
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

W poniedziałek 03 września 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 
2018/2019. Delegacja młodzieży wraz z pocztem sztandarowym złożyła kwiaty pod 
pomnikiem upamiętniającym żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Następnie 
w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca odbyła się msza św. w  intencji 
Ojczyzny i  uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Po  mszy świętej wszyscy 
zgromadzili się w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie odbyła się dalsza część 
inauguracji nowego roku szkolnego. 

Dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski serdecznie przywitał wszystkich 
zgromadzonych, przekazał najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w nowym 
roku szkolnym i życzył owocnej pracy. Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się 
do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Narodowe Czytanie 2018 

W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych wziął udział w Narodowym Czytaniu powieści „Przedwiośnie” 

Stefana Żeromskiego. Wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki wspomogła społeczność 

szkolną w przybliżeniu się do doświadczeń sprzed wieku. Tegoroczna akcja, oprócz jej 

stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia 

jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Przesłanie Żeromskiego 

wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element 

krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi. 

Fragmenty powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego były wspólnie czytane na 
lekcji języka polskiego, podczas przerw w bibliotece szkolnej i na zajęciach praktycznych  
w pracowniach mechanizacyjnych. Szkoła otrzymała pieczęć Narodowego Czytania. Dzięki 
temu uczestnicy, którzy przynieśli na finał akcji swój egzemplarz powieści, mogli otrzymać 
w nim pamiątkowy stempel. Na korytarzu szkolnym wykonana została gazetka 
zachęcająca do udziału w tym przedsięwzięciu i  ukazująca zalety czytania. 
Organizatorami akcji w szkole byli: nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz. 

Chętni uczniowie naszej szkoły wraz z bibliotekarzem wzięli też udział                                  
w  Narodowym Czytaniu powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego zorganizowanym 
w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Chełm u Progu Niepodległości Polski w 1918 roku  
 sesja historyczna 

 

Dnia 14 września br. w Muzeum Ziemi Chełmskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości odbyła się sesja historyczna dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli historii i języka 
polskiego.Organizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie, Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, LSCDN w Chełmie. W tym wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele naszej szkoły: Dyrektor ZSP w Żółkiewce Stanisław Rogalski oraz nauczyciele: Alina 
Chromczak i Jerzy Stępień. Celem sesji historycznej było zwrócenie uwagi na wybrane fakty oraz szersze 
konteksty wydarzeń historycznych, jakie w  czasie odradzania się Rzeczypospolitej miały miejsce 
w Chełmie. 

Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza świętą za Ojczyznę sprawowana w sąsiadującym z muzeum 
kościele parafialnym pw. Rozesłania Apostołów. Przed sesją – pod tablicą upamiętniającą gen. Gustawa 
Orlicz-Dreszera – złożone zostały wiązanki kwiatów. Sesję rozpoczął program słowno-muzyczny „Dla 
Niepodległej” w wykonaniu młodzieży. Prowadzący sesję - Krystyna Mart, dyrektor muzeum i Henryk 
Radej, wizytator kuratorium - serdecznie powitali gości oficjalnych, wśród których znaleźli się: ks. Józef 
Piłat - proboszcz Parafii pw. Rozesłania Apostołów, Eugeniusz Pelak - Wicekurator Oświaty w  Lublinie, 
Monika Szumiło - zastępca dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego 
w Delegaturze w Chełmie, Arkadiusz Kwieciński - dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty 
w Lublinie, Joanna Grochola - kierownik Oddziału Chełmskiego Lubelskiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk - dyrektor Wydziału Kultury 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm. Wszystkich zebranych w ciepłych słowach powitali: Eugeniusz 
Pelak i Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk. W części merytorycznej zostały wygłoszone referaty. 

Podsumowania sesji dokonał Wicekurator Oświaty, Eugeniusz Pelak, który podziękował 
organizatorom za realizację cennego dla odbiorców przedsięwzięcia, a jednocześnie podkreślił wagę 
historycznych wydarzeń we współczesnym wychowaniu patriotycznym młodzieży. 

Sesji towarzyszyła okolicznościowa wystawa historyczna pt. „Marszałek Józef Piłsudski, Honorowy 
Obywatel miasta Chełm." 

 

 



Udział w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych  

AGRO SHOW 2018 

W dniach 20.09 - 21.09.2018 r. grupa 35 uczniów technikum mechanizacji 

rolnictwa oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z opiekunami 

uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGRO SHOW 2018 

w Bednarach k. Poznania. Wyjazd został sfinansowany z budżetu projektu „Edukacja 

zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 

- Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Podczas 

wyjazdu uczniowie zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Licheniu, Muzeum Początków 

Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie. 

Najważniejszym celem wyjazdu było zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy Rolniczej 

AGRO SHOW organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i  Urządzeń 

Rolniczych. Jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn 

i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną 

ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora 

finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu przybywający 

na AGRO SHOW mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji 

i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich 

liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. 

 

 

 



 

 

 



 

 

Wybory do Samorządu 

                Uczniowskiego 

 

 
 
Dnia 25.09.2018 r. obyły się demokratyczne wybory do  Samorządu Uczniowskiego, 

których celem było wyłonienie członków zarządu oraz opiekuna SU na nowy rok szkolny 
2018/2019. Każdy uczeń biorący udział w głosowaniu miał prawo do oddania głosu 
na kandydatów z listy uczniów wcześniej zgłoszonych do wyborów. 

 
Młodzież mogła zagłosować na jednego nauczyciela, który będzie pełnił funkcję 

opiekuna. Po zakończonym głosowaniu komisja przeliczyła głosy, które zostały oddane 
oraz wywiesiła wyniki na tablicy ogłoszeń. 

 
Następnie zostało zorganizowane zebranie, na którym wybrano przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego  oraz członków poszczególnych sekcji: 
 

Przewodniczący SU: Kamil Gąbka 
 

Zastępca SU: Magda Brzyńska 
 

Członkowie sekcji kultularno–oświatowej 
Anna Pawłasek 
Mikołaj Bis 
 

Członkowie sekcji promocyjno - informacyjnej 
Michał Pawłasek 
Patryk Majkut 
 

Członkowie sekcji naukowej  
Katarzyna Kondratowicz 
Agata Zbiciak  

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został Pan Dariusz Golec. 
 

 

 



Zadanie z patriotyzmu 

Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć 
ponoszenia za nią ofiar, pełna gotowość do jej obrony w każdej chwili. Czy jednak 
w dzisiejszych czasach pojęcie „patriotyzm” jeszcze istnieje? Czy każdy może być patriotą? 
Może przejawem umiłowania wobec kraju jest choćby wywieszenie flagi państwowej 
podczas Święta Konstytucji 3- go Maja? 

1 października 2018 r. mogli się nad tymi pytaniami zastanowić uczniowie naszej 
szkoły podczas spektaklu pt.”Zadanie z patriotyzmu”, w wykonaniu Teatru Maska 
z Krakowa. 

Spektakl przedstawiał historię Tomka, którego do przemyśleń patriotycznych skłoniła 
praca domowa. Negatywnie nastawiony do zadania chłopak rozmawia o patriotycznej 
postawie ze swoimi znajomymi, którzy w różny sposób rozumieją pojęcie patriotyzmu 

 

 



 

 

 

 

 

 



Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej 

W dniu 07.10.2018 r. odbył się Gminny Festiwal  Piosenki Patriotycznej. Była 
to impreza w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. ZSP w Żółkiewce reprezentowała uczennica kl. I Technikum kształcącego 
w zawodzie technik ekonomista - Anna Pawłasek. Nasza reprezentantka zaśpiewała dwie 
piosenki: "Taki kraj" oraz "Miejcie nadzieję". 

Przedstawione utwory bardzo się podobały zgromadzonej publiczności i  zostały 
nagrodzone obfitymi brawami. Dziękujemy Ani za piękną interpretację piosenek oraz 
opiekunowi Pani Alinie Chromczak za przygotowanie uczennicy do występu. 

 

 



 

 

 



Gminne Biegi Przełajowe 

W dniu 07.10.2018 r. odbyły się Gminne Biegi Przełajowe . Była to  impreza w ramach 
gminnych obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. ZSP w Żółkiewce 
reprezentowali uczniowie w składzie: Agata Chylińska, Radosław Kapica i Artur 
Krzeczkowski. 

Opiekę podczas zawodów sprawował nauczyciel wychowania fizycznego Pani 
Katarzyna Podgórska – Szpyt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Powiatowe  obchody Dnia Edukacji Narodowej 

W czwartek 11 października 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Żółkiewce odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
To ważne wydarzenie, ponieważ podkreśla wielką wartość nauki i  wykształcenia. Ponadto 
jest okazją do podziękowania nauczycielom za trud włożony w rozwijanie pasji 
i zainteresowań uczniów oraz do wręczenia nagród i wyróżnień nauczycielom z powiatu 
krasnostawskiego. 

Zaproszonych gości, poczty sztandarowe i wszystkich zebranych przywitali 
Dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski oraz nauczyciele prowadzący 
uroczystość Pani Justyna Roczeń i Pan Dariusz Golec. 

