
KALENDARIUM  DZIAŁALNOŚCI RADZYŃSKIEGO 

STOWARZYSZENIA INICJATYW EDUKACYJNYCH PRZY ZESPOLE 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM JANA PAWŁA II                                     

W RADZYNIU PODLASKIM 

W   LATACH      2016 - 2021 

 

Zarząd RSIE w składzie: 

1. Renata Manowiec – Prezes 

2. Piotr Mackiewicz – Wiceprezes 

3. Jolanta Bilska – Sekretarz 

4. Elżbieta Kusyk – Skarbnik 

5. Wiesław Paszkowski – Członek 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Katarzyna Zakrzewska – Przewodnicząca 

2.Monika Podniesińska – Członek 

3.Aneta Kondraciuk – Członek 

 

Zarząd RSIE w kadencji 2016 – 2021 zbierał się 17 razy. Podczas spotkań omawiane były 

zagadnienia związane z bezpośrednią działalnością Stowarzyszenia.  

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Działanie na rzecz rozwoju publicznych, niepublicznych oraz społecznych szkół                   

(w tym szkół wyższych) i placówek oświatowych, w tym działalność na rzecz 

podniesienia jakości kadr oświaty; 

2. Uzupełnianie wiedzy i podnoszenie umiejętności praktycznych  

i zawodowych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży; 

3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych; 

4. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

5. Prowadzenia działalności charytatywnej; 

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 

7. Podtrzymywanie tradycji narodowych i kulturowych, ochrona miejsc pamięci 

narodowej i ich popularyzacja;  



8. Dbałość o popularyzację historii szkoły i kraju; 

9. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego oraz innych 

części Polski; 

10.  Działalność na rzecz równych szans i praw kobiet i mężczyzn; 

11.  Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

12.  Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, głównie na terenie 

       Lubelszczyzny; 

13.  Podejmowanie działań na rzecz demokracji oraz integracji europejskiej; 

14.  Praca na rzecz wzrostu konkurencyjności małych ojczyzn jako miejsca pracy  

 i życia; 

15.  Działania na rzecz rozwoju turystyki w Polsce; 

16.  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z niej; 

17.  Rozwój umiejętności lingwistycznych i podnoszenie poziomu znajomości języków  

obcych wśród społeczeństwa polskiego; 

18.  Popularyzacja innowacyjnych metod kształcenia, w tym e-learningu i innych technik 

komputerowych; 

19.  Propagowanie wiedzy i kształtowanie umiejętności społeczeństwa polskiego,  

 w zakresie korzystania ze środków Unii Europejskiej i innych instytucji 

wspomagających; 

20.  Współpraca ze  światowym ruchem wolontariackim; 

21.  Przeciwdziałanie zjawisku ksenofobii i dyskryminacji ze względu na wiek, płeć,  rasę, 

status społeczny i inne przyczyny; 

22.  Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych; 

23.  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

 

 

W czasie trwania kadencji cały Zarząd starał się realizować zadana i cele służące rozwojowi 

młodego człowieka. RSIE włączało się w liczne akcje, projekty, sympozja kierowane do całej 

społeczności szkoły oraz mieszkańców powiatu radzyńskiego. Dzięki działalności, 

Stowarzyszenie przyczyniło się do integracji oraz aktywizacji środowiska naszej Małej 

Ojczyzny.  

 



W roku 2016 zostały zrealizowane następujące działania: 

Rok 2016 ogłoszony został przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Henryka 

Sienkiewicza z racji przypadającej 170 rocznica urodzin polskiego Noblisty, 100 rocznica 

śmierci oraz 120 rocznica wydania powieści „Quo vadis”. W obchody Roku Henryka 

Sienkiewicza w powiecie radzyńskim włączyły się osoby prywatne i instytucje, w tym Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim i Stowarzyszenie 

Inicjatyw Edukacyjnych przy ZSP im. Jana Pawła II. Obchody zainaugurowane zostały                         

28 stycznia 2016 przez Uniwersytet III Wieku w Radzyniu wykładem Jolanta Bilskiej 

(Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych)„ Henryk Sienkiewicz i literaci 

Podlasia”. Kolejne wydarzenie dotyczyło filmu. Dnia 08 czerwca 2016 roku odbyły się 

warsztaty filmowe, połączone z projekcją filmu „Potop”- najbardziej spektakularnej część 

Sienkiewiczowskiej "Trylogii" w reżyserii Jerzy Hoffmana. Udział wzięli uczniowie                                       

i nauczyciele ze szkół powiatu radzyńskiego. Zajęcia z zakresu edukacji filmowej 

przeprowadziła pani Anna Równy- doradca metodyczny,  trenerka edukacji filmowej                                    

i medialnej, współautorka podręcznika do języka polskiego. Nauczyciele humaniści spotkali 

się z nią w tym dniu na warsztatach „Czytanie ikonicznych tekstów kultury ”. W sobotę 3 

września 2016 szkoła i stowarzyszenie włączyły się w akcję Narodowe Czytanie „Quo vadis”. 

Bogaty program imprezy powstał dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Inicjatyw 

Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim przy aktywnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim i grupy 

teatralnej „Już kończymy”. Czytanie poprzedziła przygotowana przez Jolantę Bilską                                     

i przedstawiona wspólnie z Dorotą Krasucką prezentacja multimedialna zatytułowana „Życie                         

i twórczość Henryka Sienkiewicza w anegdocie”. Następnie teatr „Już kończymy” pod 

kierunkiem Ewy Śliwińskiej z ROK zaprezentował etiudę sceniczną, utrzymaną w klimacie 

przedstawień antycznych. RSIE zorganizowało konkurs plastyczny ( listopad 2016) dla 

uczniów szkół podstawowych z powiatu radzyńskiego i wydanie zakładek do książek                               

z rysunkami dzieci to kolejne wydarzenie, upamiętniające Rok Henryka Sienkiewicza 

Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Pawła II w Radzyniu Podlaskim przeprowadziło również konkurs krasomówczy pt. „Gawęda 

inspirowana życiem lub twórczością Henryka Sienkiewicza (23 listopada 2016). RSIE gościło 

studentkę AIESEC Keto Akhvlediani z Gruzji, która prowadziła zajęcia w języku angielskim 

opowiadając młodzieży o swoim kraju i kulturze.W 2016 roku wydana została broszura 

„Pamięć smaków. Tradycje kulinarne w Powiecie Radzyńskim (południowe Podlasie)” 

 

 

W roku 2017 zostały zrealizowane następujące działania: 

10 stycznia 2017 roku  na holu ZSP im. Jana Pawła II Stowarzyszenie zorganizowało wystawę 

podsumowującą działalność  kulturalno-oświatową RSIE w 2016 roku. 

