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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 roku 2018 zbierał się na zebraniach 5 razy. Podczas spotkań 

omawiane były zagadnienia związane z bezpośrednią działalnością 

Stowarzyszenia. Głównym celem RSIE jest wspieranie wszechstronnego rozwoju 

młodzieży poprzez wypłacanie stypendiów, fundowanie nagród w konkursach. 

Pomoc w organizowaniu wyjazdów edukacyjnych. 

     Stowarzyszenie w ubiegłym roku swoją działalnością wspierało również różne 

formy pracy edukacyjnej, kulturalnej i profilaktycznej, nie tylko dla społeczności 

szkolnej ale i lokalnej. 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 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.” 

RSIE nie prowadzi działalności gospodarczej i wszyscy członkowie pracują na 

rzecz Stowarzyszenia bez pobierania wynagrodzenia w ramach umów 

wolontariackich.  

 

 

http://zspradzyn.pl/uczniowie-ii-liceum-ogolnoksztalcacego-w-zsp-uczestnikami-nagrania-kola-fortuny/
http://zspradzyn.pl/uczniowie-ii-liceum-ogolnoksztalcacego-w-zsp-uczestnikami-nagrania-kola-fortuny/
http://zspradzyn.pl/uczniowie-ii-liceum-ogolnoksztalcacego-w-zsp-uczestnikami-nagrania-kola-fortuny/
http://zspradzyn.pl/zachowac-pamiec-historia-i-kultura-dwoch-narodow/
http://zspradzyn.pl/zachowac-pamiec-historia-i-kultura-dwoch-narodow/


 RSIE posiada status OPP 1% i z tego tytułu w 2018 roku otrzymaliśmy 

kwotę 8000 zł. Pieniądze te w 100% zostaną przekazane na działalność statutową 

Stowarzyszenia. W minionym roku RSIE wypłaciło 1600 zł stypendiów dla 

wyróżniających się uczniów. Opłacone zostały zajęcia artystyczne oraz inne 

wydarzenia kulturalno-oświatowe.  

Na zakończenie dziękuję Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim 

członkom RSIE za bezinteresowną pomoc, wsparcie naszej działalności oraz 

pracę dla dobra wspólnego na rzecz rozwoju naszego Stowarzyszenia. 

Chciałabym, by w dalszej pracy towarzyszyło nam motto Briana Tracy: 

Znajdź sobie dobre towarzystwo. Współpracuj z pozytywnymi, zorientowanymi na 

cele ludźmi, którzy inspirują Cię i pobudzają do działania. 

 

                                                   Renata Manowiec – Prezes Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


