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Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

Dnia 01 września 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022. 
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 młodzież udała się do szkoły. Dyrektor ZS w Żółkiewce Pan Henryk 
Różyło serdecznie powitał uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególne słowa skierował 
do pierwszoklasistów, przekazał im najważniejsze informacje na temat organizacji pracy 
w nowym roku szkolnym i życzył owocnej pracy. Ze względu na sytuację epidemiczną 
dyrektor szkoły prosił o przestrzeganie zasad: dystans, dezynfekcja, maseczka. Następnie 
uczniowie udali się do wyznaczonych sal, gdzie spotkali się z wychowawcami. 

 

 

 



 

 

 

 



Święta Plonów w środowisku 

Koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego uwieńczyły Święta Plonów. Nasza 
szkoła tradycyjnie włączyła się w ich uroczyste obchody pragnąc podkreślić, że stanowimy 
cząstkę lokalnego środowiska. Uczestniczyliśmy w obchodach Gminnych Dożynek 
w  Gorzkowie, Krzczonowie i Żółkiewce oraz w Powiatowych Dożynek w Rudniku. 

Obok prezentacji osiągnięć szkoły i wystawy miniaturowego sprzętu rolniczego 
wykonanego przez uczniów naszej szkoły tradycyjnie urządziliśmy stoisko ze  słodkim 
poczęstunkiem. Obecność potraw podkreślała wspaniały efekt całorocznego trudu rolnika. 

"Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba, żeby mieć na stole świeży bochen 
chleba".  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



NARODOWE CZYTANIE 2021 

W dn. 06.09.2021 r. szkoła włączyła się w dziesiątą – jubileuszową edycję Narodowego 

Czytania. Tegoroczną lekturą tej jakże pięknej czytelniczej inicjatywy, objętej honorowym 

patronatem Pary Prezydenckiej jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Utwór 

ten w sposób mistrzowski piętnuje mechanizmy rządzące współczesnym społeczeństwem. 

W dramacie autorka krytykuje obłudę, hipokryzję oraz fałszywą moralność, przekazując 

czytelnikowi uniwersalne przesłanie - potrzebę walki o społeczną sprawiedliwość. Wspólne 

czytanie pozwala na nowo odkryć radość z bycia razem i  wzmacnia nasze poczucie 

jedności. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Targi AGRO SHOW w Bednarach 

Międzynarodowa wystawa rolnicza AGRO SHOW organizowana jest już od ponad 20 lat. 
Podczas wycieczki nasi uczniowie mieli okazję oglądać i podziwiać najnowocześniejsze 
ciągniki, kombajny oraz maszyny rolnicze światowych marek. 
Maszyny obejrzeliśmy od wewnątrz, a następnie obserwowaliśmy pokazy ich pracy. 
Zwiedzanie zajęło nam cały dzień, ale każdy uczeń wrócił zadowolony. 
Kolejnego dnia wycieczki zwiedziliśmy pradawną osadę łużycką w  Biskupinie. Mieliśmy 
okazję podziwiać dawne rzemiosło i budownictwo. Następnie udaliśmy się do Gniezna - 
dawnej stolicy naszego kraju. Byliśmy w Muzeum Zabytków Kultury Technicznej 
w Gnieźnie, gdzie obejrzeliśmy wyjątkowe, unikatowe egzemplarze zabytkowych motocykli 
i samochodów. 
Podziwialiśmy też Katedrę Gnieźnieńską oraz Starówkę. 
W wycieczce brało udział 39 uczniów oraz 5 opiekunów. 
Wyjazd zostanie w naszej pamięci na długi czas. Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych 
wystaw i pokazów maszyn rolniczych.  
 

 



 

 



Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2021 

W dn. 29.09.2021 r. Zespół Szkół w Żółkiewce przyłączył się do obchodów 
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie Książki 
w 2001 roku. Patronką wybrano Joannę Porazińską - wybitną pisarkę która wiele swoich 
książek napisała z myślą o dzieciach. Data 29 września to dzień urodzin zasłużonej Polki.  

Celem święta jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Jest to  jedno z tych 
wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, które są zarówno przyjemne jak i  pożyteczne. 
Książki są jednym z  najlepszych źródeł wiedzy, rozwijają wyobraźnię, poszerzają 
słownictwo i znajomość gramatyki oraz przede wszystkim pozwalają przeżywać wspaniałe 
emocje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÓBNA EWAKUACJA 

W dn. 04.10.2021 r. została przeprowadzona próbna ewakuacja uczniów z budynku 
szkolnego zgodnie z zasadami ewakuacji. Miała ona charakter ćwiczeniowy. Po sygnale 
dźwiękowym uczniowie wraz z nauczycielami oraz pracownicy administracji i obsługi 
opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. Nauczyciele przekazali Panu 
Dyrektorowi Henrykowi Różyło, prowadzącemu akcję ewakuacyjną, informacje dotyczące 
stanu liczebności klas. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, 
a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja 
w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i  zgodnie z zasadami postępowania 
w czasie niebezpieczeństw. W ćwiczeniach brała udział Jednostka Państwowej Straży 
Pożarnej w Krasnymstawie. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane 
wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji. 

Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak 
paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólne pomaganie 
sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a  także 
bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Wszystkie procedury ewakuacji 
zostały zachowa 

 

 



Zawody ligi lekkoatletycznej  
dla szkół ponadpodstawowych 

 
W dniu 04.10.2021 r. na stadionie miejskim w Krasnymstawie odbyły się zawody ligi 
lekkoatletycznej dla szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowała grupa 
chłopców, w składzie: 
Dawid Basiak - 1500 m 
Jakub Błaszczak - skok w dal 
Szymon Buczkowski - pchnięcie kulą 
Patryk Chyrchel - 100 m 
Łukasz Chudziak - pchnięcie kulą 
Karol Kapica - 100 m 
Patryk Olech - 1500 m 
Jacek Pop - 1500 m 
 
Gratulujemy osiągniętych wyników. 
 
Opiekunem grupy był nauczyciel wychowania fizycznego Pan Damian Koprucha. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mLegitymacja 

Zespół Szkół w Żółkiewce   przystąpił  do programu mLegitymacja, który umożliwia 
pobranie elektronicznej wersji legitymacji szkolnej na smartfony.  

mLegitymacja to uzupełnienie fizycznej (papierowej) legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia, 
wyświetlana w smartfonie. 
mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi na wniosek jego lub jego rodziców. 
Wniosek składa się do szkoły. 
Aby korzystać z mLegitymacji, uczeń musi pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację 
rządową mObywatel. 
Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną 
wersję dokumentu – jest ona tylko kopią. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” 
legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła 
unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. 
uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w  którym 
była przechowywana. 
Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie 
korzystają z tradycyjnych dokumentów. Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. 
przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo 
do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom, zniżek. Jej wydawanie umożliwia 
obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 

  

 

 



Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 
AGROTECH 2021 w Kielcach 

W dniu 08.10.2021 r. grupa uczniów wraz z dwoma opiekunami uczestniczyła 
w Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH 2021 w Kielcach. Co roku 
spotykają się tam m.in. właściciele gospodarstw, producenci maszyn oraz sprzedawcy 
nasion roślin rolniczych i pasz. Są to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 
targi techniki rolniczej organizowane w halach wystawienniczych.  