14 lutego 2017 roku odbyły się „Walentynki w językach świata”. Nauczyciele wraz z uczniami 

wykonali kartki walentynkowe, które później zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej. 

Stowarzyszenie pomogło w zorganizowaniu wystawy. 

20 lutego 2017 roku odbyła się wycieczka edukacyjna do Biblioteki im. Hieronima 

Łopacińskiego   w Lublinie. Uczestnicy zwiedzali gmach biblioteki oraz brali udział                                  



w warsztatach bibliotecznych. Dyrektor biblioteki pan mgr Tadeusz Sławecki przybliżył 

zadania, którymi zajmuje się biblioteka oraz zachęcił do współpracy. 

1 marca 2017 roku odbył się wyjazd edukacyjny młodzieży na targi „Eko-tech” w Kielcach. 

Stowarzyszenie umożliwiło uczniom wzięcie udziału w wystawie nowoczesnych maszyn 

poprzez dofinansowanie wyjazdu. 

13 marca 2017 roku Stowarzyszenie włączyło się do organizacji „Dnia matematyki” Myślą 

przewodnią było pokazanie, że matematyka nie musi być tylko przedmiotem szkolnym, który 

sprawia problemy. Królowa nauk może być przyjemna i ciekawa. A nawet fascynująca. Całym 

przedsięwzięciem kierowała pani Elżbieta Kusyk i Sylwia Antoniuk. 

4 kwietnia 2017 została otwarta wystawa rysunku architektonicznego, która miała zachęcić 

młodzież z ZSP im. Jana Pawła II do zapisania się na warsztaty rysunku organizowane przez 

RSIE w sierpniu                          i wrześniu. Prezentowane prace stworzyła Katarzyna Krupa 

absolwentka wydziału architektury           w Lublinie. Wernisaż zorganizował Piotr Hapka . 

21 kwietnia 2017 roku Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych aktywnie 

włączyło się          w zorganizowanie konferencji na temat handlu ludźmi. We współpracy                           

z panią Dyrektor Grażyną Dzidą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II                         

w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja „Handel Ludźmi – mit czy rzeczywistość”. 

Celem konferencji było uświadomienie młodym ludziom, kończącym naukę w szkole średniej, 

zagrożeń związanych z wyjazdami zagranicznymi, w celach turystycznych bądź zarobkowych. 

28 kwietnia 2017 roku, podczas uroczystości zakończenia roku klas maturalnych, Radzyńskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych rozdało nagrody uczniom, którzy przez cały okres 

nauki aktywnie włączali się w życie szkoły i środowiska. Wyróżniali się postawą, kulturą 

osobistą oraz sumiennością. 

Zarząd Stowarzyszenia przyznał wyróżnienia następującym osobom: 

1. Aleksandrze Korczyk uczennicy III klasy II Liceum Ogólnokształcącego 

2. Justynie Niewęgłowskiej uczennicy IV klasy Technikum Fryzjerskiego 

3. Michałowi Sobockiemu uczniowi IV klasy Technikum Fryzjerskiego 

30 maj 2017 rozdane nagrody w konkursie mechanicznym. We wtorek nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu mechanicznego, którego uczestnikami byli uczniowie III i IV klasy 

technikum mechanicznego. Konkurs składał się z dwóch etapów teoretycznego oraz 

praktycznego. Część pierwsza zakończyła się w marcu natomiast do etapu drugiego 

zakwalifikowało się 4 uczniów, którzy wykonali według swojego projektu urządzenia 

mechaniczne. Pod okiem doświadczonych nauczycieli pracowali w wolnym od zajęć czasie. 

Efektem praktycznych zmagań są urządzenia, które są wyeksponowane na korytarzu szkoły.  

I miejsce zajął Damian Maliszewski  - otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 300 złotych 

II miejsce zajął Mateusz Suchora - otrzymał nagrodę w wysokości 200 złotych 

III miejsce zajął Radosław Musiatowicz - otrzymał nagrodę w wysokości 100 złotych 

 



12 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja, w której wzięła udział Prezes RSIE Renata 

Manowiec. W ramach zawiązanego Partnerstwa Lokalnego na rzecz promocji mobilności 

zawodowej na rynku pracy odbyły się „Warsztaty wiedzy o rynku pracy” i „Eurolekcje”. Na 

spotkaniu przedstawione zostały informacje na temat rynku pracy nas terenie powiatu 

radzyńskiego. Zostały poruszone następujące kwestie: sytuacja na lokalnym rynku pracy, 

„Barometr zawodów”- prognozy zapotrzebowania na pracowników, „Potrzeby i oczekiwania 

pracodawców – wyniki badań prowadzone przez Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy WUP 

w Lublinie, wsparcie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój                                

w perspektywie finansowej 2014-2020, Eurolekcje ( europraca, eurostudia, eurowolontariat). 

23 czerwca 2017 zakończył się rok szkolny w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych działające przy ZSP im. Jana Pawła II 

postanowiło nagrodzić najlepszych uczniów. I tak nagrody pieniężne otrzymali : 

1. Kinga Sposób z klasy technikum ekonomicznego. Laureatka V Olimpiady 

Przedsiębiorczości i Zarządzania, II miejsce w wojewódzkim etapie olimpiady „Warto 

wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, udział w XX jesiennym Konkursie 

Recytatorskim „Quo Vadis – dokąd idziesz, jaką drogą w jakim celu”, Udział w etapie 

okręgowym V Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Udział w zawodach I stopnia XXX 

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Udział w zawodach II stopnia w olimpiadzie w Lublinie. 

2.Wiktoria Matyka z klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP im. Jana Pawła 

II  w Radzyniu Podlaskim. Uczennica uzyskała średnią ocen 4,94, wykazała się wysoką kulturą 

osobistą, wzorowym zachowaniem. 

