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mgr Bożena Kaczanowska
nauczyciel

Zarys dziejów Zespołu Szkół Rolniczych w Okszowie
– początek
Przeszłość to jest dziś,
Tylko cokolwiek dalej.
C.K. Norwid

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego kontynuuje tradycję Ludowej Szkoły Rolniczej Męskiej im. Komendanta Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum i Liceum Hodowlanego, Państwowego Technikum Rolniczego, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w styczniu 1923 roku.
Pomysł założenia szkoły rolniczej w tym regionie pojawił się na długo
przed I wojną światową. Nie został on jednak zaakceptowany przez rosyjskie władze, nie ujęto go w planie budowy w Chełmie budynków gubernialnych, gdzie obok pałacu gubernatora i budynków administracyjnych
planowano budowę gimnazjum żeńskiego. Młodzież z naszego powiatu,
aby zdobyć niezbędną wiedzę musiała wyjeżdżać do Nałęczowa, gdzie
funkcjonowały dwie odrębne szkoły rolnicze: szkoła dla dziewcząt prowadzona przez lubelskie Koło Ziemianek i szkoła dla chłopców założona
przez Lubelskie Towarzystwo Rolnicze.
Według szacunków pana Zdzisława Szymankiewicza, pierwszego
kierownika szkoły w Okszowie, była to znacząca grupa stanowiąca około 25% wszystkich uczniów Nałęczowie. Najwięcej osób przyjeżdżało
ze Strachosławia, Ochoży, Stawu, Rożdżałowa i Święcicy. Absolwenci
z Nałęczowa odgrywali bardzo istotną rolę w swoich środowiskach będąc
pionierami postępu nie tylko w produkcji rolnej, ale również kształtując
postawy patriotyczne i obywatelskie.
Za lokalizacją szkoły w Okszowie przemawiało bardzo wiele czynników. Nasz region miał wówczas wybitnie rolniczy charakter, blisko 90%
ludności utrzymywało się z rolnictwa. Przeważały średnie i małe gospodarstwa chłopskie, do prowadzenia których na odpowiednim poziomie,
niezbędni byli wykształceni rolnicy. Za Okszowem przemawiała również
bliska odległość od Chełma oraz istnienie niewielkiej posiadłości ziem-
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skiej będącej własnością skarbu państwa, odpowiedniej dla założenia gospodarstwa, w którym młodzież mogłaby zdobywać praktyczną wiedzę.
Bezpośrednim inicjatorem powołania szkoły był wydział powiatowy
Sejmiku Chełmskiego. Już 14 czerwca 1919 roku obradując pod przewodnictwem Stefana Boguszewskiego, opracował on konkretny plan
ufundowania szkoły rolniczej przeznaczając na ten cel w budżecie na
rok 1919/1920 czterdzieści tysięcy marek polskich. Było to ponad połowa wszystkich wydatków poniesionych przez samorząd powiatowy na
oświatę. Plan ten został jednogłośnie zatwierdzony 26 czerwca 1919 roku
i rozpoczęły się prace nad jego realizacją. Udało się również zdobyć na tę
inwestycję pewne fundusze z Ministerstwa Rolnictwa.
Po kilku miesiącach starań w końcu października 1919 roku dyrekcja
Dóbr Państwa w Radomiu przekazała teren wraz z istniejącymi zabudowaniami dla potrzeb szkoły.
W styczniu 1920 roku w trakcie pobytu w Chełmie Józef Piłsudski
wyraził zgodę, aby powstająca placówka oświatowa nosiła Jego imię. Odtąd pełna nazwa szkoły brzmiała: Ludowa Szkoła Rolnicza im. Komendanta Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie Sejmik ufundował dwa stypendia
dla synów inwalidów wojennych lub sierot po poległych żołnierzach pochodzących z powiatu chełmskiego.
15 stycznia 1923 roku Szkoła Rolnicza im. Komendanta Józefa Piłsudskiego w Okszowie została otwarta, a ponieważ budynek szkolny nie
był jeszcze w pełni wykończony pierwsze zajęcia odbywały się w lokalu
przeznaczonym na mieszkania dla nauczycieli.
Uroczystość poświęcenia szkoły w obecności jej patrona Marszałka
Józefa Piłsudskiego miała miejsce 7 czerwca 1925 roku i została uwieńczona wmurowaniem aktu następującej treści:
„Dnia 7 czerwca 1925 r. za czasów Prezydenta Wojciechowskiego,
Starosty Chełmskiego Bolesława Międzybłockiego, Ludową Szkołę Rolniczą imienia Komendanta Józefa Piłsudskiego z funduszów Sejmiku Chełmskiego powstałą w obecności Marszałka poświęcono i do użytku powszechnego rolnictwa przekazano”.
Niestety nie zachowała się do naszych czasów tablica upamiętniająca ówczesne wydarzenia. Pozostała jedynie późniejsza ufundowana przez
społeczeństwo w 10-lecie powstania szkoły w 1933 roku, przechowana
przez pana Wawrzyńca Tworka, długoletniego woźnego szkoły. Pan Tworek przechowywał ją aż do 1981 roku. Nie jest ona niestety kompletna,
brakuje popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonanego z brązu. Nie
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udało się nam ustalić, co stało się z tablicą upamiętniającą wizytę Józefa
Piłsudskiego i z jego popiersiem z 1933 roku. Z pamiątek, dokumentów
związanych z funkcjonowaniem szkoły w okresie przedwojennym ocalała
jedynie księga główna uczniów założona w 1933 roku.
Działalność placówki przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej
zakończeniu postanowiono reaktywować Szkołę Rolniczą w Okszowie
i w 1947 roku rozpoczęły się zajęcia w 3-letnim Gimnazjum RolniczoHodowlanym, które dawało uprawnienia tzw. małej matury.

1936 rok – Zjazd Rodzicielski w Szkole Rolniczej w Okszowie

Kazimierz Miszczuk (po prawej stronie zdjęcia) z kolegą – 1936 rok.

8

90-lecie

Budynek Szkoły Rolniczej. Obecnie mieści się w nim Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum Publiczne, tworzące Zespół Szkół w Okszowie

Sztandar szkoły – 27.05.1961 rok.

Internat męski w latach 60-tych, obecnie warsztaty do zajęć praktycznych.
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emerytowany nauczyciel