Agrotech w czasie pandemii zgromadziło 250 firm z dziewięciu krajów i instytucji 
z branży. W halach targów uczniowie oglądali imponujące ciągniki i kombajny, potężne 
agregaty, siewniki, opryskiwacze, silosy, a także drobne glebogryzarki czy deszczownice. 
Gamę produktów prezentowali nie tylko producenci rozdrabniaczy i  opryskiwaczy, ale 
także firmy zajmujące się wytwarzaniem mieszanek i granulatów. Właściciele gospodarstw 
mieli okazję do zapoznania się z nowymi maszynami służącymi do siewu i sadzenia. 
Prezentowane były takie marki jak Case IH, New Holland, Steyr, Lovol, Zetor, Farmtrac, 
Agrisem, Agro-Masz, McHale, Manitou, Pomot, Solis, Solan, Sip, czy Winkler. Swoje 
stoiska przygotowali też przedstawiciele instytucji służących rolnikom - Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Krajowa Rada Izb Rolniczych. Pracownicy chętnie 
odpowiadali na pytania rolników, także te dotyczące dofinansowań, dopłat bezpośrednich 
czy innego rodzaju wsparcia. 

Dla uczniów szkół związanych z rolnictwem jest to najlepsza lekcja praktyczna 
pokazująca wszystkie gałęzie produkcji i usług na rzecz rolnictwa w jednym miejscu. 

 

 



Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

W dniu 07. 10 2021 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
W wyborach uczniowie wybierali po dwie osoby z poszczególnych klas które 
odpowiedzialne będą za poszczególne sekcje działające w ramach zadań SU.  
W wyniku wyborów wybrano następujących uczniów: Staszewski Jakub, Domoń Paweł, 
Karolina Wypych, Dawid Olech, Julia Zdybel, Szymon Buczkowski, Piotr Rondoś, Szymon 
Martyna, Andżelika Białoch, Aleksandra Wolniszewska, Kamil Mazurek, Marcin 
Sosnówka.  
Opiekunem samorządu został Pan Dariusz Golec.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 

W dniu 13.10.2021 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce odbyło się uroczyste ŚLUBOWANIE 
UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ. Uroczystość obchodzona była w  ograniczonym gronie 
uczniów. Uczestniczyli w niej: Dyrektor  Szkoły Pan Henryk Różyło, przedstawiciele 
nauczycieli: Pani Anna Jawor, Pan Jerzy Stępień, uczniowie klasy I Technikum kształcącej 
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, wychowawca kl. I T Pani Maria 
Mirosław oraz reprezentanci Samorządu Uczniowskiego: Mateusz Kneć, Szymon 
Martyna, Kacper Potręć i Mikołaj Szpot. 

Po powitaniu wszystkich zebranych, uroczystym wprowadzeniu sztandaru i  wspólnym 
odśpiewaniu hymnu narodowego, młodzież klasy I T złożyła uroczystą przysięgę. 
Pierwszoklasiści w odświętnych strojach przyrzekali m. in. dbać o honor i dobre imię 
Szkoły. Po ślubowaniu oficjalnie otrzymali status ucznia szkoły ponadpodstawowej 
i zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Żółkiewce.  

Na zakończenie głos zabrał Pan Dyrektor gratulując uczniom dokonanego wyboru i  życząc 
młodzieży wielu sukcesów.  

 

 



 

 

 



Eliminacje szkolne XLV edycji OWiUR 

W dniu 22.10.2021 r. odbyły się eliminacje szkolne XLV edycji Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.  
W eliminacjach udział wzięło 48 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 
Do etapu okręgowego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie: 
 
1. Bobel Wojciech 
2. Mazurek Kamil 
3. Szydłowski Kacper 
 
Gratulacje! 
 
Miło nam poinformować że uczeń klasy IV Wojciech Bobel w eliminacjach okręgowych, 
które odbyły sie w dniu 8.04.2022 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zajął 
IV miejsce.  
Gratulacje! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pamiętamy 

W tym wyjątkowo trudnym roku na grobach naszych bliskich zapalamy wirtualny znicz. 
Wśród osób, które wspominamy 1 listopada, są nasi szkolni przyjaciele, współpracownicy 
i uczniowie. Do nich wszystkich i do ich rodzin kierujemy ciepłe myśli. 
 
 

 

 

 

 

 

Uczniowie przy Grobie Nieznanego Żołnierza 

Dnia 02.11.2021r. młodzież z Zespołu Szkół w Żółkiewce pod opieką opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego Pana Dariusza Golca udała się na cmentarz parafialny w Żółkiewce. 
Uczniowie zapalili znicze oraz oddali się chwili refleksji i  zadumy nad losem polskiego 
żołnierz 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap szkolny 

W środę, 10 listopada 2021 r. o godzinie 9:00 odbyły się zawody I stopnia XXXV 
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 
XXXV OWE „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. 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 
i ponadpodstawowych. 

W Zespole Szkół w Żółkiewce wzięli w niej udział uczniowie Technikum kształcącego 
w zawodzie technik ekonomista. Najwyższe wyniki uzyskały uczennice: Kamila Kotyło kl. 
IV T i Aleksandra Wolniszewska kl. IV T. Trzymamy kciuki za zakwalifikowanie się 
uczestników do etapu okręgowego.  

 

 

 

 



Badanie kontrolne w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku 

Informujemy, że od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Jego celem jest 
ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021. Wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań 
reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym 
Spisie Powszechnym.  
Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo 
wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021 (5 612 mieszkań 
w woj. lubelskim). Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi 
z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). 
Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami 
wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie 
przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i  są objęte tajemnicą 
statystyczną. Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub 
na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Wywiad 
telefoniczny zostanie poprzedzony listem Prezesa GUS informującym o  wylosowaniu 
mieszkania do uczestnictwa w badaniu kontrolnym.  
Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl. 
Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i  mieszkań w 2021 r.  
 

 



 

SZKOŁA 

DO HYMNU! 

 

 

W środę, 10 listopada o godzinie 11.11 uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział 
w  kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.  

Podobnie jak w ubiegłych latach, młodzież poszczególnych klas wraz z nauczycielami wspólnie odśpiewała 
„Mazurek Dąbrowskiego” w  salach lekcyjnych. W ten sposób społeczność szkolna Zespołu Szkół 
w Żółkiewce włączyła się we wspólne świętowanie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 



 

 



 

 

 

 



Gminne obchody 103.  

rocznicy Odzyskania Niepodległości 

W dniu 11 listopada 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół w  Żółkiewce aktywnie uczestniczyli w  gminnych 
obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Prezentowali sztandar szkoły oraz sztandary kół 
kombatanckich Gminy Żółkiewka: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koła Regionalnego 
w Żółkiewce i Koła Batalionów Chłopskich.  
Uczniowie, prezentujący sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wystąpili 
w mundurach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zostały one ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Krasnymstawie. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



Konkurs "Dzień bez Długów " 