3. Michał Sznura z klasy drugiej technikum hotelarskiego. Finalista IX Olimpiady Wiedzy 

Hotelarskiej, brał udział w II Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Włączał się 

w organizowanie uroczystości szkolnych, godnie reprezentował szkołę, uzyskał wysoką średnią 

ocen 4,75 , wzorowe zachowanie. 

4. Kornelia Dominika Mańko z drugiej klasy technikum ekonomicznego. Finalistka etapu 

centralnego I edycji „Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach”, udział w XX Jesiennym 

Konkursie Recytatorskim „Quo Vadis – dokąd idziesz, jaką drogą w jakim celu”. Uczennica 

wykazała się wysoką kulturą osobistą, wzorowym zachowaniem. 

5.Weronika Katarzyna Cybulak klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP im. 

Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Uczennica uzyskała średnią ocen 4,94, wykazała się 

wysoką kulturą osobistą, wzorowym zachowaniem. 

6.Patrycja Paszkowska z klasy drugiej ZSZ w zawodzie – kucharz. Uczennica osiągnęła średnią 

ocen 5,0, frekwencja uczęszczania na zajęcia 100%. Wykazała się wysoką kulturą osobistą, 

angażuje się  w akcje charytatywne, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy. 

02 września 2017 roku odbyło się radzyńskie Narodowe Czytanie „Wesela” St. 

Wyspiańskiego. W przygotowania   zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia oraz 

pracownicy szkoły. Pieczę nad całością z ramienia szkoły  sprawowała dyrektor dr Grażyna 

Dzida. Wystąpiły  uczennice w podlaskich  strojach ludowych, był poczęstunek- ciasteczka                     

z cytatami z „Wesela”,   a przede wszystkim wspólne czytanie tekstu, który nadal wzrusza, 

bawi, skłania do refleksji. 



14 grudnia 2017. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w  Roku Conrada przeprowadziło 

konkurs literacki  „Z Podlasia w świat. Podróż jako przygoda i doświadczenie” oraz konkurs  

fotograficzny„W drodze”. Uroczyste podsumowanie projektu i wręczenie nagród odbyło się                      

w ZSP. 

 

W roku 2018 zostały zrealizowane następujące działania: 

10 stycznia 2018 roku młodzież z ZSP brała udział w wycieczce do Lublina. Celem wyjazdu 

była lekcja biblioteczna oraz zwiedzenie wystawy porcelany chińskiej. RSIE współpracuje                   

z biblioteką im. Hieronima Łopacińskiego  w Lublinie i umożliwia uczniom rozwijanie 

zainteresowań światem kultury i sztuki. 23 stycznia 2018 odbyła się konferencja: „Stop 

Cyberprzemocy”. Dostrzegając zagrożenia z jakimi mogą zetknąć się młodzi ludzie                                  

w cyberświecie RSIE wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II                                

w Radzyniu Podlaskim postanowiło zorganizować konferencję, zadaniem której było 

przybliżenie problematyki związanej z szeroko pojętą CYBERPRZEMOCĄ.                     

27 lutego 2018 r młodzież II Liceum Ogólnokształcącego klas o profilu humanistycznym brała 

udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem. Rzecznik Praw 

Obywatelskich przyjechał do Radzynia Podlaskiego  w ramach cyklu otwartych spotkań 

mających na celu uświadamianie obywatelom roli instytucji kontrolnych w codziennym życiu.  

12 marca 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 

odbyła się druga edycja Powiatowego Dnia Matematyki pod hasłem „Matematyka jest 

drzwiami i kluczem do nauki”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Lubelski Kurator 

Oświaty Pani Teresa Misiuk. Współorganizatorami wydarzenia był Wydziału Matematyki, 

Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Podstaw 

Techniki i Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Gościnnie zaprezentowała się 

również Politechnika Warszawska. Stowarzyszenie RSIE włączyło się w przygotowanie święta 

matematyki.  

21 marca 2018r. RSIE pomogło w zorganizowaniu spotkania uczniów klas technikum 

mechanicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 

z przedstawicielem firmy produkcyjnej Protechnika z Łukowa. Spotkanie  miało na celu 

zachęcenie przyszłych absolwentów naszej szkoły do podjęcia pracy w firmie na atrakcyjnych 

warunkach zatrudnienia.  

06.04.2018 r. uczniowie klasy I liceum  prawno- administracyjnego i klasy II liceum  o profilu 

politechnicznym i humanistycznym pod opieką p. Renaty Manowiec – prezes RSIE,  Jolanty 

Bilskiej, Agaty Sokół i  Eweliny Wierzchowskiej udali się na wycieczkę szkolną do Warszawy. 

Najważniejszymi punktami  programu były wizyta w TVP i lekcja muzealna „Szlakiem 

słynnych ludzi kultury”. 

 29.04.2018 r. Zostały wręczone nagrody dla absolwentów kończących szkołę. Nagrody zostały 

ufundowane przez Stowarzyszenie i otrzymali je : Ejsmont Jakub, Weronika Zielińska, 

Gawryszuk Karolina. Są to uczniowie, którzy przez 4 lata nauki wykazali się wysoką kulturą 

osobistą, chętnie brali udział w życiu szkoły, pracowali na rzecz środowiska.  

17 maja 2018 r.  Finał konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA” odbył się                        

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Otwarcia konkursu dokonała Pani 



Dyrektor dr Grażyna Dzida. Konkurs  organizowany po raz trzeci przez nauczycieli i uczniów 

ZSP skierowany jest do uczniów klas III gimnazjów z terenu powiatu radzyńskiego oraz 

okolicznych powiatów. Celem konkursu jest kształtowanie i promocja postaw 

przedsiębiorczych wśród uczniów oraz zwiększanie zainteresowania wiedzą o gospodarce. 

Fundatorem nagród było Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.   

 18 maja 2018 roku odbył się Dzień Otwarty w ZSP. Stowarzyszenie włączyło się                                         

w przygotowania uroczystości. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II otworzył 

swe podwoje przed gimnazjalistami podejmującymi decyzję dotyczącą dalszej drogi 

kształcenia. Przybyła licznie młodzież mogła wraz z opiekunami zapoznać się z szeroką ofertą 

edukacyjną placówki. Mottem tegorocznego przedsięwzięcia było hasło: „ZSP Twoją drogą do 

kariery”. Już przy wejściu stało Koło Fortuny dla niezdecydowanych, prezentujące wszystkie 

dostępne kierunki kształcenia dla trzech typów szkół, a więc II Liceum Ogólnokształcącego, 

Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia. Wśród klas licealnych znalazły się na nim: 

sportowo-turystyczna, humanistyczna, biologiczno-medyczna, prawno-administracyjna, 

matematyczno-politechniczna, spośród technikum: technik logistyk, technik budownictwa, 

technik mechanik.      