Zarys dziejów Zespołu Szkół Rolniczych w Okszowie
– ciąg dalszy
Szkoła w Okszowie cieszyła się coraz większą popularnością wśród
młodzieży, rosła liczba uczniów, ale baza lokalowa pozostawała ta sama.
Dlatego kolejni dyrektorzy placówki mieli przed sobą wielkie wyzwania,
aby szkołę rozbudowywać.
W latach 1959-1973 dyrektorem szkoły był Michał Paterkowski.
Dzięki niemu zatwierdzono budowę sali gimnastycznej i internatu na 150
miejsc oraz otwarto 3-letnie Technikum Korespondencyjne i Zasadniczą
Szkołę Rolniczą.
Ważną postacią był dyrektor Stanisław Tarasiuk. Swoją funkcję
pełnił w latach 1978-1991. Za jego kadencji zmieniono nazwę szkoły
na Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa, w ramach którego
działało 3- i 5-letnie Technikum Rolnicze wieczorowe i zaoczne oraz Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Ogrodnicza. Powstała Kapela i Zespół Taneczny „Okszowiacy”, Technikum Melioracji Wodnych, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego.
Zbliżał się koniec XX wieku i wraz z nim nowe zadania. W tym czasie,
w latach 1992-2000, szkołą zarządzał Zbigniew Latusek. Za jego kadencji powołano Technikum Technologii Żywności i Wieczorowe Technikum
Spożywcze. Nawiązano współpracę z francuską placówką w Morlaix,
utworzono 5-letnie Liceum Agrobiznesu i filię Akademii Rolniczej w Lublinie. Zmieniono też nazwę szkoły na Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego.
Dalszy dynamiczny rozwój szkoły datuje się od początku nowego
XXI wieku, kiedy to dyrektorem placówki został Bogusław Marczuk.
Już wcześniej, bo 1 grudnia 1998 roku nastąpiły zmiany organizacyjne
w funkcjonowaniu placówki. Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa Piłsudskiego przemianowano na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego.
W skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
weszły:
– 5-letnie Technikum Rolnicze,
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– 3-letnie Technikum Rolnicze,
– 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
– Liceum Agrobiznesu,
– Liceum Ekonomiczne (przemianowane na Technikum Ekonomiczne),
– Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
– Liceum Profilowane,
– Liceum Ogólnokształcące,
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa (mechanik-operator pojazdów,
maszyn i urządzeń rolniczych).
W roku szkolnym 2001/2002 powstało Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik informatyk, a w 2002/2003 utworzono
na terenie naszej placówki Gimnazjum Publiczne.
Przybycie młodzieży gimnazjalnej zostało zauważone nie tylko ze
względu na jej wiek. Gimnazjaliści aktywnie włączyli się w życie szkoły
uczestnicząc w okolicznościowych akademiach i seminariach, organizacjach młodzieżowych, pozalekcyjnych kołach zainteresowań czy w Zespole Pieśni i Tańca „Okszowiacy”.
Wychowawczynią klasy Ia gimnazjum została pani Teodora Bochra,
zaś Ib pani Barbara Michalska. Uczniowie klas gimnazjalnych osiągali
bardzo wysoką średnią ocen z zajęć szkolnych potwierdzoną dobrymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym (klasa IIIa uzyskała średnią wyższą od
średniej powiatu chełmskiego)
W roku szkolnym 2000/2001 z udziałem prezesa Chełmskiego Oddziału PTTK pana Jana Paszkiewicza z inicjatywy nauczyciela historii
i za aprobatą dyrektora pana Bogusława Marczuka reaktywowano Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTTK. W trosce o wszechstronny
i planowy rozwój zainteresowań turystyczno krajoznawczych młodzieży
nauczyciele Antoni Bobczuk i Ryszard Bochra opracowali Program Turystyczny Szkoły realizowany do chwili obecnej. Młodzież, głównie gimnazjalna, skupiona w SKKT i PTTK systematycznie uczestniczyła w rajdach
organizowanych przez Chełmski Oddział PTTK po atrakcyjnych krajobrazowo terenach parków narodowych, rezerwatach przyrody, miejscach
związanych z historią Ziemi Chełmskiej i Polesia Lubelskiego.
W ramach szkolnych wycieczek młodzież zdobyła szczyty Bieszczad,
Pienin, częściowo Tatr, poznała piękno Mazur i Bałtyku. Aktualnie opiekunem Szkolnego Koła PTTK jest Anna Kufel. Corocznie członkowie
koła z powodzeniem uczestniczą w Ogólnopolskim Młodzieżowym Tur-
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nieju Turystyczno-Krajoznawczym zajmując czołowe lokaty na szczeblu
powiatu.
19 listopada 2003 roku odbyła się w ZSRCKU w Okszowie podniosła
uroczystość 80-lecia powstania Szkoły Rolniczej w Okszowie połączona
z II Zjazdem Absolwentów i Wychowawców.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: metropolita lubelski ksiądz
arcybiskup Józef Życiński, senator RP Adam Biela, marszałek województwa lubelskiego Henryk Makarewicz i wielu innych dostojnych gości.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie sztandaru szkoły
przez księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego.
Z okazji tego jubileuszu odbyła się sesja popularno-naukowa na temat patrona szkoły Józefa Piłsudskiego z udziałem władz powiatowych,
wicestarosty Eugeniusza Wilkowskiego i Przewodniczącego rady Gminy
Chełm Marka Wolszczaka, a okolicznościowe referaty wygłosili Stanisław Błaszczuk, Jan Paszkiewicz, Ryszard Bochra.
Jesienią 2003 roku odszedł na emeryturę wieloletni nauczyciel i zastępca dyrektora Ryszard Laskowski. W latach 1982-2003 pracował w tutejszej placówce jako nauczyciel produkcji roślinnej, kierownik praktycznej nauki zawodu oraz zastępca dyrektora szkoły.
W swojej długiej pracy wyróżniał się pracowitością, rzetelnością,
zawsze serdeczny i życzliwy w stosunku do uczniów i pracowników. Za
swoją pracę i fachowość był wielokrotnie nagradzany.
W marcu 2003 roku ZSRCKU zorganizował po raz pierwszy we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmie Powiatowy Konkurs
Historyczny pod nazwą: „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”.
Odbywa się on cyklicznie w związku z obchodami Dnia Patrona.
W bieżącym roku szkolnym konkurs odbył się już po raz jedenasty.
Jest jednym z największych turniejów historycznych w powiecie, w finale powiatowym bierze udział ponad czterdziestu uczestników w kategorii
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Od początku w organizację tego przedsięwzięcia zaangażowała się
dyrekcja szkoły, Stanisław Błaszczuk – emerytowany wizytator historii
i wiedzy o społeczeństwie Kuratorium Oświaty i Wychowania, Jan Paszkiewicz – historyk i regionalista oraz nauczyciele historii naszej szkoły.
Nadzór merytoryczny sprawuje starszy wizytator Kuratorium Oświaty
i Wychowania Arkadiusz Kwieciński. Istotnym elementem edukacji historycznej są coroczne obchody Dnia Patrona Szkoły Józefa Piłsudskiego z bogatym programem artystycznym prezentującym sylwetkę Józefa
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Piłsudskiego. Ważnym elementem tych uroczystości jest złożenie kwiatów przez delegacje Starostwa Powiatowego z Chełma, Urzędu Gminy
w Chełmie i społeczności szkolnej przed tablicą upamiętniającą wizytę
Marszałka w Okszowie.
Od wielu lat w szkole nauczyciele historii i języka polskiego organizują seminaria w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Skupiają one młodzież szkolną i zaproszonych gości w osobach: dr Eugeniusza
Wilkowskiego, księdza kanonika Józefa Cwenera, dyrektora Bogusława
Marczuka, dziennikarzy z lokalnej prasy. Niewątpliwie spotkania te popularyzują wiedze historyczną, kształtują wśród młodzieży postawy patriotyzmu i szacunku dla Narodowej przeszłości.
Od kilkunastu lat corocznie ZSRCKU jest współorganizatorem obchodów Nadbużańskiego Święta Pszczoły. Obchody tej „słodkiej imprezy” organizowane są w pierwszą niedzielę czerwca w ramach projektu:
Promocja bez granic – transgraniczna współpraca kulturalno-turystyczna
powiatu chełmskiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina. Patronat honorowy nad tym regionalnym Świętem Pszczoły objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Marszałek Województwa Lubelskiego. Święto to cieszy się wielkim zainteresowaniem w całym regionie.
Do Okszowa przybywa kilka tysięcy gości, pszczelarze z regionu południowo-wschodniego Polski. Organizowane są kiermasze miodu, konkursy na najlepsze potrawy na bazie miodu, stoiska artystów ludowych, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i wielu innych. Uczniowie naszej
szkoły przygotowują wyroby z wosku i stoisko gastronomiczne, na scenie występują zespoły artystyczne – w tym szkolny Zespół Pieśni i Tańca
„Okszowiacy”. Dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej organizowany jest konkurs pod nazwą: „Pszczoła w środowisku naturalnym
i życiu człowieka”.
W roku szkolnym 2004/2005 powstały w naszej szkole pierwsze
w Polsce klasy mundurowe o profilu policyjnym i obsługa celna. Wywołało to duże zainteresowanie w środowisku nie tylko młodzieży. Pojawiły się
publikacje w prasie regionalnej i ogólnopolskiej m.in. „Pociąg do munduru”, „Lekcje w mundurach”. Szkoły z całego kraju były zainteresowane
programem nauczania w tych klasach. Zajęcia „policyjne” prowadził podinspektor Zdzisław Stangryciuk, obejmowały one m.in.
– zagadnienia prawne,
– etykę zawodową,
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– programy prewencyjne,
– użycie broni,
– współpracę międzynarodową policji.
Dodatkowo jedną godzinę w tygodniu w ramach wychowania fizycznego zajęcia z samoobrony realizował mgr Bolesław Kapuściński. Latem
uczniowie uczestniczyli w turnusie kondycyjnym, gdzie zdobywali fachową wiedzę. Raz w tygodniu młodzież przychodziła w mundurach zbliżonych do policyjnego moro, zobowiązywały one do godnego zachowania.
Do wzbogacenia wyposażenia placówki z pewnością przyczyniła
się duża aktywność kadry nauczycielskiej. Za zwycięstwo w konkursie
opracowania zmian w edukacji zawodowej (wspólny projekt Starostwa
Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy i nauczycieli naszej szkoły).
ZSRCKU otrzymał nowoczesną pracownię komputerową. Ten projekt pod
nazwą „Obsługa programów unijnych w rolnictwie” został wprowadzony
jako przedmiot specjalistyczny w technikum ekonomicznym i technikum
agrobiznesu. Otrzymana w nagrodę pracownia komputerowa składała się
z 19. zestawów komputerowych, 3. komputerów przenośnych, drukarki
laserowej i atramentowej, aparatu i kamery cyfrowej. W ten sposób już
w 2005 roku ZSRCKU posiadała 3 nowoczesne pracownie dla uczniów
oraz dwa Internetowe Centra Informacji Multimedialnej, do dyspozycj
i nauczycieli i uczniów oraz słuchaczy.
W roku szkolnym 2006/2007 powstały nowe kierunki kształcenia:
– 4-letnie Technikum Weterynarii,
– 4-letnie Technikum Architektury Krajobrazu.
Jak wypowiedział się dla prasy dyrektor Bogusław Marczuk – absolwenci tych oddziałów mają bardzo duże szanse zatrudnienia.
1 stycznia 2007 roku nastąpiła kolejna reorganizacja placówki. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego – organ prowadzący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
objął wszystkie szkoły typu rolniczego, dyrektorem pozostał Bogusław
Marczuk. W skład Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym
było Starostwo Powiatowe (dyrektorem został Leszek Słupczyński) weszły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne i Gimnazjum
Publiczne. Rada Powiatu zdecydowała o stopniowej likwidacji Zespołu
Szkół (nabór wstrzymano od 1 września 2007 roku), zaś gimnazjum zostało przekazane wójtowi gminy Chełm.
Przejście szkoły pod zwierzchnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaowocowało lepszym finansowaniem – dodatkowe środki na
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wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Dzięki temu zakupione nowoczesne
pomoce dydaktyczne za prawie milion złotych i wyremontowano dużą
salę gimnastyczną.
Przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkoła otrzymała akredytację na ośrodki egzaminowania w zawodzie technik rolnik
i mechanik operator pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Odtąd egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w wyżej wymienionych zawodach odbywają się na
miejscu. Niewątpliwie ten fakt wpłynął na zwiększenie liczby uczniów
zdających egzaminy zawodowe.
W marcu 2008 roku z inicjatywy pana dyrektora Bogusława Marczuka wydano publikację poświęconą pierwszemu po II wojnie światowej
dyrektorowi Szkoły Rolniczej w Okszowie – Andrzejowi Marynowskiemu. W trakcie uroczystości z okazji Dnia Patrona głos zabrał autor książki chełmski historyk regionalista Jan Andrzej Paszkiewicz, a także wnuk
pierwszego dyrektora, absolwent Technikum Rolniczego – Piotr Marynowski.
7 i 8 czerwca 2008 roku w szkole miał miejsce III Zjazd Absolwentów.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili pani Krystyna Sawicka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie oraz
pan dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Bogusław Marczuk.
W roku szkolnym 2008/2009 powstaje w ZSRCKU szkoła policealna
dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik rolnik. Oferta ta skierowana jest dla tych, którzy chcą prowadzić gospodarstwo rolne, a nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. W kwietniu 2009 roku uruchomiono z kolei
uzupełniające technikum rolnicze dla dorosłych. Obie te formy kształcenia
spotkały się ze znacznym zainteresowaniem słuchaczy – ich ukończenie
umożliwia bowiem korzystania z programów rolno-środowiskowych lub
inwestycyjnych ARiMR.
W listopadzie 2008 roku i w kolejnych latach szkoła staje się miejscem powiatowych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę z udziałem starosty Kazimierza Stockiego i wicestarosty Eugeniusza Wilkowskiego (który wygłosił okolicznościowy referat poświęcony
walkom o niepodległość na ziemi chełmskiej) z udziałem delegacji kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W 2010 roku z tej okazji
sztandar szkoły ZSRCKU został udekorowany złotym medalem za zasługi
dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a pan dyrektor
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Bogusław Marczuk otrzymał złotą odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
16 września 2009 roku rozpoczyna działalność Szkolne Koło Caritas
– w uroczystości inauguracyjnej działalność wziął udział przedstawiciel
Caritas Archidiecezji lubelskiej mgr Wiesław Kosiecki, proboszcz parafii
Maksymiliana Kolbego ksiądz kanonik Józef Cwener – dyrektor szkoły Bogusław Marczuk i licznie zgromadzona młodzież. Opiekunami koła zostały:
Małgorzata Mamełka i Agnieszka Grzywaczewska. Już w pierwszych tygodniach działalności zorganizowano akcje charytatywne:
– „Kiermasz Świąteczny”,
– „Jałmużna Wielkopostna”,
– „Loteria fantowa” na rzecz podopiecznych Domu Dziecka.
Zasadniczym celem powołania i działalności Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy materialnej dla młodzieży, będącej
w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
Niezwykle interesującym pomysłem dyrekcji i nauczycieli ZSCKR
okazał się „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” po raz pierwszy zorganizowany w październiku 2009 roku. Jego celem jest promocja zdrowej,
ekologicznej, naturalnej żywności. Młodzież przygotowała inscenizację
„Bez chleba żyć się nie da”. Referat okolicznościowy, eksponujący walory zdrowotne żytniego chleba i ogólnie zdrowej żywności zaprezentował
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rejowcu Na spotkaniu
swoje wyroby prezentowali producenci chleba i innych zdrowotnych produktów z terenu Chełma i powiatu chełmskiego, m.in. gospodarstw agroturystycznych, piekarni, Spóldzielni Mleczarskiej „Biomlek”, cukierni
Wojciecha Hetmana, a także uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
Po części oficjalnej uczestnicy seminarium degustowali i oceniali wystawione potrawy. W kolejnych latach „Tydzień żytniego chleba w szkole”
staje się coraz bardziej znany i popularny. systematycznie biorą w nim
udział:
– przedstawiciele wyższych uczelni z Lublina i Chełma,
– Lubelskie Kuratorium Oświaty,
– IUNG w Puławach,
– Powiatowy Urząd Pracy,
– gospodarstwa agroturystyczne i piekarnie,
– Koła Gospodyń Wiejskich.
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Od początku swego istnienia Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego pełnił funkcję regionalnego ośrodka życia społecznego. Znaczące zasługi położył w propagowanie wiedzy fachowej, postępu rolniczego,
aktywizacji życia sportowego i kulturalnego młodzieży. W murach naszej
placówki odbywają się cyklicznie konferencje bądź seminaria np. „Młodzi producenci mleka – realia i przyszłość w Unii Europejskiej”, imprezy
sportowe w ramach powiatowej licealiady czy też Powiatowy Przegląd
Kolęd i Pastorałek. Godnym podkreślenia jest bardzo wysoki poziom wiedzy fachowej reprezentowany przez uczniów. Według informacji Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi ZSCKR znalazł się w 2011 roku na
drugim miejscu w kraju wśród najlepszych placówek podlegających temu
ministerstwu. Na ten wynik wpłynęła bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych: jest to najlepszy wynik w województwie lubelskim.
Do tego ogromnego sukcesu w znacznej mierze przyczyniła się dobra baza
do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, zaangażowanie nauczycieli
(trzech z nich zostało konsultantami OKE), który doskonale znają standardy i wymagania egzaminacyjne. Ale jak stwierdził dyr. Bogusław Marczuk – w ostateczności o końcowym sukcesie decydują uczniowie, muszą
się wykazać inwencją, wiedzą i umiejętnościami.
W ciągu 30. lat szkoła przechodziła wiele reorganizacji i zmian programowych. Mimo licznych trudności rozwijała bazę dydaktyczną i wychowania. Było to możliwe dzięki ofiarności dyrektorów, nauczycieli, wychowanków i wszystkich pracowników szkoły. Niewątpliwie największym jej
sukcesem jest wykształcenie i wychowanie tysięcy absolwentów. Pełnią
oni wiele odpowiedzialnych stanowisk w życiu naukowym, politycznym
(członkowie parlamentu), samorządowym kraju, a przede wszystkim prowadzą własne, nowoczesne gospodarstwa rolne.
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mgr inż. Małgorzata Posturzyńska
nauczyciel