W dniu 17 listopada uczniowie klasy IV T w zawodzie technik ekonomista brali udział 
w obchodach Dnia bez Długów.  
Była to ogólnopolska akcja edukacyjna, podnosząca problem zadłużenia i  oszczędzania. 
Z tej okazji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizował bezpłatne 
webinariumw formie online (MS Teams)dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. 
„Inwestowanie, oszczędzanie, (cyber)bezpieczeństwo - dlaczego warto zainteresować się 
tym już teraz?”. 
Podczas webinarium poruszone były takie kwestie, jak: sposoby na oszczędzanie, 
inwestowanie dla początkujących, przeciwdziałanie kradzieży pieniędzy z kont 
bankowych. 
W webinarium uczestniczyli: 
• Radca prawny, dyrektor jednego z największych programów edukacji ekonomicznej 
w Polsce - Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - KrzysztofOstafiński („Zarządzanie 
finansami osobistymi - oszczędzanie długoterminowe”); 
• Przewodniczący Koła Naukowego Ekonomistów UMCS - lic. Kamil Chmura („Zostałem 
zhackowany! - kilka słów o trzymaniu oszczędności w banku”); 
• Członek zarządu KNE UMCS, redaktor portalu ekonomiczno-inwestycyjnego 
Comparic.pl - lic. Wojciech Listoś („Dlaczego warto zacząć inwestować w młodym 
wieku?”). 
Po zakończonym webinarium uczniowie wzięli udział w krótkim konkursie, dotyczącym 
tematyki oszczędzania, inwestowania i cyberbezpieczeństwa.  
Pragniemy z radością poinformować, że Aleksandra Wolniszewska zajęła IX miejsce, 
Anastazja Kania zajęła X miejsce. W ogólnopolskim konkursie uczestniczyło około 150 
uczniów. GRATULACJE!!! 

 



Zespół Szkół w Żółkiewce w programie OSE 

Zespół Szkół w Żółkiewce przystąpił do programu: Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), dającego 

szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jest odpowiedzią na 

wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne 

technologie oraz promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. 

 

 

 

 

 



Puchar Polski w Rolnictwie Precyzyjnym 

Od 5 października do 21 grudnia 2021 r. grupa siedmiu uczniów technikum mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki reprezentuje szkołę w  1. edycji "Pucharu Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym". 
Celem przedsięwzięcia jest możliwość nabycia i sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie nowinek 
technologicznych i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, rywalizacja, świetna zabawa i cenne nagrody. 
Część edukacyjna składa się z dziewięciu webinariów wykładowych, które prowadzą przedstawiciele 
organizatorów tj. firmy: 365FarmNet, Class, Michelin, Agrocom.  
Po każdej z trzech serii webinariów odbędzie się runda konkursowa polegająca na rozwiązywaniu testów 
wiedzy. 
W klasyfikacji generalnej liczy się ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi w  jak najkrótszym czasie. 
Natomiast w finale Pucharu Polski wygrywają trzy szkoły z najwyższą punktacją po podsumowaniu 
wyników ze wszystkich trzech rund. Każdy z uczestników ma możliwość zdobycia również nagrody 
indywidualnej – organizatorzy wyróżnią łącznie 10 uczniów. 
 
Naszą szkołę reprezentują uczniowie: Mateusz Nastaj, Kacper Szydłowski, Radosław Pawłat, Dawid 
Olech, Mateusz Kneć, Paweł Mielniczuk, Marcin Nawrocki. 
 
Powodzenia!  
 
 

 

 

 



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 jak 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: 22 listopada – język polski, 
23 listopada – matematyka, 24 listopada – języki obce, 25 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 agrotroniki oraz 
technik ekonomista  

 

 

 

 

 

 



Hazard? Nie daj się wciągnąć 

 

Zespół Szkół w Żółkiewce przystąpił do akcji edukacyjnej organizowanej przez 
Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa, pod patronatem honorowym 
Ministra Edukacji i Nauki, pod nazwą "Hazard? Nie daj się wciągnąć". 
Cel kampanii to uświadomienie społeczeństwu, że: 
- hazard jest niebezpieczny i potrafi zniszczyć życie rodzinne, sytuację finansową 
i zdrowie, 
- osoby uzależnione podkreślają korzyści z hazardu i koncentrują się na możliwościach 

wygranych oraz pieniądzach.  
 
 
 

 

 

 



Szkolny Turniej Tenisa Stołowego 

Dnia 02.12.21 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego, które 
poprzedziły eliminacje klasowe. Turniej odbywał się w systemie "do dwóch porażek". 
W turnieju wzięło udział 14 uczniów. Zwycięzcą turnieju został Mateusz Kneć  z klasy 
II T. Podium przedstawia się następująco: 
1. Mateusz Kneć II TM 
2. Radosław Kapica IV TM 
3. Krystian Mantaj II TM 
 

 
 

   



 

 

 



 

 
 

 



Powiatowe zawody drużynowe w tenisie stołowym 

28 października 2021 roku w Zespole Szkół nr 2 w Krasnymstawie do rywalizacji o tytuł 
mistrza powiatu przystąpili uczniowie naszej szkoły w składzie: Kacper Jędruch (I TM), 
Radosław Pawłat (II TM). 
Początek zawodów zapowiadał się dobrze w wykonaniu uczniów, a szczególnie 
Radosława Pawłata, gdzie w swoim pierwszym meczu pokonał swojego rywala 
i wydawało się, że będą w stanie zakończyć rywalizację na podium. Niestety dalsza część 
nie przebiegała po myśli naszych zawodników i zakończyli zawody tuż za podium. 
 
 
 

 
 



 

 

 



Eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości 

W dniu 02.12.2021 r. odbyły się zawody szkolne XVII 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 podstawy przedsiębiorczości, ujętych w  części stałej programu Olimpiady 
Przedsiębiorczości oraz dobrej znajomości zagadnień ujętych w  części zmiennej programu Olimpiady 
Przedsiębiorczości realizowanej w  bieżącym roku pod hasłem „Strategie inwestowania na rynku 
kapitałowym”. 

Kamili Kotyło i Aleksandrze Wolniszewskiej życzymy zakwalifikowania się do etapu okręgowego ww. 
olimpiady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkolny Konkurs 
Czytelniczy  
"Życie i twórczość 
Cypriana Kamila 
Norwida"   

 
Cyprian Kamil Norwid - wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta 
sztuk pięknych. W swojej twórczości Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-
europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. „Twórczy wkład Norwida 
w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach 
decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i  polskiej 
kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2021 Rokiem 
Cypriana Norwida”. 

W grudniu 2021 r. chętni uczniowie Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce brali udział 
w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida" 
organizowanym przez bibliotekarza i nauczyciela języka polskiego. 

Najwyższym poziomem wiedzy wykazali się uczniowie: 
 I miejsce Szymon Buczkowski (kl. III T) 
 II miejsce Łukasz Chudziak (kl. III T), Karol Kapica (kl. III T) 
 III miejsce Michał Plesz (kl. III T) 

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z dziełami 
Cypriana Kamila Norwida. 