Tegoroczne obchody DEN zaszczycili swą obecnością: Senator RP prof. dr hab. Pan 
Józef Zając, prorektor PWSZ w Chełmie, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan 
Krzysztof Grabczuk, prof. dr hab. Pan Andrzej Wac – Włodarczyk pracownik Politechniki 
Lubelskiej, pracownik PWSZ w Chełmie prof. Pani Beata Fałda, Dyrektor Delegatury 
w Chełmie Kuratorium w Lublinie Pan Arkadiusz Kwieciński, starszy wizytator 
Delegatury w Chełmie Kuratorium w Lublinie Pani Ewa Lik–Matuła, Starosta Powiatu 
Krasnostawskiego Pan Janusz Szpak, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek 
Nowosadzki, Wicestarosta Pan Henryk Czerniej, Członek Zarządu Powiatu Pan Marcin 
Zając, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Pan 
Sławomir Kamiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP Pani Bożena Gawron 
oraz księża, przedstawiciele powiatowych służb mundurowych, przedstawiciele samorządu 
zaprzyjaźnionych gmin i gminy Żółkiewka, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz 
dyrektorzy instytucji powiatowych i gminy Żółkiewka, nauczyciele pracownicy szkół, 
rodzice i uczniowie. 

Zabierając głos jako pierwszy Pan Starosta Janusz Szpak podziękował 
nauczycielom za pasję i codzienny trud przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu, 
za wysiłek uczenia i wychowania. Zwrócił uwagę również na realizowane przez powiat 
projekty, dzięki którym szkoły otrzymały różnorodny nowoczesny sprzęt oraz samochody 
do nauki jazdy (w tym także nasza szkoła). Wspomniał też o podwyżkach dla nauczycieli 
i pracowników szkół oraz życzył wytrwałości w przekazywaniu wiedzy, spełnienia 
marzeń, szacunku wychowanków i satysfakcji z pracy. 
W dalszej kolejności głos zabrał Senator RP Pan Józef Zając i zwrócił uwagę na fakt, że 
to nauczyciele kształtują młodego człowieka przez wiele lat nauki w szkole. Życzył 
nauczycielom powodzenia i sukcesów w pracy. Wraz z Panią B. Fałdą przekazali 
Dyrektorowi S. Rogalskiemu prezent w postaci Encyklopedii Chełma. 
Jako następny wystąpił Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof 
Grabczuk, mówiąc o trudnościach odnalezienia się we współczesnym świecie oraz o wielkiej 
wartości jaką jest nauka i wykształcenie, które to pomagają człowiekowi w codziennym 
życiu i pracy. Życzył nauczycielom optymizmu, nadziei i  znalezienia z uczniami wspólnego 
języka. 

Głos zabrał również Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium w Lublinie Pan 
Arkadiusz Kwieciński. Podziękował za zaproszenie i zwrócił się do nauczycieli 



z wyrazami szacunku za to, że pochylają się nad każdym uczniem oraz życzył satysfakcji 
z wykonywanego zawodu. 

Ze słowem skierowanym do nauczycieli wystąpiła również Pani Bożena Gawron 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP. Podziękowała za zaproszenie, a następnie 
życzyła nauczycielom, pracownikom administracji i  obsługi zadowolenia, szacunku 
uczniów i wiele satysfakcji z pracy. 
Przemawiał także prof. dr hab. Pan A. Wac – Włodarczyk, wspominając o współpracy 
Politechniki Lubelskiej z ZSP w Żółkiewce życzył zebranym wszystkiego najlepszego. 
Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis, zabierając głos przyłączył się do życzeń dla 
nauczycieli i pracowników szkoły, jakie padły wcześniej i przypomniał, że sam również był 
nauczycielem. 

W dalszej części spotkania Starosta Pan Janusz Szpak wraz z Wicestarostą i  
Przewodniczącym Rady Powiatu, Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki wręczyli nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych nagrody 
przyznane przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej. W imieniu nagrodzonych głos zabrała Pani Maria Mirosław, która 
serdecznie podziękowała Panu Staroście, Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz 
Panu Wicestaroście i Panu Naczelnikowi za nagrody i wyróżnienia oraz za życzliwość, 
wyrozumiałość i wsparcie. 

W następnej kolejności zostały wręczone nagrody Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników naszej 
szkoły. Ponadto wręczono listy gratulacyjne nauczycielom, którzy 16 X  w Chełmie 
odznaczeni zostaną medalami lub otrzymają nagrody Ministra Edukacji Narodowej 
i Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

Na zakończenie młodzież z ZSP w Żółkiewce przedstawiła część artystyczną, 
myślą przewodnią której było ukazanie istoty człowieczeństwa, subtelności i  trudu jakiego 
wymaga kształtowanie młodego człowieka oraz podziękowanie nie tylko 
za przekazywanie wiedzy, ale i za naukę życia. Część artystyczna przygotowana została 
pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Pani Aliny Chromczak. 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



34. PIELGRZYMKA 
MATURZYSTÓW 

LUBELSKICH 
NA JASNĄ GÓRĘ 

 
Jasna Góra przez cały rok nieustannie 

przyciąga pielgrzymki ludzi, którzy 
pragną zawierzyć swoje sprawy w ręce 
Matki Bożej. Trud pielgrzymowania, jak 
co roku podjęli również uczniowie naszej 
szkoły. 

13 października grupa uczniów klasy IV Technikum wraz z księdzem katechetą, 
dyrektorem szkoły, wychowawcą oraz innymi nauczycielami wyruszyła w to szczególne 
miejsce, aby zawierzyć Czarnej Madonnie , czekające ich egzaminy oraz swoje przyszłe 
życiowe decyzje. To wspólne pielgrzymowanie odbyło się w ramach 34. Pielgrzymki 
Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę. 

Tradycyjnie już spotkanie młodzieży na Jasnej Górze rozpoczęło się w południe Drogą 
Krzyżową. Następnie był czas wolny, który uczniowie przeznaczyli głównie na  zakup 
pamiątek i zwiedzanie zabytkowych krypt klasztornych, ołtarzy czy też Jasnogórskiego 
Skarbca. Młodzież uczestniczyła w nabożeństwie ewangelizacyjnym. Punktem 
kulminacyjnym była Msza święta w bazylice o godz. 15.30 pod przewodnictwem biskupa 
Mieczysława Cisły, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej. Podczas tej uroczystej 
Eucharystii młodzież modliła się nie tylko za maturzystów, ale również za całą 
społeczność szkolną, dyrekcję, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji 
i obsługi. 

Dla wszystkich uczestników spotkanie pod hasłem „W MOCY BOŻEGO 
DUCHA” było z pewnością bardzo owocne. Wzmocniona duchowo młodzież wróciła 
do domów, aby przystąpić do dalszej wytężonej pracy i dobrze przygotować się do ważnego 
egzaminu w ich życiu. 

 



 

 

 

 



Stypendium Starosty dla Adrianny Jawor 

Stało się już tradycją, iż Starosta krasnostawski Pan Janusz Szpak wraz z Zarządem 
Powiatu corocznie przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów ze  szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Tak doniosła uroczystość odbyła 
się w 15.10.2018 r. w refektarzu kolegium pojezuickiego. 

Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskali w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 
nie niższą niż 4,8 oraz osiągali sukcesy w olimpiadach bądź konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez powiat krasnostawski. 

Jesteśmy dumni, że tegoroczną Stypendystką została między innymi Adrianna Jawor - 
uczennica kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. 

Na uroczystość przybyli: Starosta krasnostawski Pan Janusz Szpak, Przewodniczący 
Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki, Wicestarosta krasnostawski Pan Henryk Czerniej 
Członek Zarządu Powiatu Pan Andrzej Korkosz, przewodnicząca Komisji Oświaty - Pani 
Beata Głębocka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Sławomir Kamiński wraz 
z pracownikami. Obecni byli także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami 
i ich rodzicami. 

Wydarzenie miało uroczysty i podniosły charakter. Wszyscy nagrodzeni otrzymali 
z rąk Pana Starosty Janusza Szpaka oraz zaproszonych gości akt stypendialny. 

Gratulując wyróżnionym Starosta Janusz Szpak powiedział m.in.: Z dumą patrzę 
na Wasze osiągnięcia w nauce, sporcie i zaangażowanie w pracę na rzecz Waszych 
środowisk. Dziękuję rodzicom i nauczycielom za pomoc w realizacji marzeń tych młodych 
ludzi. Wasze wparcie jest ogromną podporą w realizacji ich planów i zamierzeń 
na przyszłość. 

 

 



 

 

 

 



Wyjazd do Zakopanego 

W dniach 19-21 października 9 uczniów  naszej szkoły ( Kamil Ciosek, Kamil Gąbka, 
Michał Pawłasek, Krystian Szczęch , Damian Wrona, Mateusz Skrzypczak, Damian 
Tomasik, Patryk Szewczyk, Radosław Kapica) wraz z  opiekunem Panią Katarzyną 
Podgórska – Szpyt uczestniczyło w wyjeździe studyjno szkoleniowym do Zakopanego. 
Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w projekcie pt: „Młody Eurydyka – lider społeczności 
lokalnej” dofinansowanym ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Głównym celem projektu była aktywizacja młodzieży - uczniów szkół rolniczych na 
terenie województwa lubelskiego, poprzez przekazanie im niezbędnej wiedzy, 
umożliwiającej wykorzystanie lokalnych zasobów, przekształcenia gospodarstwa rolnego 
czy poprzez dywersyfikację źródeł dochodu. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy  
i umiejętności młodzieży z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Projekt miał za zadanie 
połączyć nieformalne formy kształcenia młodych liderów wiejskich łączących kilka znanych 
w Europie form kształcenia. Ponadto wykładowcy po zakończeniu projektu będą docelowo 
nadal utrzymywać kontakty z uczestnikami, co przyczyni się do ukierunkowania  
w dłuższej perspektywie danego uczestnika na konkretne działanie. Projekt zakładał 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu 
wiedzy i umiejętności szczególnie wśród rolników, czyli uczniów szkół rolniczych, 
upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców 
obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego, gdyż ta grupa potrafi nie tylko 
przyjąć wiedzę z zakresu wykorzystania tradycji, zasobów naturalnych na danym obszarze 
(historię, tradycję, warunki pogodowe czy ukształtowanie terenu), ale  również przekazać 
ją dalej innym osobom. 