Zarys dziejów Zespołu Szkół Rolniczych w Okszowie
– po 2009 roku.
Działalność Szkoły Rolniczej w Okszowie obfituje w ciągłe zmiany
i restrukturyzacje. 1 września 2009 roku nastąpiła kolejna zmiana w nazwie placówki i do dzisiaj brzmi ona: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie. Działalność szkoły
uzależniona jest ściśle od fachowej współpracy kierownictwa i kadry pedagogów. Od 2000 roku kieruje nią dyrektor pan Bogusław Marczuk. Pod
jego kierunkiem szkoła przechodzi nieustanną metamorfozę: w infrastrukturze i ofercie edukacyjnej. Jest to element niezbędny w dobie kryzysu
i niżu demograficznego. Atrakcyjna oferta edukacyjna ciągle sprowadza
do naszej szkoły młodzież chcącą kształcić się w zawodach rolniczych.
Jesteśmy też placówką, która szczególnie dba o zachowanie i propagowanie wartości patriotycznych. Naszym Patronem jest przecież od 1923 roku
wybitny człowiek, Marszałek Józef Piłsudski – Bohater Narodowy. W całym procesie edukacyjnym w naszej szkole uczniowie zdobywają wiedzę
i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy, jak również rozwijają swoje
zdolności plastyczne, literackie, społeczne.
Od roku szkolnego 2009/2010 działa w szkole Szkolne Koło CARITAS, powstałe z inicjatywy pani Małgorzaty Mamełko i przy współpracy
Agnieszki Grzywaczewskiej. Członkowie Koła doskonalą umiejętność
pracy na rzecz potrzebujących, a także dzieci z Domu Dziecka w Chełmie, czy uczniów naszej szkoły. Szkolne Koło CARITAS inicjuje zbiórki
makulatury, plastikowych nakrętek czy kiermasze charytatywne. Często
najważniejsza jest rozmowa z osobami starszymi i samotnymi lub zabawa
z dziećmi.
Po raz pierwszy w październiku 2009 roku, z inicjatywy pani Marzeny Tomaszewskiej, zorganizowane zostało Święto Żytniego Chleba
w Szkole. W ramach ogólnopolskiej akcji propagującej zdrowy styl odżywiania i świadomego wyboru naturalnych produktów żywnościowych.
Jest to wydarzenie które weszło już na stałe do kalendarza imprez szkolnych. W 2012 roku po raz czwarty gościli na tej imprezie wystawcy ludowi, piekarze z powiatu chełmskiego i Gminne Koła Gospodyń. Uczniowie
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przygotowują na tą szczególną okazję program artystyczny, organizowane
są konkursy plastyczne i przygotowywane są potrawy i pieczywo w pracowni WGD pod kierunkiem pani Agnieszki Bartoszuk i pani Magdaleny
Słupczyńskiej. Od września 2009 roku uczniowie mogli korzystać z nowo
wyremontowanej sali gimnastycznej, łazienek, sal lekcyjnych. Przed budynkiem szkoły powstał nowy parking, chodnik i brama wjazdowa.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w kalendarzu imprez szkolnych
jest Narodowe Święto Niepodległości. 10 listopada 2010 roku w ZSCKR
w Okszowie zostały zorganizowane powiatowe obchody Święta Niepodległości. Sztandar ZSCKR został odznaczony złotym medalem za zasługi
dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a pan dyrektor
Bogusław Marczuk otrzymał złotą odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Wśród gości był obecny pan Kazimierz Stocki – Starosta Chełmski. Podczas Uroczystości zaprezentowali się laureaci Przeglądu Pieśni Legionowej oraz Zespół Pieśni i Tańca Okszowiacy.
W roku szkolnym 2011/2012 do oferty edukacyjnej weszły nowe
zawody w 4-letnim technikum: technik hodowca koni, technik turystyki wiejskiej i technik architektury krajobrazu. W październiku tego roku
odbyła się II Edycja Święta Chleba w Szkole. Ten rok szkolny obfitował
w sukcesy naszych uczniów w konkursach pozaszkolnych:
–– XII Powiatowy Konkurs Wiedzy „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka” na szczeblu szkół średnich – I miejsce Estera Karpińska i Ewelina Szwed, II miejsce Małgorzata Młynarczyk
i Aleksandra Nowosad, III miejsce Wioletta Kramczyk, opiekun –
mgr Agnieszka Stefańska.
–– XXXIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – eliminacje powiatowe – II miejsce drużyna w składzie: Maciej Bieniek, Szymon Bury, Igor Moszczyński, opiekun – mgr Anna Kufel.
–– Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – eliminacje powiatowe – III miejsce drużyna w składzie: Piotr Danielczuk, Mariusz
Gugułka, Paweł Ulida, opiekun – mgr inż. Michał Krygowski.
–– Konkurs „Krajobraz Wsi – połączenie tradycji i nowoczesności
w oparciu o PROW 2007-2013” – nagroda specjalna Dyrekcji Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki dla Estery Karpińskiej, opiekun – mgr inż. Małgorzata Posturzyńska.
Poza sukcesami w konkursach, olimpiadach, szkoła oferuje również
stypendia. Stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów przyznawane
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jest co roku uczniowi ze średnią co najmniej 4,75. Wykaz stypendystów
znajdziemy w rozdziale Kalendarium.
Od marca 2012 roku ZSCKR w Okszowie wziął udział w programie Szkół Partnerskich o profilu rolniczym, organizowanym przez firmę
Sherpa International Force, koordynator – dr inż. Marzena Tomaszewska.
W ramach tej współpracy uczeń ostatniej klasy wytypowany przez szkołę
otrzymuje stypendium. Jest to kolejna forma nagradzania uczniów za dobre wyniki w nauce i szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska szkolnego. W 2012 roku stypendium otrzymała Katarzyna Bochen
a w 2013 roku – Estera Karpińska.
Od roku szkolnego 2012/2013 szkoła oferuje kształcenie w 4-letnim
technikum w nowych zawodach: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych. Zmiana podstawy programowej kształcenia w zawodach spowodowała zmianę oferty edukacyjnej dla słuchaczy Szkoły Policealnej dla
dorosłych. Od 1 września 2012 roku mogą oni kształcić się w zawodach:
technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii.
Na przełomie roku 2012 i 2013 zrealizowany został poważny projekt
remontowo-modernizacyjny w szkole: objął docieplenie dachu i położenie
na nim nowej nawierzchni. Prawie w całym budynku wymienione zostały
okna. W 2013 roku wyremontowano pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarstwa szkolnego oraz warsztaty do prowadzenia zajęć praktycznych i wyposażono je w nowy sprzęt. Na parterze budynku położono
nowe podłogi, wyremontowano sale lekcyjne i przeniesiono Izbę Pamięci
do nowego pomieszczenia.
W roku 2013 po wielu latach przerwy, maturzyści zorganizowali w budynku szkolnym „Studniówkę 2013”. Uczniowie klas czwartych Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Technikum Agrobiznesu i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego przypomnieli społeczności szkolnej
„nastrój studniówkowy” poprzez wspólne budowanie dekoracji, próby taneczne i samodzielną organizację balu studniówkowego. Pani Agnieszka
Grzywaczewska koordynowała działania młodzieży w tym przedsięwzięciu.
W maju 2013 roku odbyło się w budynku MRiRW w Warszawie oficjalne ogłoszenie wyników konkursu pt. „Wspomnienie z regionu – wizualizacja w oparciu o działanie PROW 2007-2013”. Zespół w składzie:
Grzegorz Szczepanik – uczeń klasy I Technikum Weterynarii, Grzegorz
Sobota – uczeń klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz pani
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Agnieszka Grzywaczewska – opiekun, miał za zadanie zgromadzić informacje dotyczące działania: „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 20072013, wybrać interesujący obiekt oraz uzyskać wgląd do dokumentacji. Na
podstawie zgromadzonych materiałów – dokumentacji oraz zdjęć, uczniowie wykonali makietę Kościoła w Sawinie. W przygotowaniu opisu merytorycznego całej inwestycji pomogła pani Małgorzata Posturzyńska. Makieta
przedstawiająca budynek Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Sawinie, wykonana w skali 1:100 otrzymała wyróżnienie.Na uroczystej gali, uczniowie wraz z opiekunem otrzymali dyplomy
i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Szkoła od kilkunastu lat bierze czynny udział w organizowaniu Nadbużańskiego Święta Pszczoły. Duża powiatowa impreza organizowana jest
corocznie na terenie szkoły w pierwszą niedzielę czerwca. Boisko szkolne
zamienia się w miejsce wypoczynku dla całych rodzin z terenu powiatu
i nie tylko. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcyjnych rozrywek. Przez
cały dzień można oglądać występy ludowych zespołów śpiewaczych
i tanecznych. Organizowane są konkursy na najsmaczniejszy miód oraz
wręczane są nagrody dla uczniów biorących udział w międzyszkolnym
konkursie „Pszczoła w środowisku naturalnym i w życiu człowieka”.
Młodzież naszej szkoły corocznie gości w gronie laureatów tego konkursu. Święto Pszczoły pozwala zaprezentować naszym uczniom swoje
umiejętności kulinarne, organizatorskie, plastyczne, prowadzić kiermasze
charytatywne i promować szkołę w środowisku lokalnym.
Wszystkie imprezy szkolne wymagają zaangażowania osób i środków
finansowych na ich realizację. ZSCKR w Okszowie współpracuje z grupą instytucji, firm i osób prywatnych, które mają swój wkład w procesie
edukacyjnym i wychowawczym młodzieży. Pracownicy naukowi IUNG
w Puławach, PWSZ w Chełmie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
ODR w Rejowcu i PZDR w Chełmie prowadzą wykłady na terenie szkoły,
przyjmują wycieczki szkolne, czy zaopatrują bibliotekę w wydawnictwa
fachowe czy opracowania naukowe z dziedziny rolnictwa.
Związek Pszczelarzy, SM Bieluch, UNIROLP Sp. z o.o. Srebrzyszcze, Zajazd Trzy Dęby, DPS w Nowinach, „Eko Piekarnia” Bogusława
Stangryciuka, Cukiernia HETMAN, wspierają pracę szkoły, przyjmują
uczniów na praktyki zawodowe lub czynnie uczestniczą w organizacji naszych uroczystości.
Wszystkim życzliwym osobom i instytucjom serdecznie dziękujemy
za pomoc w realizacji trudnego celu: wychowania i wykształcenia
kolejnego pokolenia fachowców.
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Szkoła Rolnicza w Okszowie 1
Do bezsprzecznych zasług naszego Sejmiku należy zaliczyć
doprowadzenie do skutku Szkoły Rolniczej w Okszowie. Dbałość
o rozwój rolnictwa jest tutaj zupełnie zrozumiałą, bowiem powiat nasz
jest czysto rolniczym, a w kulturze rolnej mocno zaniedbanym. Dziwić
się tylko należy, że nasi rolnicy nie zrozumieli doniosłości posiadania
takiej pożytecznej szkoły, czego dowodzi tak niska frekwencja.
Uważają widocznie, że na ziemi, na ojcowiźnie powinien zostać tylko
ten z potomków, który albo niema możności uczyć się, albo też niema
zdolności do innego zawodu, lub też sądzą, że wystarczy do gospodarki
rolnej ta wiedza, której sami mogą udzielić. Nic też dziwnego, że nędza,
w której żyli nasi dziadowie i ojcowie rolnicy jest udziałem naszym
i będzie udziałem naszych synów, gdy niczego nowego się nie nauczą
i nie będą lepiej gospodarzyli od nas.
A że można się nauczyć niejednego, a przez to poprawić sobie byt
– tego mamy aż nadto przykładów. Zaczniejmy więc od najbliżej znanych.
Otóż koloniści niemieccy, którzy tak licznie osiedlili się w naszych
okolicach są przykładem pierwszym i najoczywistszym, że przy ulepszonej
gospodarce można się dobrze mieć. Że lepiej się im powodzi, tego nikt
z nas zaprzeczyć nie może, a zawdzięczają oni to tym wzorom lepszego
sposobu uprawiania ziemi, jakie przywieźli ze sobą ze swej dawniejszej
ojczyzny. Wprawdzie i oni od czasu przeniesienia się do nas nie idą w swej
wiedzy naprzód, jednakowoż są ich formy gospodarcze lepsze od naszych,
a tem samem i zamożność ich jest znacznie większa.
Doskonalszym i nowocześniejszym przykładem tego, że oświecony
rolnik może być zamożnym, a nie klepać biedę, jak my chełmianie – są
nasza Wielkopolska i Pomoże. Szczególnie to ostatnie jest godne podziwu.
Oto na szczerych piaskach umieją oni wychodować do 22 metrów zboża
na hektarze, gdy my na doborowej ziemi nie umiemy osiągnąć ponad
12 metrów. Dzięki tym udoskonalonym sposobom uprawy roli ludność
tamtejsza jest zamożna. Nigdzie też nie znajdziemy tam tak nędznych chat
1 Tekst ukazał się w chełmskim czasopiśmie „Zwierciadło”, nr 51 z dnia 13 grudnia 1924 roku, podpisany Br.
(zachowano oryginalną pisownię). Wyszukał i przygotował, opatrując przypisami: Adam Cichowicz.
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i wiosek, ani tak ubogo odzianych wieśniaków, choć ziemia jest bardzo
uboga.
Jeszcze lepsze wyniki gospodarki osiągnęli belgijczycy, którzy swą
gospodarką mogą zadziwiać cały świat. Osiągają oni z jednego hektara
więcej niż dwukrotnie tyle, co nasz chełmski rolnik, gdyż z górą 28 metrów. A ziemia u nich też nie należy do dobrych.
Wyobraźmy sobie przez chwilę, że nasz rolnik zbiera ze swej przeważnie niezłej ziemi, dwa razy tyle, co obecnie, a przekonamy się łatwo,
że jego zamożność wzrośnie niebywale, lecz nietylko jego, ale i całego
kraju.
Nie spotykalibyśmy tych zapadających się chałupek i lepianek, a radowalibyśmy się schludnemi murowanemi domkami, jakie można zauważyć wszędzie na naszym zachodzie i zagranicą.
Dla poprawienia swojego nieszczególnego losu potrzeba nam tylko jednego, a mianowicie: zrozumienia, że musimy nasze dzieci uczyć
lepszego gospodarowania, a tego można nauczyć się przedewszystkiem
w szkole rolniczej.
Wszyscy przecież dobrze wiemy, że aby być lekarzem, inżynierem
a nawet ślusarzem lub innym rzemieślnikiem, trzeba się tego nauczyć. I to
samo ma się z rolnictwem. Trzeba w tym wypadku również dzieci, które
mają pozostać na roli, odesłać na pewien czas do szkoły, w której nauczą
go ziemię lepiej uprawiać, aniżeli my sami to umiemy. Zamiast wysyłać
dzieci swoje całymi masami do gimnazjów, seminariów lub szkół handlowych, byłoby dla rolników wiele pożyteczniejsze, gdyby je kształcili na
dobrych rolników.
Nie możemy się tutaj powstrzymać od tej uwagi, skierowanej do naszych ludowych posłów, że swym wyborcom nie wyjaśniają tak oczywistej, a korzystnej dla nich sprawy. Niektórzy z nich chcieliby obdarzyć
włościan wielką ilością ziemi, zabranej innym, nie pomni, że przecież
nawet na dużych obszarach ziem można, przy złej gospodarce, być nędzarzem, gdy przeciwnie: nawet na małym jej kawałeczku, przy rozumnej i umiejętnej pracy, można dobrze żyć. Najlepszym tego dowodem są
państwa zachodnie, gdzie włościanom, posiadającym przeważnie bardzo
mało ziemi, bardzo dobrze się powodzi, natomiast włościanie małoruscy
i rosyjscy, którzy nie mogą narzekać na brak większych obszarów ziemi,
nie lepiej się mają od naszych, a nawet niezrównanie gorzej.
Każdy więc rolnik, który swego syna, mającego osiąść na ojcowiźnie
nie wyśle do szkoły rolniczej, aby go tam przygotować na światłego pra-
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cownika i gospodarza, popełnia ciężki grzech, krzywdząc swoje następne
pokolenia. Zamiast bowiem dać im dobrobyt, skazuje je na dalszą nędzę
i poniewierkę.
Szkoła w Okszowie, która jest chlubą naszego Sejmiku, winna stać się
chlubą naszych rolników, winna być przepełniona tymi, którzy chcą dla
siebie i dla kraju lepszego jutra.2

