecie
lubelskim

Drużyna dziewcząt

Gimnazjada Powiatowa w piłce koszykowej

miejsce 3.
w powiecie
lubelskim

Nikola Rachwał
Paulina Budzyńska
Martyna Klimek
Klaudia Wożniak
Drużyna:
Michał Sulowski
Konrad Drabik
Arkadiusz Uba
Michał Sulowski

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Przyrody
organizowany przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty
III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu MEN
Mam 6 lat
XXXIII Mały Konkurs Recytatorski
- etap powiatowy
XXXVII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

etap powiatowy
wyróżnienie
wyróżnienie

miejsce 2.
miejsce 1.

2014/2015

Karolina Kukuryka
Sylwia Dymek
Drużyna:
Zuzanna Boguń
Nikola Rachwał
Michał Kochaj

Turniej Historyczny Wojenni bohaterowie

miejsce 1.

Martyna Rachańczyk

Ogólnopolski konkurs
Żołnierze wyklęci-bohaterowie niezłomni

miejsce 3.
w etapie
regionalnym

Przemysław
Rozwałka

IX Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna
Gimnazjalistów

udział w II
etapie

Dawid Rusiński

Międzynarodowy Konkurs Kangur matematyczny

wyróżnienie

Małgorzata
Golewska

Międzynarodowy Konkurs Kangur matematyczny

Aleksandra
Kaźmirska

XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom –
eliminacje powiatowe

miejsce 1.

Michał Sulowski
Konrad Drabik
Arkadiusz Uba

XXXVIII Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym

miejsce 1.

Konrad Drabik

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym

miejsce 1.

Weronika Kępowicz

Konkurs na komiks Gdyby Kopernik…
(etap powiatowy)

miejsce 3.

Paulina Mikuła

Konkurs na komiks Gdyby Kopernik…
(etap powiatowy)

miejsce 3.

Justyna Piechnik

Konkurs na komiks Gdyby Kopernik…
(etap powiatowy)

Paulina Tudruj

Konkurs na komiks Gdyby Kopernik…
(etap powiatowy)

Klaudia Woźniak

Agata Zagórska

Patrycja Golan

XXXIV Konkurs Recytatorski – eliminacje
powiatowe

XXXIV Konkurs Recytatorski – eliminacje
powiatowe
Konkurs Szkoła mody i urody, Multikolor

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

laureatka

laureatka

miejsce 1.

Monika Pawlak

Konkurs Szkoła mody i urody, Multikolor

wyróżnienie

Nadia Klimek

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bezpiecznie
na wsi

wyróżnienie

Drużyna chłopców
Biegi sztafetowe - finał powiatowy
szkoły podstawowej

miejsce 5.

Drużyna dziewcząt
gimnazjum

Biegi sztafetowe - finał powiatowy

miejsce 5.

Drużyna chłopców
gimnazjum

Biegi sztafetowe – finał powiatowy

miejsce 6.

Finał powiatowy w badmintona

miejsce 1.

Finał wojewódzki w badmintona

miejsce 7.

Finał powiatowy w badmintona

miejsce 2.

Finał powiatowy w badmintona

miejsce 1.

Finał wojewódzki w badmintona

miejsce 7.

Finał powiatowy w badmintona

miejsce 1.

Julia Kaźmirska
Izabela Stępniak
Gabriela Sawerska
Michał Gustaw
Dawid Jędrej
Jakub Zając
Andżelika Kępa
Aleksandra Stępniak
Damian Przech
Paweł Guziak
Karolina Rycerz

2015/2016

Nikola Rachwał
Drużyna dziewcząt szkoła podstawowa
Drużyna chłopcówszkoła podstawowa
Drużyna dziewcząt gimnazjum
Drużyna chłopców gimnazjum
Drużyna:
Arkadiusz Uba,
Mateusz Tarkowski,
Daniel Skiba
Arkadiusz Uba

Wojewódzki Konkurs Chopin w słowach i
obrazach- kategoria multimedialna Chopin - moja
inspiracja
Wojewódzki Konkurs Chopin w słowach i
obrazach- kategoria Życie i twórczość Fryderyka
Chopina

nagroda główna
wyróżnienie

Mistrzostwa Powiatu w badmintonie

miejsce 2.