 



Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach 

Eliminacje szkolne do pierwszej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach 
W dniu 10.12.2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do pierwszej edycji Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”.  
Celem olimpiady było zwiększenie świadomości finansowej młodzieży oraz pobudzenie 
i rozwijanie ich zainteresowań dotyczących zagadnień finansowych. Program Olimpiady 
dotyczył tematyki zarządzania finansami, w tym takich zagadnień jak: finanse osobiste, 
finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, finanse międzynarodowe, bankowość, 
ubezpieczenia, rynek finansowy, w tym giełda, pośrednictwo i doradztwo finansowe, 
nadzór finansowy, bezpieczeństwo finansowe, rachunkowość finansowa, technologie 
finansowe. 
Etap szkolny odbył się zdalnie w formie elektronicznej. Uczestnik zobowiązany był 
do zalogowania się na platformie Moodle w podanym przedziale czasu. Każdy uczestnik 
mógł przystąpić do I etapu tylko jeden raz rozwiązując test na czas. 
Aleksandrze Wolniszewskiej uczennicy klasy IV TE życzymy zakwalifikowania się do II 
etapu ww. olimpiad 

 

 

 



Projekt ,,Lekcja:Enter" 

Grupa 6 nauczycieli z Zespołu Szkół w Żółkiewce przystąpiła do  Ogólnopolskiego 
projektu ,,Lekcja:Enter" 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). 
Nauczyciele dzięki szkoleniu „Lekcja:Enter!” m.in.:  
● nauczą się jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, np. epodreczniki.pl 
czy edukator.pl, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych, np. Akademia 
Khan, także w urządzeniach mobilnych;  
● poznają edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu, np. tabletów, smartfonów 
czy modułów elektronicznych i aplikacji, np. Learning Apps, Kahoo!t czy Quizizz, i 
dowiedzą się jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;  
● poznają społeczności aktywnych nauczycieli, np. na Facebooku;  
● dowiedzą się, jak można doskonalić wykorzystanie TIK na lekcjach zgodnie z modelem 
SAMR (definiuje on cztery poziomy integracji TIK w procesie edukacji) oraz jak pracować z 
uczniowskimi smartfonami na lekcji, zgodnie z modelem BYOD (ang.: bring your own 
device);  
● nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą metody Webquest 
i jak stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;  
● przygotują się do tworzenia własnych e-zasobów edukacyjnych i wypróbują w działaniu 
przygotowane w ramach szkolenia 2 scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK; 
● dowiedzą się, jak wspierać realizację podstawy programowej własnego przedmiotu 
korzystając z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK);  
● nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, korzystać z gotowych 
materiałów i tekstów źródłowych zgodnie z prawem autorskim, a także nauczą się 
udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach.  
 
 

 



Szkolny konkurs plastyczny 
„Czas wolny bez używek" 

 

 

 

W I semestrze br. szkolnego w Zespole Szkół w Żółkiewce został zorganizowany szkolny 
konkurs plastyczny „Czas wolny bez używek” . Jego celem było ukazanie młodzieży 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Konkurs był skierowany do  wszystkich 
uczniów szkoły. Prace plastyczne zostały umieszczone na szkolnej gazetce, a najlepsze 
nagrodzone. Wszystkie prace się podobały, a na wyróżnienie zasługują szczególnie 
uczniowie: Marcin Nawrocki (I miejsce), Bartłomiej Harasim (II miejsce), Radosław 
Pawłat (III miejsce), Karol Łagód (IV miejsce), Krystian Mantaj, Paweł Domoń, Karol 
Potręć, Daniel Kania i Paweł Kłoczek. Środki na zakup nagród i innych pomocy 
dydaktycznych wspomagających prowadzenie w szkole działań profilaktycznych zostały 
pozyskane dzięki realizacji przez szkołę zadania publicznego finansowanego przez Urząd 
Gminy w Żółkiewce.  

Koordynatorami konkursu byli nauczyciele: Pani Karolina Koman-Warda, Pani Krystyna 
Kata i  Pani Maria Mirosław.  

 



 

 



 

 



Egzaminy z kwalifikacji 

W dniu 10.01.2022 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacjęMG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych 
w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego 
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Część pisemna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikację MG.42 odbyła się 11.01.2022 r. Był to  ostatni egzamin 
z kwalifikacji, zdawany przez uczniów kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

W dniu 11.01.2022 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36 
Prowadzenie rachunkowości przystąpili uczniowie kl. IV Technikum kształcącego 
w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbyła się 18.01.2021 r. Był 
to również ostatni egzamin z kwalifikacji, zdawany przez uczniów kl. IV Technikum, aby 
uzyskać zawód technika ekonomisty. 

Naszym starszym kolegom życzymy pozytywnych wyników egzaminów.  

 

 

 

 



Olimpiada Przedsiębiorczości - etap okręgowy 

Miło nam poinformować o zakwalifikowaniu się Aleksandry Wolniszewskiej - uczennicy 
kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista – do etapu okręgowego 
XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Myśl przewodnia tegorocznej olimpiady brzmi: 
"Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”. Eliminacje okręgowe odbędą się 3 marca 
2022 r. w formie online. Życzymy Aleksandrze zakwalifikowania się do  etapu centralnego 
Olimpiady Przedsiębiorczości. 

 

 

 

 

 



Studniówka 2022 

5 lutego 2022 roku uczniowie klasy IV Technikum Zespołu Szkół w Żółkiewce rozpoczęli 

swój Bal Studniówkowy. W uroczystości uczestniczyli również: zaproszeni goście, rodzice, 

dyrektor szkoły, wychowawca oraz nauczyciele. 

Uczniowie uroczyście przywitali przybyłych gości, a Dyrektor szkoły Pan Henryk Różyło, 

w swoim wystąpieniu zwrócił się do młodzieży życząc im, trafionych życiowych decyzji 

po ukończeniu szkoły oraz aby tego uroczystego wieczoru odłożyli na bok wszelkie troski 

i zmartwienia, by ich udziałem stała się dobra zabawa i noc pełna niezapomnianych 

wrażeń. Maturzystom życzył zdania egzaminu dojrzałości, natomiast rodzicom 

podziękował za organizację balu. Ciepłe słowa w stronę młodzieży padły także z ust 

zaproszonych gości: Członka Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pana Jana Mroza oraz 

Wójta Gminy Żółkiewka Pana Jacka Lisa. 

Korzystając z okazji uczniowie podziękowali dyrektorowi szkoły, wychowawcy oraz 

nauczycielom za stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, za trud 

włożony w nauczanie, za stwarzanie przyjaznej 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 przyszedł czas na poloneza. Ten tradycyjny staropolski taniec rozpoczął 

Studniówkę Anno Domini 2022. Zabawa trwała do przysłowiowego białego rana.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



POMÓŻ SZPITALOM WALCZĄCEJ UKRAINY 

AKCJA CHARYTATYWNA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW SPZOZ 

KRASNYSTAW  

 

 

 



STAROSTWO POWIATOWE  
W KRASNYMSTAWIE URUCHAMIA 

POWIATOWY MAGAZYN DARÓW  
I POMOCY DLA UKRAINY 

Zachęcamy całą społeczność Zespołu Szkół w Żółkiewce do składania darów dla 

uchodźców z objętej wojną Ukrainy do sekretariatu szkoły. 

Zebrane dary będą przekazane do powiatowego magazynu darów w sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 5. 

Szczegółowe informacje znajdują się na załączonych w galerii plakatach. 