2 Zadziwiające, że po upływie niemal dziewięćdziesięciu lat od chwili opublikowania tego artykułu – jego
przesłanie jest nadal aktualne [przyp. AC].
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mgr inż. Adam Cichowicz
emerytowany nauczyciel

Relacja z III Zjazdu Absolwentów
Szkoły Rolniczej w Okszowie
W 2008 roku minęło 85 lat od momentu powstania Szkoły Rolniczej
w Okszowie. W 5 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po dziesięcioleciach niewoli w podchełmskiej wsi Okszów powstała rolnicza
placówka oświatowa, której nadano imię Wielkiego Polaka – Marszałka
Józefa Piłsudskiego. To właśnie Marszałek Józef Piłsudski uczestniczył
w podniosłej uroczystości nadania szkole jego imienia.
Jesienią 2003 roku, podczas spotkania koleżeńskiego na Balu Absolwentów i Wychowawców z okazji 80-lecia Szkoły grupa absolwentów
postanowiła zorganizować ponowne spotkanie z nauczycielami i wychowawcami w 2008 roku.
Spotkanie to odbyło się dnia 7 czerwca 2008 roku. Było ono dziełem wielu tygodni przygotowań, podjętych przez komitet organizacyjny,
złożony z absolwentów szkoły – Wandy Jaroszczuk, Krystyny Sawickiej,
Roberta Nycza i Mariusza Wieliczko.
W pogodny dzień, u progu lata, spotkali się absolwenci roczników
wszystkich szkół, które istniały bądź nadal istnieją w Okszowie (Państwowego Technikum Rolniczego, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego).
Po uroczystej mszy w kościele w Okszowie absolwenci spotkali się
na sali gimnastycznej w budynku nowej siedziby szkoły. Pierwsze spotkania i kontakty umilały występy zespołu „Okszowiacy” i kapeli ludowej.
W części oficjalnej spotkania gości powitali przedstawiciele komitetu organizacyjnego oraz dyrektor szkoły – pan Bogusław Marczuk, a także pan
dyrektor Stanisław Tarasiuk, dawni nauczyciele szkoły oraz absolwenci.
W holu korytarza na pierwszym piętrze odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą III Zjazd, ufundowaną przez absolwentów. Następnie
złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową obok wejścia do budynku nowej
szkoły, a potem na boisku szkolnych wykonano zdjęcia zbiorowe wszystkich absolwentów, nauczycieli i gości przybyłych na III Zjazd.
Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie budynku dawnej szkoły
(od 1990 roku w budynku tym mieści się Szkoła Podstawowa w Okszo-
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wie). Te chwile na długo zapadną w pamięci uczestników spotkania –
w tym przecież murach spędzili piękne dni swojej młodości, dni, do których często się wraca wspomnieniami.
Po zakończeniu tych odwiedzin wszyscy uczestnicy III Zjazdu wrócili do nowego budynku szkoły (przy okazji zwiedzając otoczenie szkoły),
gdzie czekała na nich uroczysta, wspólna kolacja i Bal Absolwentów.
Z okazji III Zjazdu zostało wydane okolicznościowe wydawnictwo,
zawierające teksty wspomnieniowe z różnych okresów szkoły, bogato ilustrowane archiwalnymi zdjęciami.
Następne spotkanie będzie przy okazji uroczystego jubileuszu szkoły
rolniczej w Okszowie – dziewięćdziesięciolecia istnienia tej znanej i pełnej pięknych tradycji placówki oświatowej, 4 października 2013 roku.
Miejmy nadzieję, że nie będzie to ostatni jubileusz szkoły.

Uczestnicy III Zjazdu Absolwentów w 2008 roku – zdjęcie grupowe
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Uczestnicy III Zjazdu Absolwentów
– (od prawej) Stanisław Tarasiuk – były dyrektor szkoły,
Ryszard Bochra – nauczyciel.

Uczestnicy III Zjazdu Absolwentów
– (od lewej ) Janina Koszuta, Nadzieja Żukowska,
Urszula Bobczuk, Teodora Bochra, Zofia Ruszkowska.

Uczestnicy III Zjazdu Absolwentów w 2008 roku
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mgr Katarzyna Piotrowska
nauczyciel

80-lecie Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby
inni od was nie wymagali.”
Jan Paweł II

Słowa Jana Pawła II były hasłem przewodnim obchodów 80-lecia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie.
W środę 19 listopada 2003 roku w siedzibie szkoły o godzinie 10.00
odbyła się jubileuszowa uroczystość, na którą przybyło kilkaset osób –
uczniowie, absolwenci, nauczyciele i goście.
Uroczyste obchody 80-lecia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zapoczątkowała Msza Święta, którą w budynku szkoły celebrował metropolita lubelski ksiądz arcybiskup Józef Życiński.
Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego w
Okszowie. Piętnastu nauczycieli otrzymało odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawaną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Odznaki
wręczył Andrzej Kurowski, wojewoda lubelski. Czterech pracowników
otrzymało nagrody przyznane przez starostę powiatowego Kazimierza
Stockiego.
W trakcie uroczystości odsłonięto popiersie Patrona ufundowane
przez przedsiębiorcę Lucjana Jagiełło.
Na jubileuszu obecni byli także Henryk Makarewicz – marszałek województwa lubelskiego, Adam Biela – senator RP oraz przedstawiciele
władz samorządowych, kuratorium oświaty, policji, straży pożarnej i delegacje szkół. Gościem honorowym był pierwszy powojenny dyrektor szkoły pan Andrzej Marynowski.
Na uroczystość przyjechali także absolwenci m.in.:
– Adam Rychliczek – były samorządowiec, poseł i senator RP,
– Waldemar Skibiński – prezes Spółdzielni Mleczarskiej „Biomlek”,
– Marian Starowik – starosta lubartowski.
Z okazji 80-lecia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Okszowie odbyła się sesja naukowa, w trakcie której
odbyły się cztery wykłady dotyczące patrona szkoły Józefa Piłsudskiego.
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W godzinach popołudniowych w budynku szkoły odbyło się spotkanie absolwentów szkoły z nauczycielami i wychowawcami na uroczystej
kolacji, połączonej z zabawą taneczną w sali gimnastycznej szkoły.

Życzenia dla arcybiskupa

Goście uroczystości

Historia

Goście uroczystości

Goście uroczystości

Delegacja do złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą
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Teresa Janczak z domu Różańska
absolwentka – matura 1971

Wspomnienia
Dyrektor Technikum Rolniczego w Okszowie – pan Bogusław Marczuk poinformował mnie, że nasza szkoła w październiku obchodzi jubileusz 90-lecia i szykuje wydawnictwo wspomnieniowe. To piękny jubileusz!
Wtedy zastanowiłam się przez moment: kiedy to ja zdawałam maturę? I okazało się, że w 1971 roku Minęło sporo lat. Szczerze mówiąc nie
myślałam, że to już aż tyle, ale czas jest nieubłagany.
Do szkoły w Okszowie trafiłam właściwie z przypadku, ale i z wyboru. Byłam z tej grupy uczniów, którzy mogli iść już po podstawówce do techników albo pozostać w VIII klasie z możliwością ubiegania się
o wstęp do LO. Wówczas wydawało mi się, że chodzenie do podstawówki
to „obciach” (jak mówią młodzi), a ja chciałam być już dorosła. Marzyło
mi się technikum chemiczne w Lublinie, ale niestety zabrakło punktów na
egzaminie, gdyż matematyka nie poszła mi najlepiej .Stanęłam przed dylematem co robić? Zaparłam się, że do podstawówki nie wrócę. W TR był
dodatkowy nabór. Złożyłam papiery i poszłam na rozmowę z ówczesnym
dyrektorem panem Michałem Paterkowskiem. Szkoła nieduża, dookoła
zielono, a wewnątrz niesamowita czystość. Dyrektor bardzo zasadniczy
ale przyjazny. Autorytet i pedagog z powołania. Zapytał mnie, czy chcę
zostać rolnikiem, a ja bez chwili zastanowienia odpowiedziałam, że nie.
Spojrzał na mnie i powiedział, że ceni szczerość i gdybym zaczęła mu opowiadać, że o niczym innym nie marzę, to w ogóle nie mielibyśmy o czym
rozmawiać. I tak po dodatkowych egzaminach z „matmy” zostałam przyjęta do szkoły, dostałam wykaz z niezbędnym wyposażeniem ucznia oraz
regulamin szkoły. Nie wszystko mi się wówczas podobało, ale odwrotu nie
było.
1 września przyjechałam do szkoły na inaugurację roku i okazało
się, że wszyscy wyglądamy bardzo podobnie, granatowo-biało. Nawet
fajnie. Moja klasa liczyła ponad 50 osób, w dużej przewadze dziewczyny, wychowawczynią naszą była pani mgr Mirosława Zaprawa – polonistka i cudowny, mądry człowiek, przyjaciel młodzieży. W szkole bardzo ważną sprawą była nauka, praca w gospodarstwie, ale ceniono także
aktywność społeczną uczniów. Były różne możliwości np. angażowania
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się w sport, szkolną organizację ZMW czy w prace zespołu muzycznego,
który był „oczkiem w głowie” pana dyrektora. Niewielu jednak potrafiło grać lub śpiewać. Oczywiście my wszyscy też lubiliśmy nasz zespół,
grał na wszystkich szkolnych imprezach. Brak talentu muzycznego udało
mi się zastąpić uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach
z zakresu historii (nauczycielem historii był prof. J. Kwieciński), geografii i wiedzy obywatelskiej oraz pracą w ZMW. I okazało się, że dosyć
szybko weszłam w skład szkolnej reprezentacji (wówczas jej trzon stanowili uczniowie starszych klas – pamiętam Wieśka Kraczkowskiego, Romka Piwońskiego) i nawet nieźle sobie radziłam. Reprezentowałam szkołę
w wojewódzkich i centralnych olimpiadach WOPiŚW, zajmując wysokie
miejsca (byliśmy zagrożeniem dla liceów i innych techników w regionie).
I to chyba zaważyło na moich przyszłych wyborach. Zdawałam na Uniwersytet Warszawski, na nauki polityczne”. I dostałam się!!! Wówczas
olimpijczycy też musieli zdawać egzaminy. Pamiętam, że do matury przystąpiło nas ok. 20. osób a zdało 18 z tego połowa startowała na studia –
Wieśka Mazurek, Grażyna Faryńska, Janek Nieworzewski, Janek Kuna,
Tadzio Gadzinowski, Andrzej Onyszko – do WSR w Lublinie zaś Zbyszek
Piwoński do SGGW w Warszawie no i ja na UW.
Pokłosiem olimpiad był mój związek małżeński z chłopakiem z Technikum Hodowlanego z Golądkowa na Mazowszu (także olimpijczyk), z którym jesteśmy blisko 40 lat małżeństwem. W trakcie studiów chętnie odwiedzałam naszą wychowawczynię i szkołę. Ale niestety szybko nas osierociła.
Zostało wiele dobrych wspomnień. Cudowny matematyk profesor Laskowski
– „bracie-cholersko”, który miał dla nas wiele cierpliwości i ciepła, małżeństwo Korpyszów, z którymi mieliśmy zajęcia z przedmiotów zawodowych,
a „próba kręcona” z mechanizacji śniła mi się po nocach. Dzięki Ali Kłos –
koleżance z klasy pojechałam pierwszy raz na prawdziwą wieś. Nauczyłam
się pracy w gospodarstwie (wcześniej nigdy tego nie robiłam) oraz szacunku
dla ludzi pracujących na wsi. Przydawało mi się to w różnych sytuacjach życiowych. Dzięki temu, że umiałam jeździć na ciągniku, na studenckich praktykach, nie zbierałam ziemniaków tylko prowadziłam ciągnik i byłam „kimś”.
Zawsze byłam i jestem dumna z mojej szkoły. Z wielkim sentymentem wspominam czas tam spędzony, ludzi i atmosferę.
Opowiadałam o niej naszym dzieciom, a teraz także już naszym wnukom. Wiem, że sporo z tych, którzy nas uczyli albo byli kolegami z „ławki szkolnej” już nie ma wśród nas. Takie życie. Jak odwiedzam rodzinę
w Chełmie (na stałe mieszkamy w Warszawie), czasem i kogoś spotkam
i wówczas wspominamy stare, dobre czasy. Dziękuję wszystkim tym, którzy wskazywali mi wówczas drogę i po prostu byli.
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Daniel Zagrodnik
absolwent 2007 rok