 



 

 

 

 



Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Edukacja 
zawodowa uczniów  w rzeczywistym środowisku prac" 

W dniu 25 października 2018 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora 
szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i certyfikatów kwalifikacyjnych 
uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik ekonomista, którzy zdobyli 
dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalności "Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej". 

Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w 
rzeczywistym środowisku prac"  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, 
kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

Zaświadczenia kwalifikacyjne oraz certyfikaty ukończenia kursu w specjalności 
"Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"  uzyskało 15 uczniów. Dodatkowe 
kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu ułatwią absolwentom 
szkoły  znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyjście na Grób Nieznanego Żołnierza 

Dnia 31.10.2018 r. młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce 

pod opieką opiekuna Samorządu Uczniowskiego pana Dariusza Golca udała się na 

cmentarz parafialny. Uczniowie złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, zapalili 
znicze oraz oddali się chwili refleksji i zadumy nad losem polskiego żołnierza. 

 

 

 

 

 



Laboratorium życia 

Dopalacze, kiedyś znane jako środki kolekcjonerskie, dziś nazywane są odczynnikami 
chemicznymi do stosowania w laboratoriach. Młodzież sięga po te pozornie legalne 
substancje szukając silnych wrażeń. Dopalacze bywają jednak dużo mocniejsze i  o wiele 
bardziej toksyczne od narkotyków, a co za tym idzie, szybciej uzależniają i powodują 
poważne komplikacje. 

Uczniowie ZSP w Żółkiewce uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym 
pt. „Laboratorium życia”, w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. 

Spektakl poruszał problem zażywania dopalaczy i picia alkoholu, przedstawiał historię 
Laury, która miała problem z dopalaczami. Pewnego dnia, po zażyciu sporej dawki, 
przeniosła się do miejsca dotąd jej nieznanego. Poznaje tam chłopaka, który niewiele o  sobie 
mówi. Nikt nie zna nawet jego imienia, istotny jest tylko fakt, że spowodował wypadek 
prowadząc po alkoholu, a teraz reprezentuje wszystkie osoby, które popełniły ten sam błąd. 

 

 

 



 

 

 

 

 



II edycja Konkursu  
z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw 

 

 W dniu 07 listopada 2018 r. odbył się etap szkolny II edycji Konkursu 
z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw. Organizatorem konkursu jest m. in. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Jego 
celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych zagadnieniami 
rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych, podnoszenie poziomu nauczania 
z zakresu rachunkowości i finansów, rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu 
rachunkowości i finansów, wyróżnienie najbardziej utalentowanej młodzieży, zachęcanie 
młodzieży do podejmowania dalszego kształcenia na studiach ekonomicznych. 

Etap szkolny konkursu składał się z pytań testowych jednokrotnego wyboru. Wzięli 
w nim udział uczniowie klasy IV Technikum, kształcącego w zawodzie technik 
ekonomista.  

W dniu 27 listopada 2018 r. odbył się Finał  II edycji Konkursu z Rachunkowości 
Przedsiębiorstw w Instytucie Nauk Ekonomicznych w  PWSZ w Zamościu.  
Do ścisłego finału zakwalifikowało się 17 najlepszych uczniów spośród 93 zgłoszonych 
do konkursu. W gronie finalistów były reprezentantki naszej szkoły: Anna Horubała, 
Karina Malinoś, Jolanta Wilczopolska - uczennice klasy IV Technikum kształcącego 
w zawodzie technik ekonomista. 

Przed rozpoczęciem konkursu przybyłych uczniów i  nauczycieli powitali: prof. 
dr hab. Waldemar Martyn - prorektor PWSZ w Zamościu oraz dr Maria Kierepka - 
dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PWSZ w Zamościu. Przez godzinę finaliści 
zmagali się z pytaniami ze świata finansów i rachunkowości w pracowni informatycznej 
uczelni. Po wytężonej pracy przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla 
10 najlepszych uczniów spośród biorących udział w finale.  

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych uczniów była reprezentantka naszej szkoły 
Karina Malinoś.  Gratulujemy sukcesu  uczennicy oraz  Pani Annie Jawor - nauczycielowi 
rachunkowości w ZSP w Żółkiewce. 
 

 



 
 
 

 



Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap szkolny 

W środę, 7 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 odbyły się zawody I stopnia XXXII 

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z 

trzech elementów: trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadania z podstaw 
ekonomii i pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do myśli przewodniej XXXII 

OWE "Gospodarka światowa. Wolny handel czy protekcjonizm?" Olimpiada Wiedzy 
Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jej 

celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce 

oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady 
ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi 

samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

W ZSP w Żółkiewce wzięli w niej udział uczniowie Technikum kształcącego w 

zawodzie technik ekonomista. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie:  

Adrianna Jawor kl. IV T,  

Karina Malinoś kl. IV T,  

Maciej Stepaniuk kl. III T.   

 

 

 

 

 

 

 



Żółkiewka dla Niepodległej 

9 listopada 2018 r. w ZSP w Żółkiewce odbyła sie uroczysta akademia poświęcona 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godz. 11.11 wszyscy uczniowie 
wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły wspólnie zaśpiewali hymn narodowy w pełnej 
4-zwrotkowej wersji i tym samym włączyli się do akcji „Rekord dla Niepodległej”. Akcja 
ta została ogłoszona przez Minister Edukacji Narodowej – Annę Zalewską. W dalszej 
kolejności odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w  roku 
szkolnym 2018/2019 w Technikum kształcącym w zawodach: technik ekonomista oraz 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczniowie w obecności rodziców, 
wychowawców i młodzieży złożyli na sztandar szkoły uroczystą przysięgę i zostali 
włączeni do społeczności szkolnej. Następnie zebrani wysłuchali i obejrzeli program 
słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież naszej szkoły. Wzięli w nim udział 
uczniowie: Adrianna Jawor kl. IV T, Mikołaj Bis kl. III T, Anna Pawłasek kl. I T, 
Wioletta Wilczopolska kl. III T, Jolanta Wilczopolska kl. IV T, Magda Brzyńska kl. III 
T, Weronika Traczyńska kl. III T, Karina Malinoś kl. IV T, Sabina Czajka kl. IV T, Piotr 
Gorczyca kl. IV T, Agata Chylińska kl. II T, Rafał Plich kl. II T, Karolina Książek kl. 
II T, Patrycja Kotyło kl. II T, Kamila Kotyło kl. I T, Aleksandra Wolniszewska kl. I T. 

11 listopada 2018 r. odbyły się gminne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Rozpoczęły się one złożeniem kwiatów i  wieńców pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali uroczyście pod Urząd 
Gminy w Żółkiewce, przed którym została odsłonięta tablica upamiętniająca 100-lecie 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny 
dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej. Uczestniczyli w niej: Członek 
Zarządu Powiatu Pan Marcin Zając, Wójt gminy Pan Jacek Lis, Przewodniczący Rady 
gminy Pan Henryk Jaremek, ksiądz Proboszcz Marian Wiech, ksiądz Andrzej Szałęga, 
ksiądz Kamil Wołyński, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy gminy. Po odśpiewaniu hymnu miały miejsce przemówienia: Wójta Pana Jacka 
Lisa i Członka Zarządu Powiatu Pana Marcina Zająca. 

Po wystąpieniach okolicznościowych zaproszono zebranych na  widowisko słowno-
muzyczne pt. "Żółkiewka dla Niepodległej". W widowisku uczestniczyli dorośli, dzieci 
i młodzież z wszystkich szkół naszej gminy, w tym 10 uczniów z naszej szkoły. 
Inscenizacja zawierała poezję i piosenki patriotyczne, dzięki czemu przedstawiała swoisty 
rys historycznej refleksji nad losem ojczyzny. 

Treść widowiska oparta została na słowach papieża Jana Pawła II: „Potrzeba 
nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość 
i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest 
wolna Ojczyzna.” Całość rozpoczął utwór „Opowiedz nam moja ojczyzno”, a zakończył 
wiersz w formie życzeń dla wsi, miast i całej Polski. W programie widowiska było również 
wspólne śpiewanie hymnu, Roty i piosenek legionowych. 



Nad całością widowiska w roli narratorów czuwali nasi uczniowie: Ada Jawor kl. 
IV Technikum i Mikołaj Bis kl. III Technikum. Ponadto wśród wykonawców piosenek 
znaleźli się również uczniowie naszej szkoły: Anna Pawłasek kl. I Technikum i Mikołaj 
Bis. Ania zaśpiewała piosenkę „Miejcie nadzieję” i wspólnie z Mikołajem wykonali 
piosenkę „Taki kraj”. W roli recytatorów wystąpili: Wioletta Wilczopolska kl. III T, 
Jolanta Wilczopolska kl. IV T, Magda Brzyńska kl. III T, Weronika Traczyńska kl. III T, 
Karina Malinoś kl. IV T, Sabina Czajka kl. IV T, Piotr Gorczyca kl. IV T. Na koniec 
widzowie podziękowali uczestnikom widowiska dużymi oklaskami. 