Mistrzostwa Powiatu w badmintonie

miejsce 2.

Mistrzostwa Powiatu w badmintonie

miejsce 1.

Mistrzostwa Powiatu w badmintonie

miejsce 1.

XXXIX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym – eliminacje wojewódzkie

miejsce 4.

XXXIX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym – eliminacje wojewódzkie

miejsce 3.

Szymon Grzywa

Przemysław
Rozwałka

Jakub Sawicki

XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom –
eliminacje powiatowe
X Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów- etap
ogólnopolski
Międzynarodowy Konkurs Kangur matematyczny

miejsce 3.

finalista

wyróżnienie

Piotr Dubielis

Międzynarodowy Konkurs Kangur matematyczny

wyróżnienie

Szymon Pietrzycki

Międzynarodowy Konkurs Kangur matematyczny

wyróżnienie

Michał Zemszał

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny W trosce o
nasze bezpieczeństwo- eliminacje powiatowe
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny W trosce o
nasze bezpieczeństwo- eliminacje powiatowe
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny W trosce o
nasze bezpieczeństwo- eliminacje powiatowe
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny W trosce o
nasze bezpieczeństwo- eliminacje powiatowe

Oliwia Stelmach
Maciej Krzyżak
Szymon Kaźmirski
Amelia Wilkołaska
Maja Rudnicka
Aleks Jamróz
Katarzyna Wnuk
Konrad Rumik

Konkurs Plastyczny Świąteczna Gwiazdka – etap
powiatowy
Konkurs Plastyczny Świąteczna Gwiazdka – etap
powiatowy
II Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny
Chronione Ptaki Lubelszczyzny
II Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny
Chronione Ptaki Lubelszczyzny
XXXV Mały Konkurs Recytatorski –etap
powiatowy

laureat
laureatka
laureat
laureat
laureatka
laureatka
miejsce 1.
miejsce 2.
wyróżnienie

Wojciech Gąbka

XXXV Mały Konkurs Recytatorski –etap
powiatowy

wyróżnienie

Maja Rudnicka

XXXV Mały Konkurs Recytatorski – etap
powiatowy

wyróżnienie

Bartosz Kozyra

XXXV Mały Konkurs Recytatorski – etap
powiatowy

wyróżnienie

Alan Ciężak

XXXV Mały Konkurs Recytatorski – etap
powiatowy

wyróżnienie

Kacper Klimek

XXXV Mały Konkurs Recytatorski – etap
powiatowy

wyróżnienie

Patrycja Golan

Powiatowy Konkurs Wiedzowy English Know
Alls

miejsce 2.

Amelia Wilkołaska
Maja Rudnicka
Jan Poleszak

Konkurs Plastyczny Świąteczna Gwiazdka – etap
powiatowy
Konkurs Plastyczny Świąteczna Gwiazdka – etap
powiatowy
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii
organizowany przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty w Lublinie

laureatka
laureatka
finalista

Corocznie nasi uczniowie biorą udział we wszystkich odsłonach Gminnej Olimpiady
Ekologicznej, która jest tradycyjnym wydarzeniem w gminie już od 20 lat. Nasi podopieczni
bardzo licznie biorą udział w konkursach plastycznych, festiwalu piosenki ekologicznej,
z zapałem wykonują elementy ubrań na pokazy eko-mody. Prezentują się artystycznie
podczas finału olimpiady na czerwcowym festynie ekologicznym. Co roku są na pierwszych
miejscach podium w konkursie na najlepszego ekologa gminy.

2010/2011

Oto szczegółowy wykaz tych sukcesów:
XVII Gminna Olimpiada Ekologiczna

Izabela Mikuła

XVII Gminna Olimpiada Ekologiczna

Katarzyna Kłos

XVII Gminna Olimpiada Ekologiczna

(kategoria
gimnazjum)

Julia Mączka
Justyna Sidor
Katarzyna Kłos
Ola Wilkołazka

Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej

miejsce 1.

Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej

miejsce 1.

Jakub Tudruj
Katarzyna Kawka
Karolina Skrzypek
Kamil Chromczak
Małgorzata
Golewska
Ola Mysłowska
Patrycja Golan
Magda Stręciwilk
Iwona Krzysiak

2011/2
012

miejsce 3.