„Ale to już było...” – wspomnienia szkolnych lat
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?
Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?
Ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? Książek? (...)
Chciałbym wszystkie takie chwile
Ocalić od zapomnienia.
Konstanty Ildefons Gałczyński,
Ocalić od zapomnienia

Lata szkolne to bez wątpienia najpiękniejszy okres w życiu każdego człowieka. To czas, w którym poznajemy nowe otoczenie, zawieramy
znajomości, przyjaźnie, sympatie. Jest to przysłowiowe „pięć minut” na
to, aby się odnaleźć w życiu, by posłużyć się słowami Adama Asnyka:
„prawdę jasnego sumienia, nowych nie odkrytych dróg”. Lata młodości są
wyjątkowe, niepowtarzalne i co najważniejsze, stanowią fundament, kreację na kolejne lata. Rozpoczynając naukę w szkole średniej jesteśmy pełni obaw o to, czy sobie poradzimy, a także jak zostaniemy przyjęci przez
nowe środowisko. Jest to początek drogi pełnej rozmyślań, weryfikacji
wyborów oraz planów na przyszłość. Z okazji Jubileuszu dziewięćdziesiątej rocznicy powstania Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, chętnie powracamy do tamtych
chwil. Z perspektywy kilku lat, już jako dorośli ludzie, absolwenci szkół
wyższych, pragniemy wspomnieć o tym, co doświadczyliśmy w murach
naszej szkoły jako nastolatkowie.
Bywało różnie. Wrażliwi na bodźce zewsząd, rozmawialiśmy z kolegami starszych klas, którzy chętnie opowiadali nam swoje przeżycia,
wrażenia związane z nowym otoczeniem oraz szkołą. Oczywiście pojawiały się i chwile szczęścia, euforii, kiedy to po raz pierwszy otrzymaliśmy pochwałę od szanownego grona pedagogicznego za trud włożony
w naukę lub odbieraliśmy z rąk Prezesa Rady Ministrów stypendium za
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bardzo dobre wyniki w nauce i właściwą postawę uczniowską. Pamiętamy
konkursy szkolne, zawody sportowe, olimpiady, jak również pracę woluntarystyczną w jednym z pobliskich Domów Opieki Społecznej, która
otworzyła nam oczy na ludzkie cierpienie, pokazała, jak jedno czasem słowo może zmienić sens ludzkiego życia.
Dziś, po wielu latach, wyrażamy wdzięczność gronu pedagogicznemu, dyrekcji Zespołu Szkół, pracownikom obsługi i administracji za pomoc w realizowaniu naszych pasji. Za konstruktywne uwagi, wychowanie oraz pomocną dłoń – serdecznie dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni za
to, że od „progu” czekała na nas życzliwość, przyjemna atmosfera oraz
zrozumienie. Z sercem przepełnionym miłymi wspomnieniami należy
stwierdzić, iż lata spędzone w Zespole Szkół możemy potraktować jako
miłą przygodę, wycieczkę po różnych dziedzinach życia. Stale odnoszone przez szkołę sukcesy dydaktyczne stanowią dla nas powód do dumy.
Grono pedagogiczne, dokładając wszelkich starań, dba o pokolenie młodych absolwentów szkół gimnazjalnych w zdobywaniu wykształcenia
oraz w rozwijaniu zainteresowań. Jubileusz dziewięćdziesiątej rocznicy
istnienia Zespołu Szkół jest również znakomitym pretekstem do tego,
aby wspomnieć naszych wychowawców, którzy zawsze na pierwszym
miejscu stawiali nasze dobra.
Sięgając pamięcią do tamtych chwil, warto nadmienić, iż byli to ludzie sukcesu, nasi mentorzy, którzy stworzyli nam „odrębny świat”. Świat,
w którym czuliśmy się dowartościowani, bezpieczni. To oni stali się naszymi orędownikami, wskazującymi nam prawidłowy tor życia. Nasi wychowawcy byli ludźmi, którzy, uwzględniając nasze potrzeby oraz przekazując nam swoją pasję oraz mądrość życiową, powtarzali, iż „każdy jest
kowalem swojego losu”. Jak złotnik szlifujący drogocenny kamień, tak
oni pracowali nad naszym zachowaniem, właściwą postawą. Chcieli, abyśmy w „wymagającym” świecie godnie reprezentowali imię naszej szkoły
oraz własną osobę.
Nasi opiekunowie to ludzie ambitni, prawi, cechujący się sumiennością, zaradnością. Mimo, iż nie zawsze było łatwo, wstawiali się za nami,
usprawiedliwiali nasze, czasem naganne zachowanie, tłumaczyli i wybaczali.
Halina Kunicka przed laty śpiewała: „To były piękne dni, po prostu
piękne dni...” – i rzeczywiście takie one były spędzone w murach Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie.

Wspomnienia absolwentów
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Autor jest absolwentem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Okszowie. Uczeń ZSCKR w latach 2004-2007. Wielokrotnie wyróżniony przez grono
pedagogiczne oraz dyrekcję Zespołu Szkół za czynny udział w Samorządzie Szkolnym,
projektach oraz konkursach. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku 2006. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
na kierunku filologia rosyjska, specjalizacja nauczycielska. Stypendysta UMCS za bardzo
dobre wyniki w nauce. Laureat Ogólnopolskiego konkursu recytacji poezji rosyjskiej XIX-XX wieku. Obecnie swoją pasję do języka rosyjskiego przekazuje w pracy z młodzieżą
jako nauczyciel języka rosyjskiego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.
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inż. Jan Dyczkowski
absolwent – emerytowany nauczyciel

Wspomnienia Jana Dyczkowskiego
Jestem absolwentem Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie. Do szkoły uczęszczałem w latach 1964-1969, wychowawcą moim
był prof. Marian Laskowski, a dyrektorem dr inż. Michał Paterkowski.
W szkole wpojono mi dbałość o uczniowski wygląd zewnętrzny, ponadto zamiłowanie do porządku, poszanowanie czyjejś pracy. Nauczeni
byliśmy dyscypliny i obowiązkowości, poznaliśmy też poczucie hierarchii ważności zgodnie ze słowami Grzegorza Piramowicza: „słowa uczą
a przykłady pociągają”. Zostało to wpojone nam przez naszych nauczycieli.
Po ukończeniu wyższych uczelni absolwenci naszej szkoły obejmowali ważne stanowiska: administracja państwowa (na szczeblu ministerstwa, województwa, powiatu, gminy), pracownicy naukowi, dyrektorzy
różnych przedsiębiorstw, dyrektorzy szkół, prezesi spółdzielni, pracownicy służb weterynaryjnych, banków spółdzielczych, służba rolna (agronom,
zootechnik), ośrodki postępu i doradztwa rolniczego. Wielu z nas wróciło
do szkoły w charakterze pracowników, nauczycieli, wychowawców. Dzieci nasze często podejmowały naukę i pracę w szkole rolniczej.
We wdzięcznej pamięci uczniów pozostają nasi Wychowawcy w osobach: Mirosława Zaprawa, Bogdan Szyszkowski, Marian Laskowski, Józefa Patyra, Janina Korpysz, Józef Korpysz, Michał Paterkowski, Stanisław Tarasiuk, Jan Mulson.
Życzeniem moim jest byśmy byli wzorem obecnym absolwentom.
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Andrzej Stanisław Marynowski (1908-2004)1
Urodził się w 1908 roku w Rawie Ruskiej
(dawna austriacka Galicja Wschodnia), ożeniony z chełmianką Jadwigą Książek. Absolwent
5-letnich studiów dziennych na Wydziale Rolniczo-Lasowym (Akademia Rolnicza w Dublanach)
posiadał od 1935 roku dyplom Politechniki Lwowskiej z akademickim stopniem inżyniera rolnika
(odpowiednik współczesnego tytułu magister inżynier), praktykę zawodową i około 10-letni staż pracy w rolnictwie.
Stanowisko dyrektora Szkoły Rolniczej w Okszowie objął po zakończeniu działań wojennych, w marcu 1946 roku. Z wielkim zaangażowaniem odbudował ją ze zniszczeń wojennych, do których przyczynili się
stacjonujący w budynkach szkolnych żołnierze sowieccy. Od podstaw
zorganizował gospodarstwo szkolne oraz pierwszy powojenny nabór
uczniów. Andrzej Marynowski legitymował się wówczas rzadkim jak na
tamte czasy specjalistycznym wykształceniem i odegrał pionierską wręcz
rolę w procesie budowy „infrastruktury” placówki oświaty rolniczej
w Okszowie.
W roku 1946 urodził się Janusz (syn – drugie z kolei, po córce Marii,
dziecko), na ulicy Wileńskiej 4 w Chełmie (dom rodzinny żony Andrzeja
Marynowskiego). Po przygotowaniu mieszkania sprowadził swoją rodzinę do Okszowa.
Dyrektor Andrzej Marynowski ukończył dwa kursy doskonalenia zawodowego: pedagogiczno-społeczny, zorganizowany przez Państwowy
Instytut Kształcenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Pszczelinie koło
Warszawy w okresie od 15 września do 30 listopada 1948 roku i mający na celu podniesienie kwalifikacji w nauczaniu przedmiotu organizacja
gospodarstw rolnych, zorganizowany przez Departament Nauki i Oświaty
1 Opracowano na podstawie publikacji: Jan. A. Paszkiewicz, Z dziejów Szkoły Rolniczej w Okszowie,
opublikowanej z stronie www: http://chelm.lscdn.pl/oc/informacja-pedagogiczn/publikacje/618,dok.html
oraz: Jan A. Paszkiewicz, Andrzej Marynowski Dyrektor Szkoły Rolniczej w Okszowie, Okszów, marzec 2008 r.
(zdjęcie ze zbiorów autora publikacji).
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Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie od
18 lipca do 24 sierpnia 1949 r. Uczestniczył też wcześniej – na przełomie lat 1948 i 1949 – w trzecim, również centralnie zorganizowanym.
W jego programie były wykłady marksizmu, zajęcia na temat zakładania
Państwowych Gospodarstw Rolnych i Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz gospodarowania w tychże. Kadra prowadząca skompromitowała się wówczas brakiem wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych, wobec czego planowany na dwa tygodnie kurs skrócono
o połowę.
Odmówił wstąpienia do rządzącej partii. Rozpoczęła się w tej sytuacji
„intensywna nagonka” na jego osobę, połączona z intrygami. Mimo braku
jakichkolwiek zarzutów w stosunku do jego pracy, a nawet wyrazów uznania „naczelnik z Lublina”, będący przełożonym dyrektora, oświadczył mu
ostatecznie, iż nie jest w stanie zmienić decyzji „Komitetu” – nie może
dłużej pracować w Okszowie, lecz zostanie przeniesiony do innej szkoły
w charakterze nauczyciela.
Społeczność Okszowska jednak o nim nie zapomniała. Był honorowym gościem jubileuszowych obchodów 70-lecia Szkoły Rolniczej
w 1993 roku, po których utrzymywał stały kontakt ze szkołą, interesował
się jej życiem. Brał także udział w uroczystościach obchodów jubileuszu
80-lecia Szkoły Rolniczej w Okszowie jesienią 2003 roku, na krótko przed
swoją śmiercią.
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Adam Kędzierawski
nauczyciel szkół chełmskich