Dziękujemy uczniom i pracownikom Zespołu Szkół w Żółkiewce za wsparcie dla 

uchodźców w postaci złożonych darów. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



WIEC I MARSZ POKOJU - SOLIDARNOŚCI 
z narodem ukraińskim 

 

 

 

 

 



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Święto Bohaterów II konspiracji, niezłomnie walczących o niepodległą i wolną Polskę 
zostało ustanowione z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żołnierze Wyklęci byli 
żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego antykomunistycznego, 
którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Uczestników 
ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy 
Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz 
pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie 
zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski. Liczbę członków wszystkich 
organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji 
oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, 
KBW czy MO. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do  opóźnienia 
kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk 
wzorem postawy obywatelskiej. 

Pamiętamy! 

 

 

 



Podsumowanie efektów pracy  
za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 

Dnia 03.03.2022 r. w sali gimnastycznej odbył się apel dla uczniów podsumowujący efekty 
pracy za I semestr nauki w Zespole Szkół w Żółkiewce. 

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

 

 

 

 

 



Ogólnopolski konkurs Akademia Młodego Mechanika 

Uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce kształcący się w zawodzie technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki biorą aktywny udział w Ogólnopolskim konkursie Akademia 

Młodego Mechanika.  

Grupy dwuosobowe zostały zarejestrowane w kategoriach: Młody Mechanik Maszyn 

Rolniczych - udział wzieli: Krystian Mantaj, Mateusz Kneć, Dawid Olech, Marcin 

Nawrocki, Mateusz Sitański, Radosław Pawłat, Michał Plesz, Piotr Rondoś, Jakub 

Ścibak, Paweł Mielniczuk oraz Młody Mechanik Motocyklowy - udział wzieli" Patryk 

Świstowski, Kamil Danielak, Adrian Obrośliński, Marcin Sadło . 

 

Trzymamy kciuki i życzymy Powodzenia!!!  

 

 

 



Konkurs Wiedzy Rolniczej 

Trzech uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i  agrotroniki: Kacper Szydłowski, 

Mateusz Krzyżan, Kamil Szpot zakwalifikowało się do etapu finałowego konkursu 

Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby który odbędzie się 17.03.2022 roku. 

 

Trzymamy kciuki i życzymy Powodzenia!!!  

 

Gratulujemy wyników oraz zdobytych nagród pieniężnych i  rzeczowych.  

Dziękujemy za udział i reprezentowanie szkoły!  

 

 

 

 



 

 

 



Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 

Czterech uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Łukasz Chudziak, 

Michał Podgórski, Michał Plesz, Mateusz Czwórnóg  zakwalifikowało się do finału 

wojewódzkiego XXXIX Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2022r . który odbędzie 

się 11.03.2022 roku. 

 

Trzymamy kciuki i życzymy Powodzenia!!!  

 

Gratulujemy wyników i dziękujemy za reprezentowanie szkoły! 

 

 

 

 



 

 

 



AGROTECH 2022 w Kielcach 

W dniu 18.03.2022 r. grupa 24 uczniów wraz z dwoma opiekunami uczestniczyła 
w Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH 2022 w Kielcach. Co roku 
spotykają się tam m.in. właściciele gospodarstw, producenci maszyn oraz sprzedawcy 
nasion roślin rolniczych i pasz. Są to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 
targi techniki rolniczej organizowane w halach wystawienniczych. 
27. Edycję targów rolniczych Agrotech jak co roku odwiedziły firmy rolnicze z całego 
świata, prezentujące ciągniki, kombajny, maszyny sadownicze, silosy zbożowe, nawozy czy 
środki uprawy rolnej. W 9 halach wystawiło się 350 firm z 11 krajów, w tym z Austrii, 
Czech, USA, czy Włoch. Na targach obecni byli m. in. John Deere i Case z USA, Zetor 
z Czech, czy McCormick z Włoch. Była też silna reprezentacja Polski, w tym: Kabat, 
SaMASZ, Stomil Sanok, Horpol i wiele innych. 

 

 

 

 



Stypendia Prezesa Rady Ministrów  
dla Aleksandry i Mateusza 

Jest nam miło poinformować, że dwóch uczniów Technikum w Zespole Szkól w Żółkiewce 
zostało Stypendystami Prezesa Rady Ministrów, tj.:  

 Aleksandra Wolniszewska - uczennica kl. IV Technikum (na podbudowie 
gimnazjum) kształcącego w zawodzie technik ekonomista, 

 Mateusz Kneć - uczeń kl. II Technikum (na podbudowie szkoły podstawowej) 
kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się w  dn. 
4 kwietnia 2022 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogło być przyznane dwóm uczniom uczęszczającym 
w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły średniej kończącej się maturą, w tym w Zespole 
Szkół w Żółkiewce: jednemu uczniowi Technikum na podbudowie gimnazjum i drugiemu 
uczniowi Technikum na podbudowie szkoły podstawowej.  

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów mógł zostać uczeń, 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 Aleksandrze i Mateuszowi oraz życzymy dalszych sukcesów. 

 



 

 



DNI OTWARTE DLA ÓSMOKLASISTÓW 

Dnia 12 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce obyły się DNI OTWARTE 
SZKOŁY dla Ósmoklasistów. Tego dnia gościliśmy młodzież ze  szkół podstawowych. 
Wizyta ósmoklasistów rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem, nauczycielami 
i przedstawicielami SU, którzy zapoznali z ofertą edukacyjną szkoły.  

Następnie uczniowie szkół podstawowych zwiedzali budynek szkoły i  pracownie do nauki 
przedmiotów zawodowych: mechanizacyjne i ekonomiczne. Oglądali stoiska prezentujące 
poszczególne zawody i typy szkół: Technikum kształcące w zawodach: technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rachunkowości, a także Branżową Szkołę 
I Stopnia kształcącą w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

Uczniowie przekazywali młodszym koleżankom i kolegom informacje dotyczące specyfiki 
nauki w poszczególnych szkołach i zawodach. Ósmoklasistom przedstawiono osiągnięcia 
młodzieży Zespołu Szkół w Żółkiewce w konkursach i olimpiadach. Goście uczestniczyli 
również w prezentacji sprzętu mechanizacyjnego i obejrzeli wyposażenie pracowni do nauki 
zawodu. 

Podczas Dni Otwartych w Zespole Szkół w Żółkiewce odbyły się Powiatowe Konkursy dla 
Ósmoklasistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Księgowość - moje hobby”. Zostały one 
zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Uczniowie 
szkół podstawowych mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu 
mechanizacji i rachunkowości. 

W Powiatowym Konkursie „Mechanizacja – moje hobby” przyszli mechanizatorzy 
sprawdzili swoje zdolności manualne podczas wykonywania zadań praktycznych, 
próbowali własnych sił w precyzyjnej jeździe ciągnikiem rolniczym New Holland oraz 
samochodem osobowym Opel Corsa.  

Po podsumowaniu wyników z wykonania poszczególnych zadań z dziedziny mechanizacji 
rolnictwa zwycięzcami zostali:  

 I miejsce - Bartłomiej Nastaj ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, 
 II miejsce - Grzegorz Marek ze Szkoły Podstawowej w Rudniku, 
 III miejsce - Adrian Korzec ze Szkoły Podstawowej w Płonce. 