Dziękujemy nauczycielowi języka polskiego Pani Alinie Chromczak za reżyserię 
i wspaniałe przygotowanie uczniów do akademii szkolnej i środowiskowej! 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Nowości wydawnicze w ZSP w Żółkiewce 

Na początku roku szkolnego biblioteka ZSP w Żółkiewce powiększyła swój 
księgozbiór o ponad 200 nowości wydawniczych. Zakupy były możliwe dzięki dotacji 
Wojewody Lubelskiego wynikającej z uczestnictwa szkoły w Rządowym Programie 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.  

Wybór książek został dokonany w oparciu o propozycje zgłaszane przez uczniów, 
nauczycieli i rodziców w ankietach i podczas rozmów z bibliotekarzem. W  zakupionych 
publikacjach dominuje literatura piękna i  współczesna beletrystyka. Są też nowości 
wydawnicze z zakresu przedsiębiorczości, rynku finansowego, agrotroniki i mechanizacji. 
Różnorodność zgłaszanych propozycji przekłada się na zróżnicowanie dokonanych 
zakupów.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Realizacja owego programu wymagała jednak spełnienia pewnych wymogów 
uczestnictwa. Jednym z nich było przygotowanie i zaprezentowanie projektów 
edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionych nowości wydawniczych. Każda klasa w 
okresie od września 2018 r. na lekcjach wychowawczych pracowała nad wybranym przez 
siebie tematem projektu.  

Klasa I T zrealizowała projektu „Warto przeczytać’, którego celem było zachęcenie  
uczniów naszej szkoły do sięgnięcia po nowości wydawnicze zakupione do biblioteki 
szkolnej. Uczniowie wykorzystali różne formy  prezentacji wybranych pozycji 
książkowych. Wzbogaceniem ww. projektu edukacyjnego  były     opracowane przez 
uczniów prezentacje komputerowe nt.  „Jak założyć i prowadzić własną firmę” oraz 
„Kryptowaluty   pieniądzem przyszłości”.  

Kl. II T wspólnie z nauczycielem przedmiotów ekonomicznych p. Markiem Gałką oraz 
we współpracy z bibliotekarzem realizowała projekt „Potrafię napisać biznesplan”. 
Uczniowie w oparciu o zakupione nowości wydawnicze (m. in. „Najlepsze wykresy 
do prezentacji biznesowych”, J. Skrzypek „Biznesplan w 10 krokach”, D. Młodzikowska 
„Jednoosobowa firma”, P. Mućko „Jak założyć i prowadzić własną firmę”, B. Szczepańska-
Biernaś „Jak napisać poprawny biznesplan”) oraz informacje pozyskane z internetu 
opracowali i przedstawili prezentację multimedialną. W realizację projektu najbardziej 
zaangażowały się uczennice: Patrycja Kotyło, Agata Zbiciak, Oliwia Krzyżan.  Celem tego 
projektu było zachęcenie uczniów do odwiedzenia biblioteki szkolnej i czytania książek 
pozwalających zrozumieć rynki finansowe, poszerzyć wiedzę nt. pisania biznesplanu 
i podejmowania działalności gospodarczej. 

 

Kl. III T wspólnie z wychowawcą i we współpracy z bibliotekarzem zorganizowała 
projekt edukacyjny „Popołudnie z poezją współczesnych poetów”.  Młodzież wybrała i 
zaprezentowała wybrane wiersze korzystając z zakupionych tomików poezji Wisławy 
Szymborskiej „Ta chwila”, Czesława Miłosza „Wiersze wszystkie”, ks. Jana 
Twardowskiego „Tylko miłość się liczy” i Zbigniewa Herberta „Wiersze wybrane”.  



Kl. IV T wspólnie z wychowawcą i we współpracy z bibliotekarzem zorganizowała 
projekt edukacyjny „Co nowego w świecie motoryzacji i techniki rolniczej. Co nowego w 
literaturze młodzieżowej?” z wykorzystaniem nowości wydawniczych, w tym literatury 
specjalistycznej i beletrystyki zakupionej w ramach NPRC. Młodzież  zaprezentowała 
nowinki techniczne oraz  wymieniała się spostrzeżeniami wynikającymi z przeczytanej 
literatury.    

 

 



Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów 

W szczególnym dla Polaków 2018 roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
organizowany był pod hasłem „Mówimy o tradycji, myślimy o przyszłości”. W ten sposób 
mogliśmy pochylić się nad niedocenianymi bohaterami polskich batalii o  niepodległość – 
przedsiębiorcami, którzy nie tylko mieli niepodważalny wkład w  ponowne pojawienie się 
Polski na mapie, ale przede wszystkim swoją zawodową aktywnością wspomagali rozwój 
wolnego państwa. W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zapraszała 
uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie „Otwarta firma”. Dla 
przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów 
w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty 
edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek. 

W ramach realizacji ww. programu uczniowie kl. I Technikum uczestniczyli 
w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów - Panią Krystyną Starczewską. 
Pani Rzecznik przedstawiła młodzieży prawa, przysługujące konsumentom. Uczniowie 
uzyskali m. in. Informacje, dotyczące dopuszczalnego terminu i sposobu zgłaszania 
reklamacji. Pani Krystyna Starczewska uświadomiła uczniom , przysługujące im prawa 
podczas dokonywania zakupów w siedzibie sprzedawcy, poza lokalem przedsiębiorcy oraz 
na odległość. Ponadto Pani Rzecznik zachęcała młodzież do  kontrolowania swoich 
wydatków i  podejmowania przemyślanych, racjonalnych decyzji podczas zakupów. 
Wskazała też zebranym instytucje publiczne, zajmujące się ochroną konsumenta. Dzięki 
takim zajęciom uczniowie ZSP w Żółkiewce będą w większym stopniu świadomymi 
młodymi konsumentami. 

 



 

 

 

 

 



Podsumowanie realizacji projektu „Lekcje z ZUS” 

W dniu 20 listopada 2018 r. uczniowie klasy I TE i II T uczestniczyli w spotkaniu 

z panem Piotrem Kucharczykiem - kierownikiem Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w Krasnymstawie. Wizyta Pana Piotra  była związana z podsumowaniem 
realizacji projektu „Lekcje z ZUS”. Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia 
Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. 

„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość naszej młodzieży, a ponadto dają im  praktyczną 

wiedzę jako przyszłym przedsiębiorcom na tematy: Świadomy zawsze ubezpieczony; 
Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki; Emerytura - twoja przyszłość w 

Twoich rękach; e-ZUS, czyli firma pod ręką.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Próbna matura z OPERONEM 

Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego 

organizowany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej 
Polsce. Egzamin maturalny to ważne, ale i stresujące wydarzenie w życiu każdego ucznia. 

Aby zniwelować poziom stresu, ważne jest nie tylko dobre przygotowanie, lecz także 

umiejętność odnalezienia się w stresującej sytuacji. Dlatego staraliśmy się, aby przebieg 
próbnego egzaminu był podobny do egzaminu państwowego. Przez cztery dni uczniowie 

sprawdzają stan swojej wiedzy i przygotowania do jednego z najważniejszych egzaminów 
w życiu. W bieżącym roku harmonogram przedstawiał się następująco: 20 listopada – język 

polski, 21 listopada – matematyka, 22 listopada – języki obce, 23 listopada – przedmioty 

dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym (biologia, geografia, wiedza o 
społeczeństwie, matematyka). Do próbnej matury przystąpili uczniowie klasy IV 

Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik ekonomista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs Historyczny  
"Droga do Niepodległości" 

 
W dniu 22 XI odbył się w naszej szkole konkurs historyczny „Droga do Niepodległości” 

W konkursie wzięli udział uczniowie z II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, SP w 
Chłaniowie, SP w Żółkiewce oraz z naszej szkoły. Ideą konkursu była kontynuacja 
obchodów w Polsce 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości. Oprócz wiedzy, którą musieli 
wykazać się uczestnicy konkursu bardzo ważną rzeczą była właśnie promocja tematyki 
niepodległościowej wśród młodzieży. Tematyka i  zakres materiału obejmował różne drogi, 
którymi Polacy zmierzali do osiągnięcia celu, który stał się faktem 11 XI 1918 r. Zadaniem 
uczestników konkursu było nie tylko wykazanie się znajomością samych faktów 
historycznych, ale także rozpoznawanie postaci, które przyczyniły się do  pięknego 
zakończenia naszej wędrówki ku przystankowi o nazwie „NIEPODLEGŁOŚĆ” . 

Na podsumowaniu konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe 
i dyplomy.   

 

 

 



 

 

 

 



Młodzież oddaje KREW 

Dnia 29.11.2018 r. o godzinie 9:00 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Żółkiewce udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Zamościu, aby oddać krew. 

Chęć oddania krwi i niesienia pomocy innym wyraziło 12 uczniów Technikum: 
Dariusz Zielonka, Arkadiusz Kowalczyk, Katarzyna Kondratowicz, Rafał Rogalski, 
Patryk Szweczyk, Rafał Antończak, Rafał Szafraniec, Mikołaj Bis, Maciej Stepaniuk, 
Artur Krzeczkowski Magda Brzyńska, Weronika Traczyńska. Dziękujemy w  imieniu 
potrzebujących. 