Michał Krzysztof Paterkowski (1923-2010)
Działacz społeczno-oświatowy. Urodził się 29
września 1923 roku w Chełmie. Był synem Aleksandra – pracownika kolei oraz Marii – z domu Lalka, gospodyni domowej.
Od 18 grudnia 1944 roku żonaty z Jadwigą Teresą z domu Sztencel, urodzoną 15 sierpnia 1926
roku, zmarłą 29 października 2009 roku.
Miał cztery siostry: Eugenię zm. 1982 r., Irenę
zm. 1993 r., Apolonię zm. 2007, Marię zm. 2009
oraz jednego brata, który zmarł w niemowlęctwie.
Był ojcem trojga dzieci: Krzysztofa ur. 1948 roku – wykształcenie
średnie; Ewy ur. 1953 roku – lekarz stomatolog, Rafała ur. 1956 roku –
absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
Szkołę powszechną i średnią ukończył w Chełmie. Studia wyższe
w zakresie nauk agronomicznych odbył w UMCS w latach 1951/521954/55. Dyplom otrzymał 19 lutego 1955 roku.
Od 4 lutego do 30 czerwca 1957 roku był słuchaczem kursu pedagogicznego w Państwowym Instytucie Kształcenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Pszczelinie. W latach 1959-1963 kontynuował studia eksternistyczne w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie uzyskując tytuł mgr inż.
rolnictwa w dniu 29 kwietnia 1963 roku.
Po przedstawieniu dysertacji „Soja w siewie czystym i mieszankowym” 24 czerwca 1970 roku otrzymał stopień naukowy doktora inżyniera
nauk rolniczych.
Pierwszą pracę zawodową podjął w latach 1940-1944 w firmie handlowej jako pracownik fizyczny. Następnie miała miejsce służba w Ludowym Wojsku Polskim od 18 listopada 1944 roku do 21 marca 1947 roku.
Był absolwentem Oficerskiej Szkoły Artylerii w Chełmie i Olsztynie, uzyskując w 1945 roku stopień podporucznika.
Od 18 czerwca 1947 roku do 29 stycznia 1948 roku pracował jako
księgowy w Hucie Szkła Taflowego „Janina” w Murowie koło Opola.
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Od 1 lutego 1948 roku do 31 października 1951 roku był zatrudniony
w charakterze instruktora w Zarządzie Okręgowym Państwowych Nieruchomości w Opolu.
W czasie studiów w UMCS był instruktorem Studium Wojskowego od
listopada 1951 do 30 września 1954 roku. W latach 1954-1956 był agronomem i kierownikiem Gospodarstwa Rolnego w Hruszowie.
Pracę w szkolnictwie rolniczym podjął 1 lipca 1956 roku w Technikum Rolniczo-Hodowlanym w Okszowie jako nauczyciel; był kolejno
kierownikiem internatu, a od września 1959 roku objął stanowisko dyrektora w Państwowym Technikum Rolniczym w Okszowie, które pełnił do
31 marca 1973 roku.
Dzięki jego staraniom zatwierdzono budowę sali gimnastycznej i internatu na 150 miejsc. W roku szkolnym 1967/1968 Oddział Oświaty Rolniczej podjął decyzję otwarcia 3-letniego Technikum Korespondencyjnego, a w roku szkolnym 1970/1971 powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
Dnia 1 stycznia 1973 roku otwarty został Dział Kształcenia Korespondencyjnego w oparciu o specjalne programy Telewizyjnego Technikum
Rolniczego.
Od 1 marca 1973 roku do 13 grudnia 1973 roku sprawował stanowisko przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie, a od 14 grudnia 1973 roku do 31 maja 1975 roku był naczelnikiem
powiatu w Chełmie.
Po utworzeniu województwa chełmskiego w okresie od 1 czerwca
1975 roku do 16 grudnia 1981 roku sprawował funkcję kuratora oświaty
i wychowania. Stosunek pracy na tym stanowisku ustał de facto z dniem
13 kwietnia 1982 roku.
Powołany przez niego do życia Zespół Remontowo-Budowlany służył
pomocą wielu placówkom szkolnym na terenie województwa chełmskiego.
Rozwojowi edukacji krajoznawczej i patriotycznej służył zakupiony
przez kuratorium autokar wożący dzieci i młodzież na wycieczki krajowe.
Po odejściu z kuratorium był zatrudniony w okresie od 14 kwietnia
1982 roku do 31 sierpnia 1985 roku w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Chełmie, a od 1 września 1985 roku do 31 sierpnia 1988 roku
pracował na stanowisku wychowawcy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmie.
Po orzeczeniu Społecznej Komisji Pojednawczej 19 lutego 1990
roku Urząd Wojewódzki w Chełmie otrzymał polecenie powtórnego
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zatrudnienia Michała Paterkowskiego na stanowisku kuratora oświaty
i wychowania w Chełmie, co nastąpiło w dniu 7 marca 1990 roku. Urząd ten
pełnił do 30 czerwca 1991 roku. 1 lipca 1991 roku przeszedł na emeryturę.
Za pracę był wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo Oświaty
i odznaczany:
– 1962 – Złoty Krzyż Zasługi,
– 1969 – Zasłużony dla Lubelszczyzny,
– 1974 – Medal XXX-lecia Polski Ludowej,
– Medal KEN
– 1974 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1974.
Zmarł 10 stycznia 2010 roku i pochowany został 14 stycznia 2010
roku na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Bibliografia:
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie, akta osobowe M. Paterkowskiego; 80-lecie Szkoły
Rolniczej im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie 1923-2003, zespół redakcyjny A. Ląkocy-Lemieszek,
M. Szkliniarz, A. Cichowicz, Okszów 2003.
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Adam Kędzierawski
nauczyciel szkół chełmskich

Stanisław Tarasiuk (1930-2012)
Nauczyciel, wychowawca, społecznik.
Urodził się 6 stycznia 1930 roku we wsi Świerże
powiat Chełm. Był synem Tomasza i Marii z domu
Petruk. Rodzice utrzymywali się z rolnictwa. Brat
Kazimierz ukończył studia inżynierskie w Politechnice Lubelskiej, pracował w Wytwórni Sprzętu
Komunikacyjnego w Świdniku, a następnie w Poznaniu, gdzie aktualnie mieszka. Siostra Kazimiera ukończyła liceum ogólnokształcące; pracowała
jako księgowa w służbach PKP i związkach zawodowych w okresie, gdy Chełm był województwem. Brat Henryk ukończył
Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Chełmie i pracował jako rolnik w gospodarstwie rodzinnym.
Siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną ukończył w 1945 roku
w Świerżach. W latach 1946-1950 kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym w Chełmie. Wyższe studia odbył w trybie zaocznym w latach
1955-1962 na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi i uzyskał stopień magistra biologii.
Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w 1950 roku otrzymał nakaz
pracy do Szkoły Podstawowej w Kolanie, pow. Radzyń.
W czerwcu 1950 roku został skierowany przez Zarząd Wojewódzki
Związku Młodzieży Polskiej w Lublinie do Lidzbarka Warmińskiego na
kurs przygotowujący do prowadzenia drużyn harcerskich w szkole. Po
ukończeniu kursu został skierowany do Szkoły Podstawowej w Sawinie, gdzie pracował jako nauczyciel od 1 lipca do 31sierpnia 1950 roku.
1 września 1950 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel kontraktowy w Publicznej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego
w Siedliszczu nad Wieprzem.
18 listopada 1953 roku dostał powołanie do wojska. Służbę odbywał
w JW 3576 w Siedlcach do 15 listopada 1955 roku, otrzymał stopień kaprala – działonowego baterii SU 76 mm.
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Po powrocie z wojska pracował w II Liceum Ogólnokształcącym
w Chełmie w charakterze nauczyciela przysposobienia wojskowego.
15 września 1958 roku przed komisją egzaminacyjną przy Studium Wojskowym WSP w Krakowie zdał egzamin na nauczyciela przysposobienia
wojskowego w szkołach średnich.
Od 1962 roku uczestniczył w następujących formach kształcenia podyplomowego: kursie sanitarnym dla nauczycieli przysposobienia wojskowego w Rymanowie Zdroju, kursie centralnym akademii dla nauczycieli biologii w liceach ogólnokształcących w Warszawie i Miedzeszynie,
Studium Przedmiotowo Metodycznym w Nowym Sączu, kierunek biologia, Studium Podyplomowym Organizacji i Zarządzania Oświatą dla dyrektorów szkół zawodowych w Kaliszu. Od 1 września 1975 roku do 15
sierpnia 1978 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.
30 sierpnia 1978 roku został powołany na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Okszowie. Z jego
inicjatywy rozbudowano i unowocześniono szkołę, zmechanizowano gospodarstwo pomocnicze, wybudowano bloki mieszkalne dla nauczycieli.
Wyrazem uznania władz dla tych osiągnięć było wybranie szkoły na miejsce organizacji Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 1990/1991 Szkół
Rolniczych. Za pracę dydaktyczno-wychowawczą i społeczną był wielokrotnie odznaczany i nagradzany:
– 1971 – Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”,
– 1972 – Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania oraz tytuł
profesora szkoły średniej,
– 1973 – Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
– 1974 – Złota Odznaka ZNP,
– 1975 – Złoty Krzyż Zasługi,
– 1979 – Srebrna Odznaka OHP,
– 1984 – Medal 40-lecia Polski Ludowej,
– 1985 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
– 1989 – Brązowa Odznaka ”Za Zasługi w Ochronie Granic PRL”,
odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.
Zmarł 7 sierpnia 2012 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Ignacego Mościckiego w Chełmie.
Bibliografia:
80-lecie Szkoły Rolniczej im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie 1923-2003, zespół redakcyjny A. LąkocyLemieszek, M. Szkliniarz, A. Cichowicz, Okszów 2003, s. 75; (miecz), Uznanie dla pracy pedagogów, „Sztandar
Ludu” 1977, nr 238, s. 1-2; Relacja A. Lemieszek – zbiory autora; Relacja R. Laskowskiego – zbiory autora.
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mgr inż. Ryszard Laskowski
emerytowany nauczyciel

Dyrektor Stanisław Tarasiuk – moje wspomnienie
Mój pierwszy kontakt ze Stanisławem Tarasiukiem miał miejsce w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w czasie przysposobienia wojskowego, gdy byłem uczniem Technikum Rolniczego w Okszowie. Dziś
mogę stwierdzić, że zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie, w atmosferze przyjaznej wobec uczniów. Pogodne usposobienie nauczyciela
i żartobliwość dodatkowo czyniły przedmiot interesującym.
Powtórne spotkanie miało miejsce po piętnastu latach. Wtedy podjąłem pracę w Technikum Rolniczym jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Był rok 1981. Stanisław Tarasiuk objął funkcję dyrektora
Zespołu Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Okszowie. W roku
szkolnym1982/1983 zaproponowano mi stanowisko wicedyrektora, które
pełniłem we współpracy ze Stanisławem Tarasiukiem do roku 1991.
W moim przydziale czynności odpowiedzialny byłem za kształcenie
zawodowe i sprawowałem opiekę nad gospodarstwem rolno-hodowlanym.
Z sentymentem wspominam te lata, pełne troski i życzliwości wobec
moich obowiązków. Wzajemne porozumienie i życzliwy stosunek pomagały mi z sukcesami wykonywać trudny obszar zawodowego kształcenia
młodzieży. Z wielkim taktem i życzliwością realizowaliśmy wspólnie proces adaptacji społeczno-zawodowej młodych nauczycieli.
Z inicjatywy dyrektora dynamiczne życie zawodowe młodzieży ubarwione zostało uczestnictwem w kulturze poprzez utworzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Okszowiacy”.
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mgr Anna Ląkocy-Lemieszek
emerytowany nauczyciel

Pamięć i poczucie tożsamości
Pamięć jest warunkiem poczucia tożsamości zarówno jednostkowej
jak i zbiorowej. Nasze Ojczyzny – tę Wielką i różnorakie Małe Ojczyzny buduje pamięć – o ludziach, miejscach i wydarzeniach. Opowiadając
o ludziach z naszej przeszłości, niepodobna dokonać tego nie wtrącając
własnych osobistych interpretacji.
Kim był Stanisław Tarasiuk?
Dla mnie i dla wielu innych był – pierwszym szefem. Dopiero z perspektywy czasu widać jakie to ważne, kto wprowadza nas w życie zawodowe.
Zaopatrzeni w uniwersytecką wiedzę stanęliśmy pewnego dnia naprzeciw niewiele młodszych uczniów i okazało się, że tak naprawdę wiele
trzeba się jeszcze nauczyć. Najprościej od kolegów i dyrektora, który dyskretnie obserwował i rozmawiał, rozmawiał... Tłumaczył, podawał przykłady, kiedy tracił cierpliwość działo się to w czterech ścianach gabinetu.
Wielką lekcją nauczycielstwa były narady. Tam wielokrotnie pokazywał młodym nauczycielom, że za naszymi decyzjami, słowami, ocenami
– stoi drugi człowiek, którego łatwo skrzywdzić, odrzucić.
Jak wielkiej wrażliwości trzeba by stać zawsze po stronie słabszego?
„Okszowski” etap w życiu pana Stanisława Tarasiuka to czasy niezwykłe. Trudne ze względu na rodzącą się Wolną Polskę, pełne niepokoju,
ciągłych dyskusji, chaosu – a także prozaicznych problemów np. zaopatrzenie. A przecież zaczęła się budowa nowej siedziby szkoły, wielkie gospodarstwo szkolne, internat.
Z dzisiejszej perspektywy dopiero widać jak trudny to był czas.
Jednak udało się: Przeszliśmy bez wielkich konfliktów, podziały polityczne nie rozbiły nas wszystkich jako zespołu i myślę że była w tym
zasługa mądrego, dojrzałego Dyrektora Tarasiuka.
Problemy starał się rozwiązywać z ludźmi a nie ponad ich głowami.
Obojętnie czy były to sprawy pracowników czy uczniów, którzy zawsze
do gabinetu dyrektora mieli łatwy dostęp.
Przy tego typu wspomnieniach łatwo popaść w ckliwość, chciałabym
tego uniknąć, najpewniej były też momenty trudne, jak w życiu ale fakt,
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że przez wiele lat po odejściu na emeryturę był oczekiwanym gościem na
wszystkich szkolnych imprezach był wielce wymowny.
Trudno się zgodzić ze znanym z dziejów filozofii argumentem, że
tego, co minione, z definicji już nie ma.
Jest przecież pamięć, emocje, przekazane myśli i słowa, pozostał też
wymiar materialny – budynek szkoły, posadzone drzewa.
No cóż – filozofowie też się mylą.