W części teoretycznej Powiatowego Konkursu „Księgowość – moje hobby” potencjalni 
księgowi wykazali się wiedzą z zakresu finansów, bankowości i funkcjonowania rynku. 
W części praktycznej ósmoklasiści obsługiwali podręczny sprzęt biurowy (m. in. 
bindownicę, termobindownicę, laminator, gilotynę, sumatory, niszczarkę dokumentów). 
Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepsze wyniki osiągnęły:  

 I miejsce -Wiktoria Kuśmierz ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, 



 II miejsce - Aleksandra Góźdź ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, 
 III miejsce - Klaudia Małysz ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie. 

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

W Dniach Otwartych brali również udział absolwenci naszej szkoły. Profesjonalnie 
zorganizowali szybki kurs obsługi broni palnej i strzelanie rekreacyjne do tarcz z Air Soft 
Gun, w którym mogli wziąć udział uczestnicy uroczystości. 

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

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Święto  

Chrztu  

Polski  

 

 

 

 

 

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski  ustawą z 22 lutego 2019 r. Święto ma na celu 

„upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na  doniosłość 

decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju 

naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej 

świadomości”. Święto jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość 

polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień 

narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna 

z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek 

państwowości. Aby uczcić Święto Chrztu Polski w dn. 13.04.2022 r. został 

przeprowadzony apel. Uczestniczyli w nim uczniowie, dyrektor i nauczyciele. Informacje 

nt. znaczenie chrztu Mieszka I dla polskiej kultury, historii i tożsamości przedstawił 

Mateusz Kneć - uczeń kl. II T. W dn. 14.04.2022 r. upamiętnimy ten dzień poprzez 

wywieszenie flagi na budynku szkoły. 



 

 



„DĘBY KATYŃSKIE – ŁAŃCUCH PAMIĘCI 
KOLEJNYCH POKOLEŃ” 

W 2007 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. Rok później - 13-go kwietnia 2008 roku została zainicjowana 
ogólnopolska akcja „Katyń… Ocalić Od Zapomnienia”. Pod patronatem ówczesnego 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego oraz abp. Sławoja Leszka 
Głódzia, rozpoczęto sadzenie 21 473 dębów, z których każdy ma  przywoływać pamięć 
zamordowanego oficera lub policjanta. „Dęby Pamięci” sadzone były na  terenie całego 
kraju, tak by  na  70-tą rocznicę zbrodni Katyńskiej w kwietniu 2010 roku, każda ofiara 
została uhonorowana osobnym drzewem - pomnikiem. Jeden Dąb to jedno nazwisko z listy 
katyńskiej. W 2010 r. odbyła się uroczystość upamiętnienia ofiar zbrodni Rosjan na elitach 
intelektualnych II RP dokonanych w sowieckich katowniach w Miednoje, Katyniu 
i Kozielsku oraz innych miejscach, w których zamordowano ok. 22 tys. osób. Wśród nich 
oprócz oficerów byli nauczyciele, lekarze, prawnicy, którzy nie chcieli uznać uzależnienia 
Polski od ZSRR. Zbrodnia ta przez lata PRL-u była ukrywana lub obwiniano o nią 
Niemców. Dzisiaj nabiera ona nowego znaczenia po katastrofie smoleńskiej, która także 
jest dramatem dla Polaków i też budzi wspomnienia oraz odniesienie do tamtych lat. 

Nasza szkoła wybrała do upamiętnienia aspiranta policji Jana Iwanickiego, który przed 
wojną pełnił funkcję komendanta policji w Żółkiewce. Dąb pamięci oraz płyta pamiątkowa 
znajduje się w Ogrodzie Papieskim przy Kościele Św. Franciszka w Krasnymstawie, 
a tablica z informacjami o życiu tego bohatera znajduje się w sali historycznej Zespołu 
Szkół w Żółkiewce. 

W dniu dzisiejszym poczet sztandarowy naszej szkoły odświeżył pamięć tamtych 
makabrycznych dni oraz 10 rocznicy posadzenia dębów pamięci ku czci bohaterów 
i patriotów pomordowanych na tej nieludzkiej ziemi. Nasz dąb ma dopiero 12 lat, ale będzie 
pamiętał i przypominał o tych wydarzeniach przez następne wieki. 

Ponadto dniu 13.04.2022 r., podczas okolicznościowego apelu, młodzieży szkolnej zostały 
przypomniane fakty historyczne związane z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
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Regionalny Konkurs Orki Siewnej 

Czterech uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki: Kamil Szpot , Mateusz Krzyżan, Wojciech Bobel, Dawid Cichosz, 
uczestniczyło w dniu 21 kwietnia 2022 roku w Regionalnym Konkursie Orki Siewnej, który 
odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 
w Różańcu, pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka, Wojewody Lubelskiego – Lecha 
Sprawki oraz Lubelskiej Izby Rolniczej. Współorganizatorami byli przedstawiciele marki 
KUBOTA i STEYR. 
Konkurs skierowany był do uczniów szkół rolniczych z województwa lubelskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego, a składał się z części teoretycznej i praktycznej. 
Do zadań rywalizujących ze sobą 17 dwuosobowych drużyn należało wykonanie orki 
siewnej na wyznaczonym poletku, w określonym czasie, wybranym losowo agregatem, 
złożonym z ciągnika i pługa obrotowego.  
Kryteria oceny, jakie były brane pod uwagę to wiedza teoretyczna z zakresu orki siewnej 
oraz parametry takie jak: głębokość orki mierzona w trzech punktach, prostolinijność 
ostatnich bruzd, ocena jakości pracy pługa, równe pole po wszystkich przejazdach oraz 
stosowanie się do zasad BHP. 
Puchary dla zwycięzców, ufundowane przez Urząd Wojewódzki wręczyła w imieniu 
Wojewody Lecha Sprawki, Dyrektor Wydziału Środowiska i  Rolnictwa – Barbara Wróbel, 
dyplomy dla każdego uczestnika Dyrektor ZSCKR w Różańcu, zaś nagrodami rzeczowymi 
obdarowali wygranych przedstawiciele instytucji i firm rolniczych.  

 

 



 

 



 

 

 

 



POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2022 

Czas płynie szybko – tak niedawno przestępowali progi Zespołu Szkół 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 29 
kwietnia 2022 r. Na uroczystość przygotowaną z tej okazji przybyli: Członek Zarządu 
Powiatu Krasnostawskiego Pan Jan Mróz, Proboszcz parafii rzymsko - katolickiej 
w Olchowcu ksiądz Franciszek Kliza, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Janusz 
Pawłasek, Dyrektor szkoły Pan Henryk Różyło, 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. 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. Stypendium Starosty Powiatu Krasnostawskiego 
za najwyższe wyniki w nauce otrzymała Aleksandra Wolniszewska - uczennica kl. 
IV technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. 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. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 
W 2022 roku przypada 231. rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 
3 Maja, która została spisana i wprowadzona w życie jako Konstytucja Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód 
obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza 
w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu 
oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych 

Uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce aktywnie uczestniczyli w gminnych obchodach 
231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Uczniowie: Jakub Ścibak, Dawid Olech, Mateusz Kneć prezentowali sztandar Zespołu 
Szkół w Żółkiewce.  
Uczniowie: Karolina Wypych, Kamil Szpot, Michał Janicki prezentowali sztandar Koła 
Kombatanckiego Gminy Żółkiewka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koła 
Regionalnego w Żółkiewce w mundurach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.  
Uczniowie: Daniel Słabosz, Paweł Mielniczuk prezentowali sztandar Koła 
Kombatanckiego Gminy Żółkiewka Batalionów Chłopskich. 
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńców przy pomniku w centrum Żółkiewki. 
Następnie uczestnicy udali się do kościoła pw. Św. Wawrzyńca na Mszę Świętą w intencji 
Ojczyzny, po której odbyła się część artystyczna.  