Opiekę podczas wyjazdu sprawował nauczyciel wychowania fizycznego Pani 
Katarzyna Podgórska - Szpyt. 

 

 
 

 



 

 



Szkolny Konkurs Czytelniczy  
„Życie i twórczość Stefana Żeromskiego” 

13.12.2018 r. został przeprowadzony I etap szkolnego konkursu czytelniczego pt. 
„Życie i twórczość Stefana Żeromskiego”. Celem konkursu była popularyzacja twórczości 
tego wybitnego pisarza; zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru jego 
dzieł; rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i  kulturowych; 
popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji 
czytania; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

Konkurs składa się z dwóch części. Podczas pierwszego etapu rywalizacji uczniowie 
mieli możliwość wykazania się posiadaną wiedzą nt. życia pisarza odpowiadając 
na pytania konkursowe. Do następnego etapu zakwalifikowali się następujący 
przedstawiciele z poszczególnych klas:  

 z kl. I T: Kamila Kotyło; 
 z kl. II T: Karolina Książek, Rafał Kowalczyk, Patrycja Kotyło, Agata Zbiciak; 
 z kl. III T: Rafał Antończak, Wioletta Wilczopolska i Łukasz Ciosek; 
 z kl. IV T: Adrianna Jawor, Jolanta Wilczopolska i Karina Malinoś. 

Zadaniem uczestników II etapu było wykazanie się znajomością problematyki powieści 
Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.  Najwyższe wyniki osiągnęły uczennice: 

 Karina Malinoś kl. IV T 

 Adrianna Jawor kl. IV T 

 Karolina Książek kl. II T. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w naszej szkole 

W dniu 11.12.2018 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w  zajęciach 
prowadzonych przez doradcę zawodowego – Panią Katarzyną Lipińską z Mobilnego 
Centrum Informacji Zawodowej działającego przy Centrum Edukacji i  Pracy Młodzieży 
w Zamościu. Spotkanie przeznaczone było dla uczniów klasy IV Technikum (kształcącego 
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, technik ekonomista). Uczniowie doskonalili 
swoje umiejętności z zakresu aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego 
oraz poszerzali wiedzę i umiejętności niezbędne do przejścia z edukacji na rynek pracy. 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z doradcą. Uczniowie uzyskali 
szereg niezbędnych informacji z zakresu preorientacji zawodowej oraz aktualnych 
wymagań krajowego i zagranicznego rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stypendium Prezesa RM dla Jakuba Prażmowskiego 

W dniu 10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na  rok 
szkolny 2018/2019. Dyplomy z rąk Pana Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego, 
Pani Agaty Gruli Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pani 
Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 230 uczniów ze  szkół 
ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Wśród stypendystów był Jakub 
Prażmowski - uczeń kl. III Technikum (kształcącego w zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Pan Wojewoda 
oraz Pani Kurator do gratulacji i życzeń skierowanych do młodzieży, dołączyli 
podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz rodziców 
i opiekunów za troskę, zaangażowanie, stworzenie odpowiednich warunków oraz 
pokierowanie rozwojem tych zdolnych młodych ludzi. W uroczystości wzięli udział także 
przedstawiciele lubelskiego środowiska akademickiego, organów prowadzących 
i samorządów, a także dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i opiekunowie nagrodzonych 
uczniów. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tańca Jazzowego BALLO 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, który zaprezentował wzruszający taniec 
„Wdzięczni za niepodległość” związany z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą 
odzyskania Niepodległości.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej 
szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując 
przy tym najwyższą, w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co 
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych 
dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Gratulujemy Jakubowi i życzymy dalszych sukcesów. 

 



Mikołajki w Domu Dziecka 

6 grudnia 2018 roku wolontariusze z naszej szkoły pod opieką p. Dariusza Golca 
i p. Karoliny Koman–Wardy odwiedzili dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej 5a, aby obdarować ich świątecznymi 
prezentami. 

W zbiórce uczestniczyła cała społeczność szkolna. W wyjeździe do Domu Dziecka 
brali  udział uczniowie z klasy III technikum: Magdalena Brzyńska, Weronika 
Traczyńska, Mikołaj Bis i Artur Krzeczkowski.  

Udało się stworzyć indywidualną paczkę dla każdego mieszkańca placówki, 
a powstało ich aż 19.Gry edukacyjne, przybory szkolne, puzzle, klocki i  pluszaki dla dzieci 
przekazała psycholog p. Karolina Koman–Warda wraz z mężem, inne upominki pochodziły 
ze zbiórki przeprowadzonej przez wolontariuszy ZSP. Dodatkowo młodzież przekazała 
na ręce Pani Dyrektor Bożeny Dąbrowskiej gry planszowe i  przybory szkolne. 
Wiele radości wśród dzieci wzbudziło spotkanie z młodzieżą z ZSP, a także rozmowy 
i pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy dziękowali za prezenty i zapraszali młodzież ponownie. 
Wolontariusze z wizyty wrócili bogatsi duchowo, wrażliwsi i zachowają w sercu 
te niezapomniane chwile. 
 

 

 

 



 

 

 



Etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości 

W dniu 06.12.2018 r. odbyły się zawody szkolne XIV edycji Olimpiady 
Przedsiębiorczości. Jest ona formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego 
oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko 
rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze. 

Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu wiedzy, składającego się z 50 
pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych 
odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawa  
przedsiębiorczości, ujętych w części stałej programu Olimpiady Przedsiębiorczości oraz 
dobrej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej programu Olimpiady 
Przedsiębiorczości. 

Wśród uczniów biorących udział w zmaganiach szkolnych najlepsze wyniki 
uzyskali uczniowie: I miejsce - Oliwia Krzyżan kl. II T, II miejsce Karina Malinoś kl. 
IV T, III miejsce Karolina Książek i Rafał Plich kl. II T.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mądrze zaplanuj swoją przyszłość 

W naszej szkole odbywał się cykl spotkań z doradcami zawodowymi z MCK 
w Krasnymstawie i OHP w Chełmie pod hasłem „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”.  

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych 

Doradca zawodowy z MCK w Krasnymstawie w klasie IV przeprowadził 
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Jest to narzędzie diagnostyczne, które służy 
do badania zainteresowań zawodowych. Powstał w oparciu o najbardziej użyteczne teorie 
doradztwa zawodowego oraz współczesną wiedzę na temat zainteresowań zawodowych. 
Kwestionariusz może pomóc w określeniu preferencji zawodowych, wyborze zawodu, 
a także w wyborze uczelni lub szkoły policealnej oraz określeniu kierunku szkolenia 
zawodowego.  

Szkoła Biznesu 

We wszystkich klasach odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, 
podczas których młodzież grała w ekonomiczną grę planszową pt. „Chłopska Szkoła 
Biznesu”. Małopolski Instytut Kultury wydał grę edukacyjną osadzoną tematycznie 
w XVIII w. 

Ówczesna społeczność andrychowskich rzemieślników tak sprawnie prowadziła 
swoje interesy, że handlując z całą niemal Europą - dorobiła się na tyle, by podnieść swoją 
wioskę do statusu miasta. Rywalizację wygrywała ta drużyna, która w ciągu 45 minut 
zgromadziła największy kapitał składający się z gotówki i towarów. 

Gra w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki 
wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy 
i świetnie integruje grupę. 

Mowa ciała 

We wszystkich klasach technikum odbyły się warsztaty z zakresu „Mowy ciała”. 
Podczas zajęć młodzież zdobyła wiedzę na temat tego, czym jest komunikacja niewerbalna, 
jaką rolę odgrywa nasza postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, ton głosu i  inne 
sygnały, które często nieświadomie wysyłamy. Uczniowie dowiedzieli się także, co  można 
odczytać z twarzy naszego rozmówcy oraz jak zrobić dobre wrażenie i jak nie doświadczyć 
wizerunkowej wpadki. 

Organizatorem warsztatów była psycholog Pani Karolina Koman-Warda 



 
 

 
 

 



Nowe maszyny i narzędzia w ramach projektów 12.4 i 13.6 

W ramach realizowanego przez Powiat Krasnostawski projektu „ Modernizacja 
i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie 
krasnostawskim” oraz „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" 
współfinansowanych przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 
Kształcenie zawodowe oraz Oś Priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna, Działanie 
13,6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zostały zakupione 
nowoczesne maszyny rolnicze oraz urządzenia do diagnostyki i nawigacji pojazdów: 

 Opryskiwacz polowy przyczepiany 
 Przyczepa 2 – osiowa 
 Brona talerzowa 
 Glebogryzarka 
 Sieczkarnia do zielonek 
 Siewnik punktowy z aplika torem 

nawozów 
 Zgrabiarka karuzelowa 
 Owijarka do bel 
 Ładowacz czołowy do ciągnika 

New Holland  
 Dojarka konwiowa 
 Nawigacja GPS ( System 

do automatycznego sterowania 
maszyn i ciągników) 

 Samochód osobowy do nauki jazdy 
 Tester diagnostyczny do ciągników 

rolniczych wszystkich typów 

 Jednokolumnowy mobilny 
podnośnik hydrauliczny  

 Wyciąg spalin do pracowni 
pojazdów 

 Myjka ciśnieniowa 
 Prostownik z układem 

rozruchowym 
 Szafki narzędziowe 

z wyposażeniem 
 Zestaw kluczy 

dynamometrycznych 
 Narzędzia do wykonywania 

połączeń i napraw 
 Fantom z wbudowanymi 

przyrządami pomiarowymi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe: M.43 i A.36 

W dniu 09.01.2019 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikację M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków 
technicznych stosowanych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 
IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Część pisemna 
egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43. odbyła się 10.01.2019 r. Jest to ostatni 
egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód 
technika mechanizacji rolnictwa. W dniu 10.01.2019 r. do części pisemnej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpili uczniowie kl. 
IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu 
odbyła się 18.01.20198 r. Jest to również ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają 
uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika ekonomisty.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studniówka 2019 

"Zawżdy tak to bywało, 

Gdy 100 dni nauk zostało, 

Wielce godni Żakowie, 

Biesiadowali na zdrowie!" 