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 1990/1991 Szkół Rolniczych w Okszowie.
Wręczenie dyrektorowi szkoły Stanisławowi Tarasiukowi, Aktu przywrócenia szkole
imienia Józefa Piłsudskiego przez Kuratora Oświaty i Wychowania
– Michała Paterkowskiego – dyrektora szkoły w latach 1959-1973.

O tych co odeszli

51

mgr Jan Pogonowski

Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy”
Z inicjatywy Stanisława Tarasiuka i nauczycielki mgr inż. Urszuli
Gierczak w 1986 roku powzięta została decyzja o powstaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Okszowiacy”. Opiekę nad zespołem powierzono mgr. inż. Janowi Pogonowskiemu. W pierwszym roku działalności zespół wystąpił
w 19. koncertach.
W roku szkolnym 1988/89 miała miejsce podróż do Jugosławii, gdzie
zespół dał 4 koncerty. Rok szkolny zakończono 24. koncertami. W kolejnym roku szkolnym 1989/90 zespół wystąpił 22 razy, w tym 11 koncertów
we Włoszech.
Na uroczystość oddania nowego budynku szkoły do użytku zespół
przygotował patriotyczny program „Nie zginęła”. Rok szkolny 1990/1991
zespół zakończył wyjazdem do Szwecji.
W całym roku szkolnym zespół wystąpił w 27 koncertach.
W październiku 1993 roku zespół koncertował w Danii.
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mgr inż. Ryszard Laskowski
emerytowany nauczyciel

Wspomnienie – Pani Jadwiga Mydlak z domu Prokopiuk
„Pamięć serca nazywa się wdzięcznością”

Jestem niezwykle zobowiązany wyrazić swoją wdzięczność wszystkim i każdemu z osobna
z kim miałem przyjemność uczyć się i pracować
w Okszowie. Dziś w szczególności wspominam
Jadwigę Mydlak jako koleżankę, nauczycielkę i dobrego przyjaciela. Wspomnienie ma w sobie wiele
poetyckiej swobody, opuszcza pewne rzeczy inne
wyolbrzymia (...) pamięć ludzka gnieździ się bowiem głównie w sercu.
Jadwigę zapamiętałem jako osobę skromną,
życzliwą zawsze przejmą, pełna miłości oraz ciepła.
Byłem świadkiem Jej życia zarówno zawodowego jak i prywatnego.
Jadwiga urodziła się w 1941 roku we wsi Sosnówka, w rodzinie chłopskiej,
tam ukończyła Szkołę Podstawową, a w pobliskich Wisznicach Liceum
Ogólnokształcące. Studiowała rolnictwo w Ekonomicznej Wyższej Szkole
Rolniczej w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera rolnictwa.
Staż zawodowy rozpoczęła w Gospodarstwie Pomocniczym przy Państwowym Technikum Rachunkowości Rolnej w Klementowicach w 1966
roku.
Do Okszowa trafiła w 1967 roku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Zmiana stanu cywilnego i narodziny dzieci przeniosły Ją na krótko w latach 1975-1979 do Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Wojsławicach
i Państwowego Technikum Rolniczego w Korolówce.
W 1979 roku zamieszkała w Chełmie w swoim nowym obszernym
domu z ogrodem. I wtedy powróciła do pracy w Okszowie, by tu realizować swoje pasje zawodowe aż do emerytury w 1996 roku. Ogród warzywny pozostawał Jej hobby i odskocznią od codziennych obowiązków
szkolnych i domowych.
Jadwiga jako doświadczony pracownik była fachowcem i uczyła teoretycznie i praktycznie podstaw zawodu przyszłych rolników w Okszowie.
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Długoletnia praca pedagogiczna przyczyniła się do ukształtowania wieli osobowości uczniów i wychowanków Okszowskiej szkoły. Była wychowawczynią roczników 1973 – 5-letnie Państwowe Technikum Rolnicze;
1984 – 3-letnie Państwowe Technikum Rolnicze oraz 1990 – Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Jadwiga należy do tej grupy nauczycieli, którzy na dłużej związali się z Okszowem, to też ma Ona znaczący udział
w 90-letniej historii naszej szkoły.
Życie prywatne wymagało do Niej uporu i hartu ducha. Jestem pełen
podziwu i uznania dla Jej oddania i troskliwości z jaką opiekowała się
chorym niepełnosprawnym mężem przez 15 lat. Była również ciepła i serdeczna dla matki staruszki, która z Nimi zamieszkiwała. Sporo wysiłku
włożyła w wychowanie dwójki swoich dzieci. Choroba wyrwała Ją z grona rodziny, znajomych i przyjaciół zbyt wcześnie. Dobrzy ludzie, a taką
niewątpliwie była Jadwiga mają moc i żyją jeszcze długo w niejednym
wspomnieniu.
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mgr Česlava Tkačenko
nauczyciel

Cichy, spokojny, zawsze obecny...
Józef Krawczuk (02.01.1951-06.09.2011)
Był jedną z pierwszych osób, które poznaliśmy
po przyjeździe do Okszowa. Na początku sądziłam,
że jest rodowitym Okszowiakiem, gdyż opowiadał
o Okszowie i szkole z pasją i ogromnym zaangażowaniem. I tak naprawdę niewiele się myliłam. Był
absolwentem tej szkoły, a następnie wieloletnim jej
profesorem i wychowawcą.
Był człowiekiem wyjątkowo opanowanym
i sympatycznym. Ostoją spokoju i cierpliwości.
Mogło się wydawać, że nigdzie się nie śpieszy, na
wszystko ma czas, wszędzie jeszcze zdąży i załatwi. Jednocześnie był osobą bardzo dokładną i skrupulatną. Miał dużo obowiązków, zajęć, pracy.
Po południu, gdy już wszyscy odpoczywali, on nadal się udzielał, będąc
instruktorem nauki jazdy samochodem, ciągnikiem i kombajnem. Kochał,
to co robił i przekazywał to swoje zainteresowanie i zamiłowanie swoim
uczniom. Jednocześnie wśród tylu obowiązków zawsze znalazł chwilę by
pomóc nam, swoim Kolegom z pracy. Był niezawodnym słuchaczem i dobrym obserwatorem, dzięki czemu mogliśmy otrzymać obiektywną opinię
i trafne spostrzeżenia.
I tak jak wiódł swoje życie, tak też i odszedł – cicho, spokojnie, lecz
pozostanie w pamięci na zawsze...
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mgr inż. Zofia Wawron
emerytowany nauczyciel

Wspomnienie o Teresie Bazylewicz
„Śpieszmy się kochać ludzi,
bo tak szybko odchodzą.”
ks. J. Twardowski

4 lipca 2013 roku odeszła od nas wspaniała koleżanka, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych i wychowawca młodzieży, Teresa Bazylewicz.
Całe swoje życie poświęciła pracy pedagogicznej z młodzieżą. Zawsze sumiennie wykonywała
powierzone Jej obowiązki służbowe, żyła problemami wychowanków.
Była osobą bardzo lubianą przez koleżanki, kolegów oraz młodzież.
Miała wielu przyjaciół. Niech świadczy o tym fakt, że jeszcze do niedawna jej wychowankowie przysyłali życzenia świąteczne nawet z dalekiej
Australii, dzwonili, pytali o zdrowie.
Mimo problemów zdrowotnych zawsze była osobą pogodną, uśmiechniętą. Do końca swojej pracy zawodowej była oddana pracy i młodzieży.
Zawsze okazywała swoim wychowankom dużo życzliwości, cierpliwości i zrozumienia, nigdy nie odmówiła rady i pomocy. Żyła ich problemami.
Tutaj w Okszowie znalazła swoje miejsce i swoja misję do spełnienia
– przysposobienie młodzieży do zawodu. Po odejściu na emeryturę nadal
życie szkoły nie było Jej obojętne.
Była dla mnie osobą bardzo bliską, wspaniałym przyjacielem. Zawsze
pomagałyśmy sobie w wspierałyśmy się w różnych trudnych chwilach życiowych. Byłyśmy jak siostry.
W mojej pamięci żyjesz i jesteś obecna. „Nie umiera ten, kto żyje
w pamięci i sercach bliskich.”
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Krzysztof, Sławomir, Dariusz,
Joanna, Tomasz Korpyszowie