Największym wydarzeniem, w które włączyło się Stowarzyszenie w ubiegłym roku, był XXXI 

Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im Jana Pawła II. W ramach uroczystych obchodów  odbyła 

się sesja popularno-naukowa „Idźmy naprzód z nadzieją” oraz wyjazd kulturalno-oświatowy 

do Pratulina i Janowa Podlaskiego. Celem było pokazanie piękna Podlasia. Aby wydarzenie 

mogło się odbyć członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączyli się w pracę na rzecz całego 

zjazdu. Bardzo dużo pracy administracyjnej wykonała nasza koleżanka Anna Gryta, która 

prowadziła całą dokumentację zjazdu. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi na uroczystości 

mogło być wręczone stypendium Patrona Szkoły Świętego Jana Pawła II. Otrzymała je 

uczennica klasy II lb Patrycja Chud.  

22.06.2018 r. uroczyste zakończenie roku szkolnego. RSIE postanowiło nagrodzić uczniów 

którzy w minionym roku szkolnym rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Nagrodzeni 

uczniowie to: Jabłońska Katarzyna, Ciarkowska Martyna, Matyka Wiktoria, Rola Karolina, 

Paszkowska Patrycja Kinga, Machowski Piotr.  

 7 września 2018 – Narodowe Czytanie powieści Stefana Żeromskiego „ Przedwiośnie”. 

Młodzież z ZSP im. Jana Pawła II włączyła się w akcję pod patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej. W tegorocznej edycji odczytywane było „Przedwiośnie” Stefana 

Żeromskiego.  

19 września 2018 r. Młodzież z ZSP uczestniczy w warsztatach językowych we współpracy                      

z AIESEC Lublin .W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego otwiera wiele możliwości 

i zwiększa mobilność na rynku pracy. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość sprawdzić 

swoje umiejętności językowe w kontakcie ze studentami z Brazylii oraz Indii. Młodzież 

uczestniczy w atrakcyjnych warsztatach językowych, które dostarczają dużo zabawy                                 

i jednocześnie dają możliwość szlifowania języka angielskiego. Goście będą obecni w naszej 

szkole od poniedziałku  

17.09.2018r. do piątku 21.09.2018 r. Warsztaty to niebywała okazja do przełamania 

stereotypów oraz nauka tolerancji. Jednak to, co można wynieść z projektu to coś więcej niż 



sama nauka. Podczas tygodniowego kursu młodzi ludzie poznają kulturę i obyczaje kraju,                            

z którego pochodzą praktykanci. Dodatkowe atrakcje, jak wspólne wyjścia, czy zwiedzanie 

połączone z nauką wzmacniają końcowy efekt uczestnictwa w projekcie. Zajęcia realizowane 

przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC jest szansą dla młodych ludzi na 

wymianę doświadczeń, dialog międzykulturowy  a także na rozwijanie kompetencji 

społecznych i doskonalenie znajomości języka angielskiego.  

23 września 2018 Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP uczestnikami nagrania 

„Koła Fortuny” W trosce o przygotowywanie uczniów do coraz bardziej świadomego                                    

i refleksyjnego uczestnictwa w kulturze, której film i inne sztuki audiowizualne są istotną 

częścią, nauczyciele II LO zorganizowali wyjazd do profesjonalnego studia filmowego. W dniu  

14.09.2018r. uczniowie wraz z opiekunami: panią Jolanta Bilską, panią Eweliną Wierzchowską 

oraz panią Emilią Kowalską uczestniczyli w nagraniach programu „Koło Fortuny” Wizyta                        

w studiu ATM w Warszawie była okazją zapoznania się z pracą ekipy filmowej, przećwiczenia 

w praktyce wiedzy o ruchu i punktach widzenia kamery, montażu, dźwięku grze aktorskiej itd. 

Uczniowie mogli przyjrzeć się procesowi pracy nad filmem oraz bliżej poznać prowadzących 

program: Rafała Brzozowskiego i Izabellę Krzan. Mieli również okazję przekonać się, że 

podczas nagrań zawodnikom i prowadzącym towarzyszą duże emocje.  

28 września 2018 - Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów. Projekt „Zachować 

pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” jest formą realizacji  współpracy kulturalnej,  

naukowej i oświatowej między Rządem RP a Rządem Izraela. Przygotowuje i wspiera 

nauczycieli do organizacji spotkań młodzieży z Polski  i Izraela. Uczestniczą w nim Instytut  

Yad Vashem w Jerozolimie, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Ośrodek Rozwoju 

Edukacji.  

9.11.2018 – Przystanek niepodległość. Społeczność RSIE oraz  Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych włączyła się w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości organizując 

w piątek cykl wydarzeń pod tytułem „Przystanek Niepodległość.” 

 

W roku 2019 zostały zrealizowane następujące działania: 

2 luty 2019- odbyło się widowisko poetycko-muzyczne „Nasze Betlejem”. Ponad 300 osób                        

z terenu powiatu radzyńskiego i lubartowskiego wystąpiło w sobotę, 2 lutego br. w widowisku 

„Nasze Betlejem”. Gospodarzem spektaklu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. W organizację 

wydarzenia włączyło się RSIE. Półtorej godzinna, chwytająca za serce sztuka, w której wystąpili 

wszyscy chętni radzynianie, a także grupa wokalna Nadzieja, pod batutą Mateusza Obroślaka, 

zostanie na długo w pamięci widzów. Reżyserem całego widowiska był Józef Obroślak, 

wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Oprócz kolędowania młodzi aktorzy 

ukazali sceny grzechu pierworodnego czy nadejścia Boga na świat. Nie zabrakło również nutki 

patriotyzmu, wspomnień świąt w okresie wojennym. 