Tymi oto słowami 02 lutego 2019 roku uczniowie klasy IV Technikum Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce rozpoczęli swój Bal Studniówkowy. 
W uroczystości uczestniczyli również: zaproszeni goście, rodzice, dyrektor szkoły, 
wychowawca oraz nauczyciele. 

Dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski, w swoim wystąpieniu zwrócił się 
do młodzieży życząc im, by tego uroczystego wieczoru odłożyli na bok wszelkie troski 
i zmartwienia, by ich udziałem stała się dobra zabawa i noc pełna niezapomnianych 
wrażeń. Maturzystom Pan dyrektor życzył zdania egzaminu dojrzałości, natomiast 
rodzicom podziękował za współpracę podczas organizacji balu. Ciepłe słowa w stronę 
młodzieży padły także z ust zaproszonych gości: Przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej Powiatu Krasnostawskiego Pani Ewy Nieścior oraz Wójta 
Gminy Żółkiewka Pana Jacka Lisa i przedstawiciela rodziców Pani Jolanty Gorczycy. 

Korzystając z okazji uczniowie podziękowali dyrektorowi szkoły, wychowawcy 
oraz pozostałym nauczycielom za stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania 
wiedzy, za trud włożony w nauczanie, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, 
za wyrozumiałość i życzliwość. Z gorącymi podziękowaniami młodzież zwróciła się także 
do rodziców, doceniając ich zaangażowanie w przygotowanie studniówki. 

Słowa podziękowania uczniowie skierowali również w stronę władz powiatowych 
i gminnych, doceniając ich troskę o rozwój szkoły oraz za wspieranie jej działalności.  

Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć poloneza. Ten tradycyjny staropolski taniec 
rozpoczął Studniówkę Anno Domini 2019. Zabawa trwała do  przysłowiowego białego 
rana.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wizyta studyjna w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łukowie 

W dniu 7 lutego 2019 r. uczniowie ZSP uczestniczyli w wizycie studyjnej 
w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łukowie. Organizatorem wizyty było Stowarzyszenie 
Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 
maturalnych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. 

Celem wizyty było zapoznanie młodych ludzi z formami działalności Inkubatora 
jako miejsca „Start–upów” i tworzenia warunków do powstania i rozwoju innowacyjnych 
firm w Polsce Wschodniej w bliskiej współpracy z innymi instytucjami otoczenia biznesu 
oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 

Uczennice: Adrianna Jawor, Jolanta Wilczopolska, Wioletta Wilczopolska wzięły 
udział w spotkaniu z panią Urszulą Bancerz – Dyrektor Centrum Doradztwa 
Finansowego, a następnie z panem Patrykiem Łopotą – młodym przedsiębiorcą 
rozpoczynającym swoją działalność gospodarczą w Inkubatorze Przedsiębiorczości. 
Młodzież podczas zwiedzania Strefy Ekonomicznej działającej w Łukowie zapoznała się 
z modelami biznesowymi start-upów, ich formami organizacyjno-prawnymi, działającymi 
podmiotami w inkubatorze jak również możliwościami sfinansowania innowacyjnych 
pomysłów w inkubatorze. 

Opiekę podczas wyjazdu sprawował nauczyciel wychowania fizycznego pani 
Katarzyna Podgórska - Szpyt 

 



XLII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Eliminacje gminne 

W dniu 28 lutego 2019 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły 
się eliminacje gminne XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Odbywał się on w 3 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowej, 
gimnazjum i VII-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce na forum gminnym reprezentowali 
uczniowie: Patrycja Kotyło, Grzegorz Cimek, Agata Chylińska, Agata Zbiciak, Oliwia 
Krzyżan. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Patrycja Kotyło. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe gadżety, a laureaci maskotki strażak. 

 

 

 



Etap powiatowy 

W eliminacjach powiatowych 
XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega 
Pożarom" przeprowadzonych 28 marca 
2019 r. w świetlicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Krasnymstawie uczennica klasy 
II Technikum kształcącego w zawodzie 
technik ekonomista w ZSP w Żółkiewce 
Patrycja Kotyło zajęła II miejsce 
w kategorii - szkoły ponadgimnazjalne.   

Zwycięzcy otrzymali nagrody 
i upominki ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe, jak i innych sponsorów 
Turnieju (rowery, tablety, namioty, rolki,  
czujniki tlenku węgla). Żaden 
z uczestników turnieju nie opuścił 
KP PSP w Krasnymstawie bez nagrody.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 



Podsumowanie efektów pracy  
za I semestr roku szkolnego 2018/2019 

Dnia 07.03.2019 r. w sali gimnastycznej odbył się apel podsumowujący efekty pracy 
za I semestr nauki w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Żółkiewce. 

Pan Dyrektor przedstawił wyniki nauczania i  frekwencji poszczególnych klas oraz 
wyróżnił najlepszych uczniów naszej szkoły. Podziękował młodzieży za czynny udział 
w akademiach i uroczystościach szkolnych, gminnych oraz reprezentowanie szkoły 
w konkursach i zawodach sportowych. 

Podczas apelu zostali też wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie biorący udział 
w szkolnym konkursie "Życie i twórczość Stefana Żeromskiego", którzy uzyskali najwyższe 
wyniki: Karina Malinoś I m., Adrianna Jawor II m. oraz Karolina Książek III m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Być kobietą, być kobietą.... 

W dniu 08.03.2019 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. 
Młodzież przygotowała przedstawienie o treści kabaretowej związanej z relacjami 
damsko–męskimi, które rozbawiło społeczność szkolną. Wesoły akcent został urozmaicony 
piosenkami śpiewanymi przez dziewczęta i chłopców. Przedstawienie przebiegało 
w serdecznej i miłej atmosferze. Uczniowie biorący udział w przedstawieniu złożyli 
życzenia oraz wręczyli kwiaty Paniom pracującym w naszej szkole. Wszystkim Paniom 
i dziewczętom życzenia złożył także Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Edukacja 
zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" 

W dniu 08 marca 2019 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły 
Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i dokumentów kwalifikacyjnych uczniom 
Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, którzy zdobyli 
dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalności „Spawacz metodą MAG”. Kurs został 
przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 
12.4 Kształcenie zawodowe. Zaświadczenia i książeczki spawacza wydane praz Instytut 
Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do spawania metodą MAG uzyskało 12 
uczniów. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu 
ułatwią absolwentom szkoły  znalezienie dobrze płatnej, wymagającej specjalistycznych 
umiejętności, pracy.  

 



 

 

 
 



Powiatowy Konkurs dla Gimnazjalistów i Ósmoklasistów: 
„Mechanizacja ,moje hobby. Ekonomia - moje hobby” 

 
18.03.2019 r. w naszej szkole odbył  się Powiatowy Konkursy dla Gimnazjalistów 

i Ósmoklasistów: „Mechanizacja, moje hobby, Ekonomia,moje hobby”. Został  on 
zorganizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Do konkursu 
przystąpiło 18 ósmoklasistów i 15 gimnazjalistów ze szkół w Rudniku, Gorzkowie  
i w Żółkiewce. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej mieli okazję wykazać się 
umiejętnościami w dziedzinie mechanizacji i ekonomii. 

 

Potencjalni ekonomiści mogli zaprezentować swoją wiedzę z zakresu 
funkcjonowania rynku oraz umiejętności praktyczne przy sporządzaniu typowych 
dokumentów księgowych i obsłudze podręcznego sprzętu biurowego. Po podsumowaniu 
wyników części teoretycznej i praktycznej najlepszymi okazali się uczniowie:  
• w kategorii szkoła podstawowa: 

I miejsce – Magdalena Krzyżan  
II miejsce – Karolina Domoń  
III miejsce – Julia Krzeszowiec 

• w kategorii gimnazjum: 
I miejsce – Natalia Krasucka 
II miejsce – Iga Puchala 
III miejsce – Katarzyna Atras 

 

Przyszli mechanizatorzy sprawdzili swoją wiedzę podczas rozwiązywania testu 
z zakresu nowych technologii stosowanych w rolnictwie oraz próbowali własnych sił 
wykonując następujące zadania praktyczne: wymiana koła w samochodzie Renault Clio, 
precyzyjna jazda ciągnikiem rolniczym New Holland i  samochodem osobowym Opel Corsa. 
Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepszymi okazali się 
uczniowie:  
• w kategorii szkoła podstawowa: 

I miejsce – Kamil Danielak 
II miejsce – Patryk Świstowski 
III miejsce – Mateusz Czwórnóg 

• w kategorii gimnazjum: 
I miejsce – Łukasz Chudziak 
II miejsce – Radosław Ścibak 
III miejsce – Przemysław Tomiło 

 

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i  atrakcyjne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego. Przygotowaniem i  oceną 
poszczególnych zadań zajęli się uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSP 
w Żółkiewce. 