 



 

 

 

 



 

 

 



MATURA 2022 

Dnia 04.05.2022 r. o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z języka polskiego. W kolejnych 
dniach odbędą się egzaminy maturalne z matematyki, języków obcych i przedmiotów 
dodatkowych. W bieżącym roku do matury przystępują absolwenci technikum kształcącego 
w zawodach: tehnik ekonomista oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

Maturzystom życzymy połamania piór! 

 

 

 



 

 

 

 



Zwiedzamy wystawę modelarską 

W dn. 18.05.2022 r. uczniowie kl. I T mieli możliwość obejrzenia wystawy modelarskiej. 
Została ona zorganizowana w sali Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce. 
Młodzież oglądała modele samolotów, czołgów, samochodów, statków i  okrętów. Były one 
wykonane z plastiku lub kartonu. O wystawionych eksponatach ciekawie opowiadał p. 
Jarosław Żyśko. Zainteresowani będą mogli uczestniczyć w zajęciach modelarskich 
organizowanych przez OKS w Żółkiewce.  
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

Koncert organizowany  
przez Stowarzyszenie Gloria Vitae 

 

 

 

 

 

 



Poznajemy Polskę - Nałęczów i Kazimierz Dolny 

W dniu 25 maja 2022 r., w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj 
Polskę”, 20 uczniów Zespołu Szkół w Żółkiewce uczestniczyło w wycieczce dydaktycznej 
do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego. Jej celem było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego 
młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania wybranego zakątka Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Na początku młodzież zwiedziła dwa oddziały Muzeum Narodowego w Lublinie, tj. 
Muzeum Bolesława Prusa i Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Są to muzea 
biograficzno-literackie gromadzące pamiątki i materiały dokumentujące życie i twórczość 
ww. pisarzy, ze szczególnym uwzględnieniem ich związków z Nałęczowem i rodzinną 
ziemią lubelską. Uczestnicy wycieczki zwiedzili też Park Zdrojowy w Nałęczowie – 
zabytkowy park pełniący funkcję uzdrowiskową - jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu 
klimatyczno–kardiologicznym. 

Drugim etapem wycieczki był Kazimierz Dolny - piękne renesansowe miasto położone nad 
Wisłą i Grodarzem, przecięte malowniczymi wąwozami. Młodzież miała możliwość 
przebywania na  wspaniałym rynku, podziwiania zachowanych kamienic renesansowych. 
Zainteresowaniem cieszyły się też kramy, na których można kupić słynne koguty i inne 
kazimierskie łakocie. Program zwiedzania miasta z przewodnikiem obejmował: Górę Trzech 
Krzyży, ruiny zamku z basztą, rynek z kamienicami braci Przybyłów i kamienicą Gdańską, 
pomnik kazimierskiego psa, ulicę Senatorska, Mały Rynek z Synagogą, Kościół Św. 
Bartłomieja i Jana Chrzciciela.  

W drodze powrotnej mlodzież zwiedziła Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej 
w Wąwolnicy, które słynie z cudownych objawień i wydarzeń z naszej historii. 

Zrealizowane przedsięwzięcie pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka 
nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów 
historii stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności 
w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Opieką nad uczniami sprawowali 
nauczyciele p. Jerzy Stępień i p. Maria Mirosław

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



Puchar Wiosny 2022 

Już po raz siedemnasty, dnia 31.05.2022 r. na boisku Zespołu Szkół w Żółkiewce, odbył się 
turniej piłki nożnej „Puchar Wiosny”. Impreza sportowa miała na celu wyłonienie 
najlepszej drużyny turnieju, 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 dyrektor szkoły Pan Henryk Różyło oficjalnie powitał zebrane drużyny, 
a następnie życzył powodzenia i uzyskania jak najlepszych wyników sportowych. 

Podczas imprezy sportowej wśród uczestników panowała miła, sympatyczna atmosfera. 
Uczniowie ze szkół podstawowych i naszej szkoły kibicowali kolegom rozgrywającym 
mecze. Zawodnicy przestrzegali zasad turnieju ustalonych przed meczem: fair play 
i zdrowego ducha walki podczas gry. 

Na zakończenie turnieju wręczono zwycięzcom puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Wyniki kształtowały się następująco:  

 I miejsce – Zespół Szkół w Turobinie, 
 II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gorzkowie, 
 III miejsce - Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego 

w Żółkiewce, 
 IV miejsce – Zespół Szkół w Żółkiewce. 

W kategorii indywidualnej nagrody i dyplomy otrzymali:  

 najlepszy zawodnik - Adrian Dunaj - uczeń Zespołu Szkół w Turobinie, 
 najlepszy bramkarz – Daniel Słabosz - uczeń Zespołu Szkół w Żółkiewce. 

Opiekę nad uczniami podczas turnieju sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego: 
Pani Barbara Kuligowska (SP w Żółkiewce), Pani Katarzyna Wal(ZS w Żółkiewce), Pan 
Bartłomiej Kowalik (ZS w Turobinie), Pan Zbigniew Karauda(SP w Gorzkowie), 
Organizatorem turnieju był Pan Damian Koprucha (ZS w Żółkiewce). Dyrektorom 
i nauczycielom poszczególnych szkół dziękujemy za pomoc i wsparcie w organizacji turnieju 
piłki nożnej.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



„Hazard? Nie, dziękuję” 

 

W dniu 02.06.2022r. w Zespole Szkół w Żółkiewce odbyło się spotkanie 
z funkcjonariuszem służby celnej w ramach Akcji edukacyjnej „Hazard? Nie, dziękuję”.  
Cel kampanii to uświadomienie uczniom, że:  
• hazard jest niebezpieczny i potrafi zniszczyć życie rodzinne, sytuację finansową 
i zdrowie,  
• osoby uzależnione podkreślają korzyści z hazardu i koncentrują się na możliwościach 
wygranych oraz pieniądzach.  
Przekaz kampanii koncentrował się na pokazaniu, że urządzanie gier hazardowych jest 
nielegalne i że można to zgłosić do KAS.(Krajowej Administracji Skarbowej)  
Uczniowie Technikum w Zespole Szkól w Żółkiewce zostali poinformowani o zagrożeniu 
wynikającym z hazardu, w tym z pozornie bezpiecznych gier internetowych, skutkach 
uzależnień od hazardu.  