Projekt LOGI. KOM. Kurs edukacyjny trwał w okresie od 12.10.2018 do 08.02.2019 

i  obejmował 50 godzin. Zakończył się dnia 27 lutego w Lublinie Debatą Oxfordzką, podczas 

której uczniowie mogli zastosować nabyte kompetencje. Pracownicy naukowi  dokonali oceny 

umiejętności poszczególnych uczniów i podsumowania projektu. Kurs ukończyło 21 uczniów 

II LO i Technikum ZSP im. Jana Pawła II. Opiekę z ramienia dyrekcji sprawowała nad 



projektem Pani Dyrektor Grażyna Dzida, natomiast koordynatorem szkolnym była 

nauczycielka języka polskiego Jolanta Bilska. Sekretarz RSIE. 

 

28 lutego 2019r. „Dar życia dla innych – podziel się krwią” w Zespole Szkół  

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II już po raz kolejny miała miejsce Akcja Honorowego 

Krwiodawstwa. Całą akcję wspiera RSIE. 

 

15 marca 2019 Konferencja „HANDEL LUDŹMI – Nie jestem na sprzedaż!” Duża grupa 

młodzieży kończącej naukę ma plany związane z poszukiwaniem pracy za granicą. Część osób, 

zamierza okres wakacyjny spędzić również poza granicami kraju. Dostrzegając zagrożenia                      

z jakimi mogą zetknąć się młodzi ludzie wchodzący w dorosłe życie, w tym z różnymi formami 

przestępczości, a w szczególności związane z szeroko pojętym handlem ludźmi, RSIE 

postanowiło zorganizować konferencję, zadaniem której było przybliżenie tej problematyki.  

 

20 marca 2019 zorganizowane zostało przez RSIE wsparcie pedagogiczne rodziców – Karolina 

Ochnio wygłosiła wykład „Zwiększenie poziomu samooceny dziecka” 

7 kwietnia 2019 RSIE z okazji Dnia Ziemi zorganizowało wyjazd młodzieży z ZSP na sadzenie 

lasu. W tym roku obchody Dnia Ziemi połączone zostało z Międzynarodowym Dniem Lasów. 

 

27 marca 2019 RSIE wsparło uczniów klas humanistyczno-prawnych II LO, którzy zawitali          

w gościnne progi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym dniu mieli możliwość 

zwiedzenia imponującego gmachu uczelni oraz zapoznania się ze strukturą najstarszej uczelni 

Lubelszczyzny. Pobyt rozpoczął się od spotkania z Dziekanem Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji prof. dr hab. Andrzejem Herbetem, który przedstawił plan 

spotkania. 

 

29 marca 2019 roku odbył się Powiatowy Dzień Matematyki. Patronat Honorowy nad 

wydarzeniem objął Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Współorganizatorami 

wydarzenia był Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie – 

Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Podstaw Techniki i Wydziału Zarządzania Politechniki 

Lubelskiej. Gościnnie zaprezentowała się również Politechnika Warszawska. Stowarzyszenie 

RSIE włączyło się w przygotowanie święta matematyki. 

 

16.03.2019 RSIE zorganizowało uczniom II LO i Technikum ZSP im. Jana Pawła II wyjazd na  

warsztataty  w Warszawskiej Szkoły Filmowej „Filmoteka Szkolna. ” Młodzież mogła nauczyć 

się  elementów montażu oraz techniki nagrywania filmu krótkometrażowego z wykorzystaniem 

profesjonalnego sprzętu.  

 

29.04.2019 r. Zostały wręczone nagrody dla absolwentów kończących szkołę. Nagrody zostały 

ufundowane przez Stowarzyszenie i otrzymali je uczniowie, którzy przez 4 lata nauki wykazali 

się wysoką kulturą osobistą, chętnie brali udział w życiu szkoły, pracowali na rzecz środowiska. 

31 maj 2019 w roku 2019 obchodziliśmy 100. rocznicę istnienia naszej szkoły – Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.W ramach obchodów tak 

ważnego jubileuszu postanowiliśmy zorganizować wiele imprez towarzyszących. Jedną z nich 

jest konkurs literacki skierowany do młodych mieszkańców naszego miasta i okolic pt.                         

„Z historii szkolnictwa w powiecie radzyńskim”. 

16 maja 2019  RSIE aktywnie włączyło się w organizację Dnia Otwarty w ZSP pod hasłem 

„Nowoczesna szkoła z tradycjami” 

http://zspradzyn.pl/sadzimy-las-z-okazji-dnia-ziemi/
http://zspradzyn.pl/dzien-otwarty-w-zsp-pod-haslem-nowoczesna-szkola-z-tradycjami/


 

Wybór szkoły to ważna decyzja w życiu każdego ucznia, a zwłaszcza absolwentów klas 

trzecich gimnazjum i ósmych szkół podstawowych. Ponad 600 uczniów, kończących wyżej 

wymienione szkoły, skorzystało z zaproszenia na Dzień Otwarty. Jaką szkołę średnią wybrać? 

Liceum, technikum czy szkołę branżową…Na te , jak i inne pytania, odpowiadała Dyrektor 

ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podl. pani dr Grażyna Dzida, rozpoczynając tegoroczne dni 

otwarte szkoły: ”ZSP to szkoła innowacyjna, bardzo otwarta, nowoczesna, a zarazem z 

tradycjami. Zapraszam uczniów w roku jubileuszu 100-lecia historii szkoły i 75-lecia powstania 

Gimnazjum Mechanicznego i Kupieckiego”. Całość prezentacji zamknęła część artystyczna w 

wykonaniu młodzieży ZSP. 

8 czerwca 2019 roku odbył się I Zjazd Absolwentów oraz Jubileusz Szkoły. RSIE włączyło się 

w organizację przedsięwzięcia. Z tej okazji została wydana publikacja oraz film o historii 

szkoły. Monografia o historii szkoły „Nowoczesna szkoła z tradycjami. Monografia Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim” ”2019  

26 czerwca 2019 roku RSIE przyznało stypendium im. Patrona Szkoły Św. Jana Pawła II. 

Otrzymał je uczeń III klasy technikum informatycznego.  

6 września 2019 odbyło się Narodowe Czytanie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. 

Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 

Społeczność ZSP im. Jana Pawła II  po raz kolejny włącza się w akcję Narodowego Czytania. 