 



 
 

 

 



 

 

 



Dzień Przedsiębiorczości 

W tym roku nasza szkoła uczestniczyła w  szesnastej edycji ogólnopolskiego 
programu dla młodzieży „Dzień Przedsiębiorczości”. Ww. przedsięwzięcie sprzyja 
podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi 
edukacyjnej i zawodowej. 

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:  

 odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany 
edukacyjne, 

 zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, 
 pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach 

niezbędnych do wykonywania danego zawodu, 
 doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, 
 zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą. 

20 marca 2019 r. chętni uczniowie z kl. I i II Technikum w ZSP w Żółkiewce udali się 
do różnych firm i instytucji w celu poznania specyfiki pracy, niezbędnych kwalifikacji 
i predyspozycji na wybranych stanowiskach pracy. 

Dziękujemy lokalnym instytucjom i pracodawcom (Urząd Gminy w Żółkiewce, SKLEP 
ART. PRZEMYSŁOWE „DORIS” w Żółkiewce, Spółdzielczy Bank Powiatowy 
w Piaskach Oddział Rybczewice), dzięki którym szkoła mogła wziąć udział w Dniu 
Przedsiębiorczości 

 
 

 
 



Międzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych 
AGROTECH 2019 w Kielcach 

 
W dniu 15.03.2019 r. grupa 52 uczniów wraz z trzema opiekunami uczestniczyła 

w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGROTECH 2019 w Kielcach.  
Są to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi nowoczesnych maszyn 
organizowane w halach wystawienniczych.  

Oprócz prezentacji nowoczesnej techniki rolniczej, międzynarodowe targi 
AGROTECH to od lat konkretna dawka świeżej wiedzy – od przepisów i ubezpieczeń, 
po konferencje i konsultacje z ekspertami oraz warsztaty i spotkania organizowane przez 
wystawców na stoiskach. Konsultacje, porady, spotkania z ekspertami odbywały się 
na wielu stanowiskach rolniczych instytucji. Najbardziej oblegane były stoiska z ciągnikami 
i maszynami rolniczymi. Wielu zainteresowanych najnowszymi technologiami zwiedzało 
stoiska z ciągnikami i maszynami rolniczymi. Dla uczniów szkół związanych z rolnictwem 
jest to najlepsza lekcja praktyczna pokazująca wszystkie gałęzie produkcji i  usług na rzecz 
rolnictwa w jednym miejscu. 

 

 



 

 

 

 

 



Wyjazd edukacyjny do przedsiębiorstwa Pronar Sp. z o.o  
w Narwi – producenta pojazdów, maszyn i urządzeń  

dla rolnictwa w ramach projektu „Edukacja zawodowa 
uczniów w rzeczywistym środowisku prac” 

W dniach 11.04 – 12.04.2019 r. grupa 35 uczniów wraz z trzema opiekunami 
uczestniczyła w wyjeździe dydaktycznym zrealizowanym w ramach działań projektu 
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac” . Celem wyjazdu było 
zapoznanie uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, z technologiami produkcji maszyn i pojazdów rolniczych   wykorzystującymi 
nowoczesne technologie.  

Podczas wyjazdu uczniowie obserwowali proces produkcji maszyn do upraw 
sadowniczych i warzywnych w firmie WEREMCZUK AGROMACHINES z Niedrzwicy 
Dużej . Przedstawiciele firmy zapoznali uczniów z zasadami konstruowania, produkcji 
oraz montażu specjalistycznych maszyn, których nabywcami są rolnicy na całym świecie.  

W firmie PRONAR Sp. z o.o. z Narwi uczniowie zwiedzili cztery zakłady 
produkcyjne w Siemiatyczach, Hajnówce, Narewce i Narwi.  Uczniowie zwiedzili Centrum 
Badawczo-Rozwojowe, w którym trwają m. in. prace nad nowymi konstrukcjami.   

W bardzo miłej i otwartej atmosferze przedstawiciele firmy w bardzo szczegółowy 
sposób przestawili uczniom procesy produkcyjne wytwarzanych produktów, ze  szczególnym 
uwzględnieniem organizacji pracy, jakości wytwarzanych elementów oraz warunków pracy 
pracowników. Szczególną uwagę uczniowie zwracali na zastosowanie najnowszych 
technologicznie maszyn do obróbki materiałów stalowych, robotów spawalniczych, 
całkowicie zautomatyzowanej lakierni oraz na bardzo rygorystyczny proces kontroli jakości 
na każdym etapie produkcji.  

 
 

 



 

 

 



XLIII edycja okręgowych eliminacji Olimpiady  
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

 
W dniu 12.04.2019 roku w ZSR w Kijanach odbyły się eliminacje okręgowe XLIII 

edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Przedstawicielem naszej szkoły 
w bloku tematycznym: mechanizacja rolnictwa był Jakub Prażmowski - uczeń klasy III 
technikum. W eliminacjach zajął  II miejsce i będzie reprezentował szkołę oraz 
województwa: lubelskie i podkarpackie w eliminacjach centralnych, które odbędą się 7 i 8 
czerwca 2019 r. w Hańczowej (woj. małopolskie). 
   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misterium Paschalne 

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych to czas szczególnej refleksji. W takim 
nastroju 17 kwietnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste spotkanie 
przedwielkanocne. Uczniowie: Agata Chylińska,Anna Pawłasek, Jolanta Wilczopolska, 
Mateusz Skrzypczak, Mikołaj Bis przygotowali na tę okazję Misterium Paschalne 
połączone z pieśniami pasyjnymi. Zgodnie z tradycją uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
szkoły podzielili się święconym jajkiem. Pan Dyrektor podziękował młodzieży i  Księdzu 
Andrzejowi Szałęga za przygotowanie uroczystości oraz złożył wszystkim życzenia 
świąteczne. Piękne dekoracje zostały wykonane pod kierunkiem Pani Katarzyny 
Podgórskiej - Szpyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DNI OTWARTE DLA GIMNAZJALISTÓW  
I ÓSMOKLASISTÓW W ZSP W ŻÓŁKIEWCE 

Dnia 25 kwietnia 2019 r. w ZSP w Żółkiewce zostały zorganizowane  DNI 
OTWARTE SZKOŁY dla GIMNAZJALISTÓW I ÓSMOKLASISTÓW. Tego dnia 
gościliśmy młodzież z gimnazjów i szkół podstawowych w: Żółkiewce, Rudniku, 
Gorzkowie, Turobinie, Wysokiem,Płonce, Chłaniowie, Krzczonowie i  Rybczewicach. 

Wizyta uczniów tych szkół rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem, nauczycielami 
i przedstawicielami SU, którzy zapoznali z ofertą edukacyjną szkoły. Ponadto uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce przedstawili prezentację multimedialną 
o szkole. Część artystyczną w formie kabaretu zaprezentowali uczniowie: Adrian Dziewa, 
Mikołaj Bis, Agata Chylińska i Anna Pawłasek. Następnie goście wykonując zadania 
objęte konkursami zwiedzali budynek szkoły i  pracownie mechanizacyjne. Oglądali stoiska 
prezentujące poszczególne zawody i typy szkół: Technikum kształcące w zawodach: 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ekonomista, a także Branżową 
Szkołę I Stopnia kształcącą w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. 
Na przygotowanych stanowiskach pracy mogli na żywo wykonywać czynności zawodowe. 
Starsi uczniowie przekazywali młodszym koleżankom i  kolegom informacje dotyczące 
specyfiki nauki w poszczególnych typach szkoły i zawodach. Gimnazjalistom 
i ósmoklasistom przedstawiono osiągnięcia młodzieży ZSP w Żółkiewce w konkursach 
i olimpiadach. Uczestniczyli również w prezentacji sprzętu mechanizacyjnego i obejrzeli 
wyposażenie pracowni do nauki zawodu. Ponadto młodzież wzięła udział w  
przygotowanych atrakcjach: jazda samochodami, ciągnikami, strzelanie z wiatrówki 
do celu.  

Integracja młodzieży naszej szkoły z gimnazjalistami i ósmoklasistami zakończyła 
się przy kulinarnym stole: gorące kiełbaski i słodycze. Organizacją i prowadzeniem Dni 
Otwartych Szkoły zajęła się młodzież we współpracy z nauczycielami. 

 



 

 

 



I kiedy przyjdzie w drogę iść, a drogi nieprzetarte  
- wychodząc nie ryglujcie drzwi zostawcie je otwarte 

 
Czas płynie szybko – tak niedawno przestępowali progi ZSP w Żółkiewce po raz 

pierwszy, by teraz opuścić jej mury, kończąc tym samym uczniowski etap w swoim życiu. 
Przed nimi nowe drogi i nowe wyzwania dorosłego życia… 
Naszych tegorocznych absolwentów – bo o nich tu mowa – pożegnaliśmy uroczyście 26 
kwietnia 2019 r. Na galę przygotowaną z tej okazji przybyli: Członek Zarządu Powiatu 
Krasnostawskiego Pan Jan Mróz, ksiądz parafii rzymsko - katolickiej w Żółkiewce 
Andrzej Szałęga, Dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski, wychowawcy, nauczyciele, 
uczniowie.  