Paulina Mikuła

Małgorzata
Golewska
Nikola Rachwał

(kategoria szkoła
podstawowa)

miejsce 1.
(kategoria
gimnazjum)

miejsce 3.

Gminny Konkurs Plastyczny Ekologiczna
i praktyczna rola pszczół
Gminny Konkurs Plastyczny Chcę żyć w czystej
gminie
Gminny Konkurs Plastyczny Ekologiczna
i praktyczna rola pszczół

nagroda
nagroda
nagroda
wyróżnienie
wyróżnienie

Gminny Konkurs Plastyczny Chcę żyć w czystej
gminie

wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Konkurs na Najlepszego Ekologa Gminy
Strzyżewice w ramach XVIII Gminnej
Olimpiady Ekologicznej

miejsce 1.
(kategoria szkoła
podstawowa)

miejsce 2.

(kategoria szkoła
podstawowa)

miejsce 1.

Katarzyna Kłos

(kategoria
gimnazjum)

miejsce 3.

Magdalena Ciołek
Oddział
Przedszkolny
Luiza Rymarczyk
Karolina Wenarska
Laura Tkaczyk

(kategoria
gimnazjum)

Konkurs plastyczny Zamiast foliowej siatki
wariatki - projekt Eko torby dla dzieci w wieku
3-5 lat
Konkurs plastyczny Segregacja ekologiczna
rewelacja dla uczniów klas I - III szkoły
podstawowej

Nikola Rachwał

2012/2013

Magdalena Ciołek

Konkurs na Najlepszego Ekologa Gminy
Strzyżewice w ramach XIX Gminnej Olimpiady
Ekologicznej

Izabela Stępniak
Michał Bartoszek
Sylwia Dymek
Ewelina Kozyra
Karolina Nawłatyna
Monika Pawlak

2013/2014

Patrycja Kępowicz

Konkurs plastyczny Nie wszystko na wysypisko
- nasze rady na odpady w ramach XIX Gminnej
Olimpiady Ekologicznej
Konkurs plastyczny Nie wszystko na wysypisko
- nasze rady na odpady w ramach XIX Gminnej
Olimpiady Ekologicznej

miejsce 2.
(kategoria szkoła
podstawowa)
miejsce 1.
(kategoria
gimnazjum)

laureatka
laureatka

laureaci

miejsce 1.
(kategoria szkoła
podstawowa)

miejsce 2.
Konkurs na Najlepszego Ekologa Gminy
Strzyżewice w ramach XX Gminnej Olimpiady
Ekologicznej

(kategoria szkoła
podstawowa)

miejsce 1.
(kategoria
gimnazjum)

miejsce 2.

Natalia Płaszczewska
Michał Zemszał
Luiza Rymarczyk
Aleksandra
Kaźmirska
Agata Kucharczyk
Ewelina Kozyra

laureatka

(kategoria
gimnazjum)

Małgorzata
Golewska
Nikola Rachwał

laureatka
laureatka

miejsce 2.

Patrycja Kępowicz
Karolina Kukuryka

miejsce 1.

(kategoria
gimnazjum)

Konkurs plastyczny pod hasłem: Nie wrzucaj jak
leci wszystkiego do śmieci w ramach XX
Gminnej Olimpiady Ekologicznej

laureaci

miejsce 1.
Martyna Rachańczyk
Karolina Pidek

Konkurs na Najlepszego Ekologa Gminy
Strzyżewice w ramach XXI Gminnej Olimpiady
Ekologicznej

2014/2015

Julia Łomańska

miejsce 2.
(kategoria
gimnazjum)

miejsce 3.