 

 

 



 

 

 



Zjazd Żołnierzy  
9 P.P. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej 

 
W niedzielę 29 maja 2022 roku w Zwierzyńcu z inicjatywy Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koła Rejonowego ŚZŻAK w Zwierzyńcu, przy 
organizacyjnym wsparciu Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, Starostwa Powiatowego 
w Janowie Lubelskim, Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu, Nadleśnictwa 
Zwierzyniec, Roztoczańskiego Parku Narodowego, 3. Zamojskiego Batalionu 
Zmechanizowanego, 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, 18. Pułku 
Przeciwlotniczego w Zamościu, i Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna 
odbył się Zjazd Żołnierzy 9 P.P. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej.  
W uroczystości wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Karolina Wypych, Daniel Słabosz, 
Michał Janicki, którzy prezentowali sztandar Koła Kombatanckiego Gminy Żółkiewka 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koła Regionalnego w  Żółkiewce 
w mundurach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Tegoroczne obchody rozpoczęły się ok. godz. 11.00 zbiórką pocztów sztandarowych 
i delegacji przy Kościele Parafialnym w Zwierzyńcu.  
Przed uroczystym nabożeństwem uczestnicy udali się pod pomnik upamiętniający poległych 
i pomordowanych Żołnierzy Oddziałów 9 P.P. Armii Krajowej Inspektoratu Zamojskiego, 
gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości wraz z ceremoniałem wojskowym. 
Na zakończenie części oficjalnej liczne delegacje złożyły wieńce i  kwiaty pod pomnikiem.  
Następnie odbyła się Msza Św. koncelebrowana przez Ks. Sławomira Portkę – wikariusza 
Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu oraz ks. ppor. Konrada 
Zalewskiego – kapelana 25. BLP w Zamościu, m.in. w intencji żołnierzy AK, Weteranów 
i ich rodzin.  

 

 



 

 



 

 



Koncert KAIROS 

 

 



WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WSPÓLNE 
PASJE – warsztaty historyczne w Żółkiewce 

W dniach 08.06 – 09.06.2022 r. w budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce 
odbyły się dwudniowe warsztaty historyczne realizowane w ramach projektu „Wspólne 
Dziedzictwo – Wspólne pasje”. 
Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Pospolite Ruszenie w Krakowie, a jego 
partnerem Ośrodek Kultury w Żółkiewce 
W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy I Technikum Zespołu Szkół w Żółkiewce 
po opieką nauczycieli; Pani Renaty Sadurskiej i Pana Jerzego Stępnia. 
Tematem wiodącym wydarzenia było dziedzictwo ostatniego z Jagiellonów – Zygmunta 
Augusta. Największym osiągnięciem tego monarchy, którego 450 rocznicę śmierci będziemy 
obchodzić, było trwałe połączenie narodów Litwy i  Polski w jeden organizm państwowy 
Pierwszego dnia uczestnicy projektu zostali wprowadzeni w świat LARP, czyli 
rozbudowanej formy gry narracyjnej, łączącej elementy teatru improwizowanego i  dramy. 
Każdy z uczestników stał się jednocześnie aktorem, widzem i reżyserem. W scenariuszu 
larpa „Unia Lubelska” uczestnicy wcielali się w rolę reprezentantów i zwolenników 
poszczególnych frakcji: polskich, rusińskich oraz litewskich, dyskutujących nad kształtem 
nowego zjednoczonego państwa. Poprzez zabawę uczniowie mogli posiąść umiejętności 
negocjacyjne, liderskie czy oratorskie. 
Drugi dzień poświęcony był tworzeniu scenariuszy o  lokalnych bohaterach wolnych elekcji 
oraz innych wydarzeniach z historii polityczno-społecznej I RP. Uczniowie pracowali 
w czterech kilkuosobowych grupach, następnie przedstawiciel każdego z zespołów musiał 
przedstawić stworzoną przez grupę opowieść. Warsztaty miały na celu poszerzenie 
zainteresowania historią i dziedzictwa kulturowego I RP wśród młodzieży poprzez 
dyskusję dotyczącą ich wyborów i motywacji w trakcie zabawy.  
 

 
 



 

 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



Lekcje z ZUS 

Uczniowie kl. II technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki w miesiącu czerwcu na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości uczestniczyli 
w realizacji projektu „Lekcje z ZUS”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt 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 niżej wymienione tematy:  
 
Świadomy zawsze ubezpieczony  
• cel ubezpieczeń społecznych 
• historia ubezpieczeń 
• zadania ZUS 
• ZUS=/=FUS 
 
Co Ci się należy, gdy płacisz składki  
• system ubezpieczeń społecznych 
• praca zarobkowa a ubezpieczenia 
• świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 
• świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 
 
Renty i emerytury  
• świadczenia z ubezpieczeń rentowych 
• świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego 
• Emerytura - Twoja przyszłość w Twoich rękach 
 
E-ZUS, czyli firma pod ręką  
• rejestracja firmy 
• zgłoszenie do ubezpieczeń 
• ulgi w płaceniu składek 
• rozliczenia z ZUS. 

 



„Nowa” Misja szkoły 

 

 

Hol główny budynku szkoły od 23.06.2022 roku zdobi nowa wersja Misji szkoły 
„Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg” Adam Asnyk. 
Obraz o wymiarach 120x245 cm w stylu graffiti wykonał uczeń klasy I technikum 
mechanizacji i agrotroniki Jakub Błaszczak. 
 
Dziękujemy za poświęcony czas i gratulujemy zdolności artystycznych.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 

 
 

 

Zakończenie roku szkolnego to czas radosny, moment wyczekiwany przez młodzież 
marzącą o letnim wypoczynku. Zanim jednak on nastąpił zebraliśmy się w Kościele pw. 
Św. Wawrzyńca w Żółkiewce, aby podziękować Bogu za miniony rok szkolny i prosić 
o szczęśliwe wakacje.  

Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej w obecności Członka 
Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pana Jana Mroza, Dyrektora Szkoły Pana Henryka 
Różyło, wychowawców, nauczycieli i uczniów odbyła się uroczystość zakończenia roku 
szkolnego. Prowadzili ją uczniowie z kl. II T: Karolina Wypych i Mateusz Kneć. Dyrektor 
Szkoły Pan Henryk Różyło dokonał podsumowania roku szkolnego, przedstawił sukcesy 
uczniów w konkursach i olimpiadach oraz zapoznał zebranych z wynikami klasyfikacji 
rocznej. Następnie wręczył wyróżniającym się uczniom nagrody, listy pochwalne i  dyplomy 
za wysokie wyniki w nauce, najwyższą frekwencję, osiągnięcia w konkursach, 
zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły oraz godne reprezentowanie 
społeczności szkolnej w środowisku. Prezentując wyniki w nauce najbardziej podkreślił 
osiągnięcia ucznia kl. II T Mateusza Knecia – obecnego i przyszłego stypendystę 
Stypendium Rady Ministrów. Za prace społeczne na rzecz szkoły szczególnie podziękował 
uczniowi kl. I T – Jakubowi Błaszczakowi. Wykonany przez ww. ucznia tekst misji 
szkoły metodą graffiti zdobi wnętrze szkoły. Po części oficjalnej młodzież spotkała się 
z wychowawcami, aby odebrać świadectwa.  

Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pan Jan Mróz oraz Dyrektor Szkoły  Pan 
Henryk Różyło życzyli Wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji oraz zasłużonego 
odpoczynku.  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKACJE!!! 
 

Prowadzenie kroniki – Maria Mirosław 