Akcja Narodowego  Czytania, zainaugurowana w naszej szkole w piątek 06 września  przez 

klasę 3la II Liceum Ogólnokształcącego, trwać będzie przez cały rok szkolny. Jej uczestnicy – 

uczniowie i nauczyciele- spotykać się będą przy wspólnej  lekturze pięknych polskich utworów. 

Tradycyjnie już można będzie przystawić pamiątkowy stempel we własnym egzemplarzu 

książki. Otrzymaliśmy go wraz z listem od Pary Prezydenckiej, która patronuje projektowi. 

23 września 2019 

Dzięki zaangażowaniu RSIE Humaniści z II LO ZSP im. Jana Pawła II uczestnikami XVI 

LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI Lubelski Festiwal Nauki to wykłady, warsztaty                           

i spotkania z pracownikami naukowymi lubelskich uczelni adresowane do młodzieży szkolnej. 

Celem festiwalu jest pokazanie uczniom  możliwości współczesnej nauki. Oferta edukacyjna 

jest bardzo bogata i dotyczy różnych dyscyplin naukowych  

20 września 2019 .  Klasa 1 o profilu humanistycznym II LO ZSP im. Jana Pawła II 

uczestniczyła w warsztatach „Opowiadanie od A do Z – jak pisać kreatywnie”. Uczniowie 

analizowali  strukturę działa literackiego i zastanawiali się nad środkami literackimi, jakie ma 

w rękach autor. Wspólnie tworzyli krótkie opowiadania w konwencji utworów gotyckich. 

9 październik 2019   

Uczniowie ZSP uczestnikami nagrania „Koła Fortuny” W trosce o przygotowywanie uczniów 

do coraz bardziej świadomego i refleksyjnego uczestnictwa w kulturze, której film i inne sztuki 

audiowizualne są istotną częścią, nauczyciele II LO zorganizowali wyjazd do profesjonalnego 

studia filmowego. Wizyta w studiu ATM w Warszawie była okazją zapoznania się z pracą 

ekipy filmowej, przećwiczenia w praktyce wiedzy o ruchu i punktach widzenia kamery, 

montażu, dźwięku grze aktorskiej itd. Uczniowie mogli przyjrzeć się procesowi pracy nad 

http://zspradzyn.pl/humanisci-z-ii-lo-zsp-im-jana-pawla-ii-uczestnikami-xvi-lubelskiiego-festiwalu-nauki/
http://zspradzyn.pl/uczniowie-ii-liceum-ogolnoksztalcacego-w-zsp-uczestnikami-nagrania-kola-fortuny/


filmem oraz bliżej poznać prowadzących program. Mieli również okazję przekonać się, że 

podczas nagrań zawodnikom i prowadzącym towarzyszą duże emocje. 

 

15 października 2019 Dzień Edukacji Narodowej w ZSP, który wspólnie świętowany był z 

RSIE. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 10 

października 2019 roku odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w którym 

uczestniczyli przedstawiciele oświaty z powiatów: radzyńskiego, parczewskiego, bialskiego                        

i miasta Biała Podlaska.  

 

W dniu 28.10.2019r. odbyły się Indywidualne Powiatowe Mistrzostwa Szkół 

Ponadpodstawowych w szachach. Impreza zgromadziła grono 23 miłośników królewskiej gry 

– wszyscy to uczniowie I LO i ZSP w Radzyniu Podlaskim. Zawodnicy powitani zostali przez 

panią dyrektor Grażynę Dzidę, która zwróciła uwagę na wielowiekową historię i niesłabnocą 

atrakcyjność gry w szachy. Młodzi szachiści, jak podkreślała pani dyrektor, to nie tylko osoby 

logicznie myślące i odpowiedzialne, to także dobrzy uczniowie dla których nauka i wejście                     

w dorosłość są łatwiejsze. Najlepsi uczniowie ZSP zostali także uhonorowani 

nagrodami  ufundowanymi przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych . 

14 listopada 2019 r. grupa uczniów z klas o profilu humanistyczno-prawnym uczestniczyła                      

w konferencji pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji                                

i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”, która odbyła się w „Sali Błękitnej” Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie. Wydarzenie to zostało objęte patronatem wojewody lubelskiego 

Przemysława Czarnka, a zorganizowało je Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz Prezes Sądu 

Okręgowego . Spotkanie miało charakter szkoleniowo – warsztatowy.  Jego celem było 

przybliżenie uczestnikom idei mediacji rówieśniczych, a także zagadnień dotyczących 

psychologii konfliktu oraz podstaw odpowiedzialności karnej nieletnich. Doceniając znaczenie 

mediacji rówieśniczych w budowaniu pozytywnego klimatu szkoły, podjęto działania 

pozwalające na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II do 

tegorocznej edycji programu Mediacji Rówieśniczych, objętego patronatem Rzecznika Praw 

Dziecka. 

W roku 2020 zostały zrealizowane następujące działania 

10 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe w Lublinie „Mediacja 

rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu 

młodzieży” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, 

Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Lubelskiego 

Kuratora Oświaty. Głównym celem programu jest uświadamianie młodym ludziom 

odpowiedzialności za własne postępowanie, jak również zapoznanie ich z ideą sprawiedliwości 

naprawczej. Idea ta jest pojmowana jako proces, w którym wyrządzający krzywdę oraz 

poszkodowany podejmują  świadomy wysiłek zmierzając do zadośćuczynienia i przebaczenia 

oraz poszukują możliwości rozwiązania problemu przy wsparciu osób trzecich.  RSIE 

zaangażowało się w rozwój mediacji rówieśniczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. 

Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Wspiera szkołę w programie prowadzonym przez  

Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. Koordynatorkami programu w naszej szkole zostały                     

p. Justyna Mitura oraz p. Karolina Ochnio członkowie RSIE 

http://zspradzyn.pl/dzien-edukacji-narodowej-w-zsp/


24 kwietnia 2020 RSIE przyznało nagrody uczniom, którzy przez okres nauki pracowali                        

na rzecz szkoły i środowiska. Nagrody pieniężne zostały wręczone podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. 