Była to ostatnia okazja do podsumowania wspólnie spędzonych lat, do refleksji, 
zadumy i wspomnień. W swoim wystąpieniu Dyrektor szkoły, podziękował uczniom 
za miłą współpracę i życzył pomyślności na przyszłość. W imieniu swoim i Starosty 
Krasnostawskiego Pana Andrzeja Leńczuka ciepłe słowa do młodzieży skierował również 
Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pan Jan Mróz. W  dalszej części uroczystości 
na scenę zaproszono absolwentów, którzy poprzez swoją aktywność, dbanie o  własny 
rozwój, uzyskiwanie wysokich wyników w nauce i sporcie, zaangażowanie w działalność 
artystyczną i społeczną kształtowali pozytywny wizerunek szkoły. Otrzymali oni 
wyróżnienia i nagrody. Po chwilach pełnych emocji, braw i dumy z dokonań maturzystów, 
przyszedł czas na ich pożegnanie przez młodsze koleżanki i kolegów, którzy 
zaprezentowali pożegnalny program słowno – muzyczny. 

Naszym absolwentom życzymy powodzenia na maturze, szczęścia w dorosłym 
życiu, spełnienia marzeń i aby lata spędzone w naszej szkole były dla nich zawsze miłym 
wspomnieniem. 

 



 

 

 



228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 
228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program słowno-muzyczny wprowadzający 
w atmosferę tamtych wydarzeń oraz będącą „żywą” lekcją wspaniałej historii przygotowała 
młodzież z klasy I, II i III T: W. Wilczopolska, M. Bis, A. Pawłasek, K. Kotyło,R. Plich, 
K. Książek,A. Wolniszewska. 

 

 

 



MATURA 2019 

Dnia 06.05.2019 r. o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z języka polskiego. 
W kolejnych dniach odbyły  się egzaminy maturalne z matematyki, języków obcych 
i przedmiotów dodatkowych. Maturzystom życzymy połamania piór!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zwiedzamy Centrum Pieniądza NBP i Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie 

W dniu 29 maja 2019 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista wraz 
z trzema opiekunami uczestniczyli w wyjeździe dydaktycznym do Warszawy 
zrealizowanym w ramach działań projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym 
środowisku prac”. Celem wyjazdu było zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania 
Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz popularyzowanie wiedzy na temat 
ekonomii i historii pieniądza w Centrum Pieniądza NBP. 

Podróż do Warszawy rozpoczęła się wczesnym rankiem. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali 
Stare Miasto, poznawali jego historię i zabytki, spacerowali po Krakowskim Przedmieściu, 
zatrzymywali się m. in. przed: pomnikami Adama Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego 
i Małego Powstańca, a następnie przed Pałacem Prezydenckim i przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Uczniowie spacerowali po Ogrodzie Saskim i Łazienkach Królewskich; 
podziwiali Pałac na Wyspie, Amfiteatr, pomnik Fryderyka Chopina oraz piękną przyrodę. 
Na Bulwarach Wiślanych oglądali pomnik Syrenki oraz Multimedialny Park Fontann. 

Następnie młodzież udała się do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 
które jest wehikułem czasu i kluczowym miejscem związanym z historią pieniądza. 
Uczniowie byli świadkami narodzin monet i banknotów, pierwszych banków i  teorii 
ekonomicznych. W Centrum Pieniądza byli też zapoznawani z podstawowymi 
zagadnieniami i skomplikowanymi procesami ekonomicznymi, w których uczestniczy 
pieniądz. Wizyta w  NBP przybliżyła młodzieży zagadnienia związane z rozwojem 
ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcje pełnione przez pieniądz na przestrzeni dziejów 
oraz z historią powstania i ewolucją systemu bankowego. Miejsce i wrażenia po wizycie 
w Centrum Pieniądza na długo zostaną w  pamięci uczestników tej wycieczki 
dydaktycznej.  

Kolejnym celem wyjazdu do Warszawy była Giełda Papierów Wartościowych. Uczniowie 
poznawali zasady funkcjonowania giełdy oraz fakty i zdarzenia z jej życia. Obejrzeli Salę 
Notowań, w której znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy. Poznawali nowe 
zagadnienia i tajniki praktyk giełdowych. Młodzież ma świadomość, że dobra znajomość 
rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych zwiększa szanse 
na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.  

 

 

 

 



 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 



 

 

 



PUCHAR WIOSNY 2019 

Już po raz szesnasty, dnia 29.05.2019 r. odbył się w naszej szkole turniej „ Puchar 
Wiosny”.  Impreza sportowa miała na celu wyłonienie najlepszej drużyny turnieju, jak 
również propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie sprawności ogólnej i  specjalnej 
z zakresu piłki nożnej, doskonalenie sprawności kondycyjnej i  koordynacyjnej, doskonalenie 
elementów technicznych i taktycznych, dążenie do osiągnięcia mistrzostwa sportowego oraz 
przygotowanie do udziału w zawodach sportowych. O godzinie 9:30 nauczyciel 
wychowania fizycznego Pani Katarzyna Podgórska-Szpyt oficjalnie przywitała zebrane 
drużyny i ich opiekunów, a następnie życzyła powodzenia i uzyskania jak najlepszych 
wyników sportowych. 

Podczas imprezy sportowej wśród uczestników panowała miła, sympatyczna 
atmosfera. Uczniowie z gimnazjów i naszej szkoły kibicowali kolegom rozgrywającym 
mecze. Zawodnicy przestrzegali zasad turnieju ustalonych przed meczem: zasady fair play 
i zdrowego ducha walki podczas gry. Na zakończenie turnieju wręczono zwycięzcom 
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekę podczas turnieju sprawował nauczyciel 
wychowania fizycznego. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Mistrzyni wiedzy o uzależnieniach - Anastazja Kania 

W dniu 30.05.2019r. uczennice Anastazja Kania i Agata Zbiciak pod opieką nauczyciela 
biologii Pani Renaty Sadurskiej uczestniczyły w  XIX Powiatowym Konkurs 
Profilaktyczny pod hasłem „ Mistrz wiedzy o uzależnieniach” 

Konkurs miał formułę znanego i lubianego teleturnieju telewizyjnego „Jeden z dziesięciu”. 
Po trzech emocjonujących etapach „Mistrzem wiedzy o uzależnieniach” została uczennica 
klasy pierwszej Anastazja Kania. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ DZIECKA 2019 

W dniu 03.06.2019r. grupa wolontariuszy z naszej szkoły pod opieką pani Karoliny 
Koman-Wardy i pani Katarzyny Podgórskiej-Szpyt odwiedziła dzieci z Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej. Młodzież wręczyła 
każdemu dziecku wakacyjny voucher do kina i słodycze. 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem panem Dariuszem Golcem 
przekazali akcesoria kuchenne i sprzęt sportowy. 

Od lutego do maja 2019r. nauczyciel wychowania fizycznego z ZSP w Żółkiewce pani 
Katarzyna Podgórska-Szpyt prowadziła zajęcia z aerobiku dla mieszkańców gminy 
Żółkiewka. Pozyskane od uczestników zajęć dobrowolne środki przekazała na prezenty dla 
dzieci i młodzieży z placówki. 

Wolontariusze w składzie: Weronika Traczyńska, Magda Brzyńska, Artur Krzeczkowski, 
Michał Pawłasek i Radosław Kapica bawili się z dziećmi i młodzieżą, grali w gry i miło 
spędzali czas. 

Dzieci i młodzież była zadowolona i zaskoczona wizytą wolontariuszy. Dziękowali 
za prezenty i zapraszali  ponownie. 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 



Alternatywne formy spędzania czasu wolnego  
- wyjazd do Lublina 

12.06.2019 r. uczniowie Technikum z ZSP w Żółkiewki uczestniczyli w  wycieczce 
do Lublina, która obejmowała: oglądanie spektaklu teatralnego „Mistrz i Małgorzata” 
w Teatrze im. J. Osterwy, udział w warsztatach psychoprofilaktycznych prowadzonych 
w Instytucie Psychologii UMCS oraz lekcję historii w  Państwowym Muzeum 
na Majdanku w Lublinie 
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 

Dnia 19.06.2019 r. o godz. 9.30 w ZSP w Żółkiewce odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego, które poprzedzone zostało Mszą świętą. Uroczystość 
rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, a  uczestniczyli w niej: Członek Zarządu 
Powiatu Pan Jan Mróz, przewodniczący Rady Rodziców Janusz Pawłasek, Dyrektor 
Stanisław Rogalski, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie. 

Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły, powitał gości i   wszystkich zebranych, 
przedstawił informacje o sukcesach naszych uczniów w nauce oraz w olimpiadach 
i konkursach. W dalszej części głos zabrał Pan Jan Mróz, pogratulował uczniom wysokich 
wyników w nauce oraz życzył udanych i bezpiecznych wakacji. 

Następnie dyrektor, wychowawcy i liderzy zespołów przedmiotowych wręczyli 
wyróżniającym się uczniom nagrody, listy pochwalne oraz dyplomy i  wyróżnienia. 
Najwyższą średnią w szkole 5,14 uzyskał Jakub Prażmowski z kl. III Technikum, 
następnie średnią 5,11 uzyskała Aleksandra Wolniszewska z klasy I Technikum. 
Najwyższą frekwencję w szkole 100 % uzyskali: Mateusz Nastaj kl. I Technikum i Jakub 
Mazurek kl. II Technikum. Uroczystość uświetniła krótka część artystyczna przygotowana 
przez uczniów pod kierunkiem Pani Renaty Sadurskiej. Całą uroczystość prowadziła 
uczennica kl. II T Karolina Książek.  

W dalszej części uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawcy rozdali pozostałe 
świadectwa.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 