Nikola Rachwał
Bartłomiej
Wilkołaski

(kategoria
gimnazjum)

(kategoria
gimnazjum)

Konkurs plastyczny pod hasłem:
Odpady – wiem, jak z nimi postępować
w ramach XXI Gminnej Olimpiady
Ekologicznej

laureaci

Maja Rudnicka
Gabriela Jurkowska
Kacper Kaproń

Konkurs Eko – rzeczy, czyli ze starego coś
nowego w ramach XXI Gminnej Olimpiady
Ekologicznej

Agata Pochwatka

laureaci

Karolina Wenarska

miejsce 3.
Maja Samborska

2015/2016

Karolina Pidek
Karolina Teter
Szymon Asyngier
Wiktoria Dudziak
Kacper Kaproń
Jan Poleszak
Daria Gontarczyk
Maja Kłos
Aleksandra
Rachańczyk

Konkurs na Najlepszego Ekologa Gminy
Strzyżewice w ramach XXII Gminnej Olimpiady
Ekologicznej

Konkurs plastyczny pod hasłem: Przyroda
wokół nas w ramach XXII Gminnej Olimpiady
Ekologicznej

(kategoria szkoła
podstawowa)
miejsce 1.
(kategoria
gimnazjum)

laureaci

Złota Księga
Namacalnym dowodem sukcesów i osiągnięć uczniów gimnazjum jest Złota Księga.
Od blisko 16 lat corocznie wpisywani są do niej uczniowie klasy III gimnazjum, którzy
uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym (dziewczyna i chłopiec) lub najwyższą
średnią na koniec klasy trzeciej za cały etap kształcenia, czy też osiągnęli bardzo dobre
wyniki na szczeblu wojewódzkim w: konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych, konkursach artystycznych bądź wykazali się co najmniej dwuletnią wyróżniającą
pracą w strukturach szkolnych. Tradycyjnie już imiona i nazwiska wszystkich tych uczniów
wyczytywane są na uroczystej akademii podsumowującej dany rok szkolny.

Wśród naszych ‘szkolnych złotek’ na przestrzeni ostatnich 6 lat znaleźli się: Joanna
Stasiak, Filip Zieleniak, Damian Grzyb, Natalia Mierzwa, Rafał Niedźwiadek, Bartłomiej
Kawałek, Piotr Kilianek, Oskar Glegoła, Karol Boruch (2010/2011r.), Katarzyna Kłos,
Bartłomiej Mazur, Katarzyna Kawałek, Wioleta Pokora, Oliwia Glegoła, Agata Król
(2011/2012r.), Kamila Golan, Łukasz Sobkowicz, Magdalena Ciołek, Agata Zarzeczna,
Justyna Sidor, Szymon Niedźwiadek, Paulina Zawiślak, Kamila Podgórska, Wiktoria
Jabłczyńska, Magdalena Blacha, Kamila Korczyńska, Paulina Woźniak (2012/2013r.),
Karolina Tracz, Patrycja Kępowicz, Damian Bogusławski, Weronika Kuras, Bartłomiej Bąk
(2013/2014r.), Martyna Rachańczyk, Bartłomiej Krawczyk, Monika Pawlak, Aleksandra
Kaźmirska, Michał Sulowski, Konrad Drabik, Aleksandra Stępniak, Andżelika Kępa, Sylwia
Dymek, Kinga Lipiec (2014/2015r.), Przemysław Rozwałka, Karolina Kukuryka, Arkadiusz
Uba, Mateusz Tarkowski (2015/2016r.).

Stypendia
Osiągnięcia dydaktyczne uczniów doceniane są przez organ prowadzący szkołę.
Dowodem tego jest przyznawanie grupie najlepszych uczniów ze wszystkich szkół Gminy
Strzyżewice stypendiów naukowych. W naszej szkole uhonorowani zostają nim uczniowie,
którzy uzyskali najwyższą średnią, z sukcesami reprezentowali szkołę w środowisku
lokalnym i wykazali się wzorowym zachowaniem. Wręczenie stypendium jest ważnym
wydarzeniem w życiu wyróżnionych i odbywa się w trakcie sesji rady gminy. Na przestrzeni
ostatnich lat wśród najlepszych uczniów gminy Strzyżewice znaleźli się:

2010/2011
2012/2013

Stypendyści szkoły podstawowej
Weronika Kuras
Katarzyna Gąbka
Małgorzata Golewska
Nikola Rachwał

2013/2014

Małgorzata Golewska
Julia Kaźmirska

2014/2015

Gabriela Jurkowska
Julia Kaźmirska
Zofia Boguń
Maja Samborska
Jan Poleszak

2015/2016

Stypendyści gimnazjum
Katarzyna Kłos
Katarzyna Kawałek
Agata Zarzeczna
Weronika Kuras
Karolina Tracz
Sylwia Dymek
Kinga Lipiec
Karolina Tracz
Bartłomiej Krawczyk
Monika Pawlak
Zuzanna Boguń
Małgorzata Golewska
Przemysław Rozwałka

 Uczniowie i pracownicy szkoły
Na przestrzeni ostatnich 6 lat w Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
corocznie uczyło się blisko 400 uczniów.