Nagrodzeni uczniowie: 

Salak Agnieszka z kl 3 lb 

Niewęgłowska Anna z kl  3lb 

26 czerwca 2020 r. Wręczone zostało stypendium im. Patrona Szkoły św. Jana Pawła II 

otrzymała je Bednarczyk Izabela z klasy 3 technikum ekonomicznego. Uczennica jest finalistką 

V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Krakowie 12-13 grudnia 

2019 r. zajęła II miejsce w Ogólnopolskim turnieju wiedzy o ekonomii i finansach SUKCES 

NA BANK w dniu 19 maja 2019 r. w Bydgoszczy.Izabela Bednarczyk poza działalnością 

naukową angażuje się w wiele zadań realizowanych przez Szkołę. Prowadziła III Konferencję 

Naukową „Młody człowiek w świecie finansów” organizowaną przez ZSP we współpracy ze 

Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz NBP w Lublinie  w dniu 29 listopada 2018 r. Jest 

to działanie uczniów klas ekonomicznych w ramach projektu „Klasa akademicka SGH”. 

Promowała szkołę i zawód technik ekonomista na TARGACH PRACY w dniu 21 marca 2019 

r. Prezentowała pracę z programem kadrowo-księgowym INSERT GT. Pracowała przy 

przeprowadzeniu konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ” organizowanym przez ZSP dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu radzyńskiego w dniu 17 maja 2019 

r.Udzielała się jako wolontariusz w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Tak pomagam”, której 

organizatorem jest Szkolne Koło Caritas w dniu 4 lutego 2019 r. oraz corocznym 

przygotowaniu podarunku od klasy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI dla rodziny 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. 

     

 

 

Nagrody za reprezentowanie szkoły w konkursach oraz zawodach sportowych na różnych 

szczeblach otrzymali : 

Świć Maciej z klasy 1 technikum informatycznego 

Walczyna Kinga  z klasy 3 technikum ekonomicznego    

7 września 2020 roku odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 

Wydarzenie to co roku organizowane jest w ramach działań RSIE. Przygotowaniem akcji zajęli 

się humaniści  z klasy 2 lap , a udział wzięli uczniowie z klas 1la, 3la  II Liceum 

Ogólnokształcącego .Klasa 2lap przygotowała fragmenty lektury w formie przedstawienia 

teatralnego. Uczniowie wybrali między innymi sceny otwierające dramat: spotkanie  Grabca                      

z Goplaną, przybycie Kirkora do domu wdowy  i fr., w którym siostry rywalizują zrywając 

maliny. Z dalszej części dzieła przygotowano fragmenty: przybycie Balladyny do Pustelnika                       

z prośbą o zlikwidowanie plamy na czole oraz pożegnanie Goplany z Grabcem. Wszyscy 

uczniowie mogli wziąć udział w quizie on line dotyczącym znajomości lektury. Pani Dyrektor 

Grażyna podziękowała uczniom za włączenie się do akcji, która stała się w szkole imprezą 

cykliczną.się Narodowe Czytanie. Uczniowie ZSP w Radzyniu Podl. włączyli się                                          



w ogólnopolski projektAkcja Narodowego Czytania jest organizowana przez Prezydenta RP od 

2012 roku. W trakcie dziewiątej odsłony, 5 września 2020 roku, będzie czytany dramat Juliusza 

Słowackiego – wybitne dzieło polskiego romantyzmu  Balladyna. 

 

 

16 października 2020 nastąpiło wręczenie II transzy Stypendium Patrona Szkoły Św. Jana 

Pawła II . Otrzymała je uczennica klasy IV technikum ekonomicznego Izabela Bednarczyk, 

która jest: 

•Finalistką V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Krakowie                   

12-13 grudnia 2019 r. 

• zajęłaII miejsce w Ogólnopolskim turnieju wiedzy o ekonomii i finansach SUKCES NA 

BANK  w dniu 19 maja 2019 r. w Bydgoszczy organizowany przez Fundację BIT MASTERS                                           

z siedzibą w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 20/1; 

•Uczestniczka etapu regionalnego VIII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie 

20.06.2020 r. 

Izabela Bednarczyk poza działalnością naukową angażowała się w wiele zadań realizowanych 

przez Szkołę. 

•Prowadziła III Konferencję Naukową „Młody człowiek w świecie finansów” organizowaną 

przez ZSP we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz NBP w Lublinie                                       

w dniu 29 listopada 2018 r. Jest to działanie uczniów klas ekonomicznych w ramach projektu 

„Klasa akademicka SGH”. 

•Promowała szkołę i zawód technik ekonomista na TARGACH PRACY w dniu 21 marca 2019 

r. Prezentowała pracę z programem kadrowo-księgowym INSERT GT. 

•Reprezentowała szkołę i zawód technik ekonomista w czasie Dnia Otwartego ZSP10 maja 

2019 r. 

•Pracowała przy przeprowadzeniu konkursu "PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ" organizowanym 

przez ZSP dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu radzyńskiego                                          

w dniu 17 maja 2019 r. Sprawdzała prace, liczyła punkty i porządkowała prace w kolejności 

uzyskanych punktów. 

•Udzielała się jako wolontariusz w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Tak pomagam”, której 

organizatorem jest Szkolne Koło Caritas w dniu 4 lutego 2019 r. oraz corocznym 

przygotowaniu podarunku od klasy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI dla rodziny 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.  

•Reprezentowała ZSP podczas uroczystości państwowych. 

 

 

 



W roku 2021 zostały zrealizowane następujące działania 

 

17 lutego 2021  RSIE wraz z ZSP obchodziło Walentynki, czyli święto wszystkich 

zakochanych. Zwyczajem w tym dniu są wyznania miłosne okazywane w różnej formie: 

kwiaty, słodkości, upominki, kolacje czy romantyczne wyjazdy. Obecnie z uwagi na 

ograniczenia i obostrzenia spowodowane pandemią, jesteśmy zmuszeni świętować nieco 

inaczej niż zwykle. Konkursy na kartki walentynkowe odbyły się online. 

 

20 marca 2021  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II obchodziło w roku 2020 dziesiątą rocznicę działalności. 

Z tej okazji wydano Kalendarium prezentujące najważniejsze wydarzenia z historii 

stowarzyszenia. Od dziesięciu lat R S I E  działa na rzecz rozwoju szkolnictwa, wspiera rozwój 

młodzieży, promuje historię i kulturę  regionu oraz podejmuje działania  na rzecz środowiska 

lokalnego poprzez realizacje projektów oraz działań o charakterze edukacyjnym, 

rozrywkowym i profilaktycznym. Organizuje konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne 

poświęcone wybitnym artystom związanym z regionem, np. dotyczący twórczości Henryka 

Sienkiewicza, Zenona Przesmyckiego, Samuela Szemiota, a także konferencje 

popularnonaukowe na temat kultury i historii Południowego Podlasia. 

 

20 maja 2021 z inicjatywy pani dyrektor ZSP Grażyny Dzidy odbył się II Rajd Rowerowy 

Pamięci Patrona Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 

pod hasłem „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości” zorganizowany we 

współpracy z panią Renatą Manowiec prezesem Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Edukacyjnych oraz księdzem prałatem Romanem Wiszniewskim kustoszem Sanktuarium 

Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim 

25 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w radzyńskim 

sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Uroczystość zgromadziła władze 

wojewódzkie, samorządowe oraz społeczność szkolną. Mszy św. przewodniczył biskup 

pomocniczy diecezji siedleckiej, ks. Grzegorz Suchodolski. Po mszy świętej dalsza część 

uroczystości miała miejsce na hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II. Podczas uroczystości prezes Radzyńskiego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych Renata Manowiec w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

wręczyła Stypendium imienia Patrona Szkoły św. Jana Pawła II. W  roku szkolnym 2020/2021 

otrzymała je Adrianna Szydłowska uczennica  2 klasy II Liceum Ogólnokształcącego. 

Stypendystka osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, mimo natłoku zajęć i nauki znajduje czas 

na rozwijanie swojej pasji,  jaką jest teatr. Bierze udział w licznych konkursach oraz projektach. 

Godnie reprezentuje ZSP im. Jana Pawła II. Jest wzorem ucznia. 

27 września 2021 roku z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 

Pawła II w Radzyniu Podlaskim Pani Grażyny Dzidy, członka RSIE oraz Księdza Prałata 

Romana Wiszniewskiego Kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy we 

współpracy z Przewodniczącą Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej Panią 

Małgorzatą Szostek, dyrektorzy i przedstawiciele 27 szkół spotkali się w Sanktuarium Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Hasłem przewodnim konferencji były 

słowa „Na nowo zarazić się świętością Jana Pawła II.” 

 

http://zspradzyn.pl/26178-2/
http://zspradzyn.pl/radzynskie-stowarzyszenie-inicjatyw-edukacyjnych-kalendarium-dzialalnosci-w-latach-2010-2020/


30 września 2021 roku Starosta Radzyński Pan Szczepan Niebrzegowski powołał Powiatową 

Radę Rynku Pracy w Radzyniu Podlaskim kadencji 2021-2025. W skład PRRP, organu 

opiniodawczo-doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy wchodzi 12 osób, 

reprezentujących władze samorządowe, środowisko pracodawców, rolników, rzemieślników, 

związki zawodowe i organizacje społeczne. Wśród powołanych znalazła się Grażyna Dzida 

reprezentująca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych działające przy Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 

7.10.2021 delegacja uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II                               

w Radzyniu Podlaskim wraz z członkami RSIE, którzy pełnili rolę opiekunów, uczestniczyła, 

tak jak każdego roku, w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną 

Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki „Nie lękajcie się!” nawiązywało do Dnia Papieskiego 

obchodzonego w niedzielę  poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 

16. X. 1978 r. 

5.10.2021 r odbył się jesienny rajd rowerowy przedstawicieli uczniów i nauczycieli Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Miał on na celu 

zintegrowanie społeczności szkoły, a także spędzenie w sposób aktywny wolnego czasu. Dzięki 

uprzejmości Nadleśnictwa w Radzyniu Podlaskim, uczestnicy mogli spędzić czas przy ognisku, 

piekąc kiełbaski i dzieląc się wrażeniami z przebytej trasy. Mamy nadzieję, że podobne 

wydarzenia będą odbywały się cyklicznie.  

24 października 2021 r. społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II                

w Radzyniu Podlaskim wraz z RSIE świętowała Dzień Patrona Szkoły. Eucharystii 

przewodniczył Dziekan Radzyński Ksiądz Prałat Roman Wiszniewski. Katecheta i nauczyciel 

naszej szkoły Ksiądz Michał Gosk wygłosić pouczającą  homilię w której mówił, aby w myśl 

słów Tryptyku Rzymskiego powrócić do źródła, iść w górę pod prąd. W przygotowanie Liturgii 

włączyli się nauczyciele i uczniowie szkoły. Całość zakończyło podziękowanie złożone przez 

dyrektora szkoły Panią dr Grażynę Dzidę. 

26.10.2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II Dyrektor szkoły                               

dr Grażyna Dzida, członek RSIE dokonali uroczystego otwarcia projektu edukacyjnego 

,,Pasjonaci z ZSP”. Spotkanie inaugurujące poświęcone było modelarstwu. Uczestniczyli                             

w nim absolwenci szkoły, uczniowie oraz nauczyciele. Współorganizatorami pokazów byli 

absolwenci szkoły i pasjonaci modelarstwa pod przewodnictwem pana Jerzego Wołowika. 

Autorzy i realizatorzy projektu wyrazili nadzieję, że uda się też reaktywować w naszej szkole 

koło modelarskie. 

23.11.2021r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II  w Radzyniu 

Podlaskim odbyły się warsztaty profilaktyczne ”Bliżej siebie dalej od nałogów”. Wydarzenie 

zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta ze środków miejskiego 

programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych. Młodzież w ramach 

projektu uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych, dotyczących uzależnień od substancji 

psychoaktywnych. Warsztaty prowadziła Pani Jolanta Jędruchniewicz, która na co dzień 

pracuje na oddziale terapii uzależnień w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim.  

26.11.2021 r. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy  Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oraz  Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta  w Radzyniu Podlaskim  zorganizowały 



konkurs Życie bez nałogów w ramach projektu „Bliżej siebie, dalej od nałogów”. Konkurs  

miał na celu promowanie profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia, zainspirowanie 

kreatywności dzieci, zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego, umiejętność wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń na temat zalet 

życia bez nałogów oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. Uczestnikami Konkursu  byli 

uczniowie szkół podstawowych klas z IV-VIII z terenu Powiatu Radzyń Podlaski. 

 

14 grudnia 2021 r. zorganizowana została galeria prac plastycznych „Bliżej siebie, dalej od 

nałogów”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