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Klasy „0”

Uczniowie klas
I-VI szkoły
podstawowej

Uczniowie klas
I-III gimnazjum

Wszyscy
uczniowie ZSP
w Bystrzycy Starej

31
47
36
50
49
42

178
179
177
169
180
185

176
168
184
168
162
156

385
393
397
387
397
383

Lista pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
w latach 2010-2016
Nauczyciele:
Wzorek-Saran Małgorzata
Jarosz Katarzyna
Baran Marta
ks. Bednarczyk Roman
Biały Marta
Borowicz Konrad
Cisińska Kazimiera
Hałabis-Ożga Agnieszka
ks. Jurczyszyn Andrzej
Kaproń Agnieszka
Kawecka Joanna
Klimek Aneta
Klimek Anna
Konieczna-Rapa Jolanta
Kowalski Łukasz
Krawczyk Urszula
Krzywda Magdalena
Kuras Anna
Kyć Michał
ks. Latoch Piotr
Lipiec Iwona
Małek-Dudzik Marta
Maziarczyk Małgorzata
Mazurkiewicz-Mączka Magdalena
Mech Marianna
ks. Niedźwiedź Leszek
Nieściur Agata
Paszkiewicz Agnieszka
Piecuch Alicja
Pietraś Ewa
Pietrzycka Jolanta
Pikula Maria

dyrektor – nauczyciel plastyki
wicedyrektor – nauczyciel języka polskiego
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel religii
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel języka polskiego
nauczyciel matematyki i chemii
pedagog szkolny, bibliotekarz i nauczyciel świetlicy
nauczyciel religii
nauczyciel wychowania fizycznego
pedagog szkolny
nauczyciel geografii
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel matematyki
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel języka polskiego
nauczyciel języka polskiego i historii
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel religii
nauczyciel biologii
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel informatyki, muzyki i zajęć artystycznych
nauczyciel chemii i bibliotekarz
nauczyciel religii
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
nauczyciel religii
oligofrenopedagog
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel świetlicy

Poręba Anna
Poręba Małgorzata
ks. Posturzyński Ireneusz
Prajsnar-Hurbańczuk Barbara
Rapa Adam
Rapa Ireneusz
Rożek Mirosława
Samborska Magdalena
Samborska-Kamińska Anna
Słowikowska Marzena
Sójka Urszula
Spozowska Anna
Spozowska-Wąsik Magda
Suchański Tomasz
Sztejman-Dec Elżbieta
Tuzimska Katarzyna
Wiatrowska Andżelika
Wnuczek Agata
Wojciechowska Aneta
Wojtak Marian
Zagórska Monika
Zalewska-Mączka Margarita
Zarębska Maria
Złomaniec Marzena
Żelazowski Marek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel matematyki i fizyki
nauczyciel religii
nauczyciel języka polskiego i historii
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
nauczyciel języka polskiego i logopeda
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel przyrody i biologii
nauczyciel świetlicy
nauczyciel świetlicy i logopeda
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel języka niemieckiego i świetlicy
nauczyciel informatyki i techniki
bibliotekarz
nauczyciel religii
nauczyciel matematyki
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy administracji:
Paszkiewicz-Smalec Justyna
Pikula Marta
Pracownicy obsługi:
Adamczyk Szczepan
Korba Krystyna
Korzeniowska Bogumiła
Kłos Maria
Krzos Zofia
Matraszek Urszula
Pasierbiak Marzena
Pawlak Małgorzata
Skomorowska Kazimiera
Stępień Sławomir
Widomski Piotr
Zemszał Ryszard
Zielińska Grażyna

Opracowanie: Anna Samborska-Kamińska
Anna Kuras
Barbara Prajsnar-Hurbańczuk
Tomasz Suchański
Małgorzata Maziarczyk