Józef Korpysz urodził się 8 stycznia 1922
roku w miejscowości Kudry na Podlasiu (powiat
Radzyń Podlaski) w rodzinie chłopskiej. Przed II
wojną światową ukończył sześć klas szkoły powszechnej w Jabłoniu.
Wybuch wojny zastał go w warsztacie stolarskim, gdzie rozpoczął naukę stolarstwa i ciesiołki.
Zdobyte tam umiejętności wielokrotnie wykorzystywał w dalszym życiu, bo bardzo lubił majsterkowanie, szczególnie w drewnie. Często wspominał jesień 1939 roku i zwycięskie potyczki żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga z oddziałami Armii
Czerwonej, które w drugiej dekadzie września wkroczyły na Podlasie,
jeszcze zanim dotarły tam wojska niemieckie.
Podczas wojny pod pseudonimem „Wilczur” walczył w szeregach Armii Krajowej w lasach parczewskich na terenie obwodu Radzyń Podlaski.
Po ujawnieniu się w 1947 roku i skorzystaniu z ustawy o amnestii kontynuował naukę w Państwowym Liceum Rolniczym w Rudzie koło Przasnysza oraz w Liceum Hodowlanym w Karolewie koło Olsztyna, gdzie
w 1952 roku zdał egzamin dojrzałości. Chcąc zapewnić sobie samodzielność finansową, pierwszą pracę zawodową podjął jeszcze w czasie nauki
w szkole średniej.
W 1950 roku przez dwa wakacyjne miesiące pracował w Zespole
Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dylewie (ówczesne województwo olsztyńskie) na stanowisku młodszego zootechnika. W swojej szkole
w Karolewie pracował natomiast w internacie w charakterze intendenta.
Aprowizacja uczniów była bardzo odpowiedzialnym, a wówczas także
wyjątkowo trudnym zadaniem. Wielokrotnie wspominał, jak dla oszczędności kupował mąkę w młynie i zawoził ją do piekarni, aby w zamian
piekarz dostarczył chleb do stołówki.
W tym czasie na Ziemi Olsztyńskiej poznał swoją przyszłą żonę Janinę, późniejszą wieloletnią (44 lata pracy) nauczycielkę okszowskiej szkoły rolniczej. Mieli pięcioro dzieci. Trzech synów kontynuuje tradycje nauczycielskie rodziców (dwóch pracuje na wyższych uczelniach: w Szkole
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Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, trzeci uczy w gimnazjum).
W 1952 roku Józef Korpysz otrzymał nakaz pracy w Technikum Rolniczym w Słupsku w charakterze nauczyciela, zamieniony następnie na
Państwowe Technikum Hodowlane w Okszowie. Pracę w okszowskiej
szkole podjął z dniem 1 września 1952 roku i związany z nią był przez
kolejnych 37 lat. Uczył mechanizacji rolnictwa, uprawy roślin, BHP oraz
innych przedmiotów zawodowych. Zawsze dokładnie i cierpliwie tłumaczył uczniom zawiłości budowy i eksploatacji maszyn rolniczych. W początkowym okresie były to maszyny konne, później także ciągniki i inny
sprzęt zmechanizowany. Przez wiele lat w pracowni mechanizacji jako
eksponat stał ciągnik ZETOR, na którego przykładzie wyjaśniał uczniom
tajniki budowy i funkcjonowania tego typu maszyn.
W kronikach szkoły zachowało się również jego zdjęcie z grupą
uczennic i uczniów przy konnej żniwiarce. Poza przedmiotami szkolnymi
prowadził też zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursach nauki jazdy dla
uczniów, a także kursy dla rolników i mechanizatorów rolnictwa na terenie Lubelszczyzny. Zawsze niemałe zdziwienie, a nawet podziw uczniów
i dorosłych kursantów budziła jego wyjątkowa umiejętność dość dokładnego określania powierzchni pola czy łąki, a także ilości siana czy słomy
w stodole na podstawie oceny gołym okiem. Już w latach 50. wyjeżdżał
z młodzieżą na zawody sportowe, wycieczki oraz obozy wędrowne, np.
w Tatry, Bieszczady, Pieniny i Góry Świętokrzyskie, towarzyszył uczniom
także w wystawach rolniczych (w rodzinnym archiwum zachowały się
zdjęcia stoisk Zespołu Szkół Rolniczych w Okszowie, na których prezentowane są okazałe płody rolne).
Był wychowawcą wielu roczników młodzieży. Liczni uczniowie pamiętają go jako przewodniczącego komisji egzaminacyjnych podczas matur. Egzamin dojrzałości dawniej miał większą rangę i przystępowała do
niego jedynie część najlepszych uczniów. Miał on też zupełnie inny przebieg niż obecnie i trudniejsze było uzyskanie pozytywnych ocen. Dyrektor
Korpysz dbał o wysoki poziom matur, ale był dla uczniów życzliwy, zawsze też miał w zanadrzu pytanie dotyczące obliczania stężenia procentowego roztworów.
Przez cały okres pracy zawodowej Józef Korpysz podnosił swoje
kwalifikacje zawodowe: już jako nauczyciel, w 1953 roku podjął studia
w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie na Wydziale Rolniczym, którą
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ukończył, uzyskując tytuł inżyniera. W latach późniejszych uczestniczył
w różnych kursach i szkoleniach, np. we Wrocławiu, Warszawie, Radymnie, Kłudzienku.
Jako nauczyciel był wymagający, ale bardzo lubiany zarówno przez
młodzież, jak i grono pedagogiczne oraz pracowników administracyjnych.
Cechowała go bezpośredniość, szczerość i otwartość. Znany był z tego,
że sprawy szkoły zawsze leżały mu na sercu, ze swojej uczciwości, solidności i operatywności, ale też z życzliwości i chęci pomagania innym,
a z drugiej strony – z dużego poczucia humoru i zamiłowania do życia towarzyskiego. W tamtych latach społeczność pracowników szkoły nie była
duża, wszyscy dobrze się znali i niejednokrotnie spędzali ze sobą także
wolny czas. Józef Korpysz chętnie uczestniczył w takich spotkaniach, był
wówczas duszą towarzystwa – zawsze uśmiechnięty, opowiadał anegdoty,
śpiewał rozmaite piosenki, świetnie tańczył. W środowisku darzono go
sympatią i zaufaniem, powierzano mu rozmaite zadania i funkcje, często
też – jako osoby starszej od wielu innych pracowników oraz doświadczonej życiowo – po prostu radzono się w sprawach zawodowych i osobistych. Do dziś absolwenci i byli nauczyciele okszowskiej szkoły wspominają jego spokój i rozwagę, a jednocześnie życiową mądrość.
Od 1 września 1954 roku Józef Korpysz pełnił obowiązki zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-gospodarczych i funkcję tę sprawował
przez szereg kolejnych lat. W latach 1968-72 był dyrektorem wydziału
zaocznego Państwowego Technikum Rolniczego, które w tym czasie cieszyło się ogromną popularnością. Wiele osób różnych profesji, nierzadko na poważnych stanowiskach (np. dyrektorzy PGR) uzupełniało w tej
szkole swoje wykształcenie i zdobywało maturę. Łączyło się to z nawiązaniem licznych znajomości i wręcz przyjaźni, co przynosiło wymierne
korzyści także szkole. Starsi pracownicy i uczniowie do dziś wspominają
w tamtym czasie nową odmianę pszenicy Grana, której kilkadziesiąt kilogramów okszowskie Technikum Rolnicze dostało od dyrektora jednego
z PGR w okolicach Tomaszowa Lubelskiego.
W 1973 roku Józef Korpysz objął stanowisko głównego dyrektora
szkoły jako siódmy w okresie powojennym dyrektor tej placówki. W tym
czasie uczniowie mogli kształcić się w następujących kierunkach: pięcioletnie technikum rolnicze, trzyletnie technikum rolnicze, trzyletnia zasadnicza szkoła rolnicza, technikum zaoczne oraz dwuletnie policealne
studium mechanizacji rolnictwa. Ciekawostką jest to, że w Okszowie
mogły wówczas uzupełniać i weryfikować wiedzę oraz zdobywać dyplo-
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my osoby uczące się w ramach Telewizyjnego Technikum Rolniczego.
Bardzo rozwijało się też wówczas przyszkolne gospodarstwo, które nie tylko umożliwiało uczniom łączenie teorii z praktyką, lecz także
przynosiło szkole dochody i zapewniało żywność przyszkolnej stołówce.
Dbałość o estetykę i porządek była dla Józefa Korpysza czymś zasadniczym i przywiązywał do tego wielką wagę, za jego kadencji dyrektorskiej
odnowiony został budynek szkoły (wymiana dachu, nowa elewacja) oraz
wykonano ogrodzenie całego terenu wokół szkoły.
W związku z pogarszającym się stanem zdrowia w 1978 roku zrezygnował z pełnienia obowiązków głównego dyrektora, ale jeszcze do 1982
roku pozostawał zastępcą dyrektora. Łącznie funkcje kierownicze sprawował w szkole przez 28 kolejnych lat. W 1984 roku przeszedł na emeryturę.
Jednak ze szkołą i młodzieżą nigdy się nie rozstał, gdyż nauczanie było
jego wielką życiową pasją. I chociaż był już na emeryturze, ciągle uczył,
mając dobry kontakt z młodzieżą. Pracował niemal do ostatnich dni swojego życia. Zmarł 2 stycznia 1990 roku.
Za swą wieloletnią oddaną pracę w oświacie oraz działalność społeczną Józef Korpysz otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, np.:
‒ Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany za trzydziestoletnią, szczególnie wyróżniającą się pracę pedagogiczną.
‒ Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią pracę pedagogiczną.
‒ Medal Komisji Edukacji Narodowej.
‒ Odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.
‒ Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego.
‒ Odznakę „Za zasługi dla województwa chełmskiego”.
‒ Odznakę Tysiąclecia za działalność społeczną w obchodach
Tysiąclecia Państwa Polskiego.
‒ Nagrody Ministra Edukacji, Ministra Rolnictwa oraz Kuratora
Oświaty.
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mgr inż. Maria Obtułowicz
emerytowany nauczyciel

Janina Korpysz
Panią Janinę poznałam w 1968 roku, gdy rozpoczęłam pracę w Okszowie. Była nauczycielem zawodu. Większość Jej etatu stanowiły zajęcia praktyczne, w czasie których przygotowywała uczniów
do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania
wszelkich prac związanych z uprawą roślin i hodowlą zwierząt.
Jako wychowawca klasy czy nauczyciel uczący
przedmiotu zawsze starała się szukać u ucznia cech
pozytywnych, a w przypadku kłopotów w nauce
czy zachowaniu, dawać szansę na zmianę postawy.
Jako koleżanka była życzliwa i przyjazna. Nie pamiętam, żeby mówiła
o kimś źle czy z niechęcią. Była dobrym i oddanym nauczycielem młodzieży człowiekiem.
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Krzysztof, Sławomir,
Dariusz, Joanna i Tomasz
Korpyszowie

Janina Korpysz (1932-2007)
Janina Korpysz (z domu Kubińska) urodziła się
25 lutego 1932 roku w Sońsku na Ziemi Mazowieckiej w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Przerwaną
przez wojnę naukę rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Sońsku, a następnie kontynuowała w Gimnazjum Rolniczym w Gołotczyźnie. Maturę uzyskała
w roku 1952 w Państwowym Technikum Hodowlanym w Dobrocinie (w ówczesnym woj. olsztyńskim). Tam też – podczas wymiany międzyszkolnej
– poznała swojego przyszłego męża Józefa, również wieloletniego nauczyciela Technikum Rolni-

czego w Okszowie.
Tak jak wszyscy absolwenci szkół średnich w owych czasach Janina Korpysz po ukończeniu nauki otrzymała nakaz pracy. Los rzucił ją aż
w okolice Szczecina. W latach 1952-1955 pracowała w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pyrzycach na stanowisku agronoma – specjalisty użytków zielonych. Następnie na rok przeniosła się na Podlasie i była
zatrudniona w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Parczewie jako
zootechnik. Kolejnym miejscem pracy Pani Janiny (koledzy najczęściej
nazywali ja Janką lub Panią Janką) stała się Szkoła Rolnicza w Okszowie.
Pracę jako nauczyciel w tutejszej szkole rozpoczęła 1 września 1956 roku.
Początkowo Janina Korpysz zajmowała się prowadzeniem zajęć z gospodarstwa domowego oraz zajęć praktycznych w gospodarstwie szkolnym. Gospodarstwo domowe było wówczas bardzo istotnym elementem
kształcenia. W środowisku żartowano, że Pani Janina kształci i wychowuje przyszłe żony. I w istocie tak było. W zaadaptowanych pomieszczeniach
byłej pralni zorganizowała dwie sale, gdzie prowadziła zajęcia. Zadbała
o zakup podstawowego wyposażenia kuchni, niejednokrotnie niedostępnego w uczniowskich domach. Uczyła dziewczęta gotowania, pieczenia
ciast, robienia surówek, nakrywania stołu, a także szycia. Zapoznawała
z problemami układania jadłospisów, właściwego doboru produktów. Prowadziła też lekcje savoir vivre’u.
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W tamtych czasach w gospodarstwie szkolnym prowadzono uprawę
wszystkich podstawowych roślin. Był też spory sad jabłoniowy, plantacje krzewów owocowych, chmielnik, duży ogród warzywny, inspekty
i niewielka szklarnia. Prowadzono również chów bydła, owiec, trzody
chlewnej oraz koni. Pani Janina zapoznawała młodzież z nowoczesnymi
metodami uprawy i hodowli. Uczyła, jak dbać o zwierzęta, jak je karmić
i obsługiwać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Uczyła, jak uprawiać poszczególne gatunki roślin, jak je nawozić i pielęgnować, by uzyskiwać
wysokie plony. Uczyła także trudnej sztuki oczkowania i szczepienia roślin. Aby powiązać teorię z praktyką, wiele czasu spędzała z młodzieżą na
polach, łąkach, w sadzie, ogrodzie i przy inspektach, a także w stajni, oborze czy owczarni. Warto przypomnieć, że wiele prac wykonywano wówczas ręcznie bądź przy użyciu jedynie podstawowego sprzętu, a zajęcia
w gospodarstwie rozpoczynały się wcześnie rano, bez względu na pogodę.
Pani Janina z ogromnym zapałem zawsze pracowała wraz z uczniami, wyrabiając w nich poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
Aby umożliwić uczniom kontakt z roślinami raczej niespotykanymi
w ich rodzinnych gospodarstwach, Pani Janina na terenie dawnego sadu
założyła kolekcję roślin użytkowych. Można tam było zobaczyć rośliny
powszechnie uprawiane w ogrodach i na polach, ale przede wszystkim takie, jak np. soja, topinambur, soczewica, proso, aronia, rodzynka brazylijska, czyli miechunka jadalna oraz wiele innych ciekawych gatunków. Kolekcja roślin użytkowych przez wiele lat stanowiła chlubę i ozdobę terenu
szkoły. Wymagała jednak wielkiego nakładu pracy, a wszystkie czynności
wykonywali uczniowie pod czujnym okiem Pani Janiny i według jej wskazówek oraz naśladując to, jak ona sama postępowała z poszczególnymi
roślinami. Kolekcja została zlikwidowana w końcu lat osiemdziesiątych,
a na jej obszarze zbudowano domy dla pracowników szkoły.
W latach późniejszych Pani Janina już nie tylko prowadziła zajęcia
praktyczne, lecz także uczyła przedmiotów zawodowych, przede wszystkim uprawy roślin i hodowli zwierząt. Była też opiekunem praktyk wakacyjnych, w tym również zagranicznych (np. na Węgrzech). Chętnie
wyjeżdżała z uczniami na wycieczki turystyczne, a przede wszystkim na
wycieczki przedmiotowe – do wzorcowych gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych związanych z rolnictwem (np. cukrownie czy przetwórnie), na wystawy rolnicze. Przez wiele lat pełniła funkcję wychowawcy klasy. Zawsze miała bardzo dobry kontakt z młodzieżą i całym sercem
angażowała się w ich sprawy szkolne oraz rodzinne. Jako wychowawca
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wizytowała swoich uczniów w internacie, jeździła też do domów tych,
którzy mieli szczególnie trudną sytuację. Wielokrotnie pomagała im w
różnorakich kłopotach. Znana była ze swej życzliwości, wyrozumiałości
i łagodności, a także z tego, że zawsze skupiała się na tym, co w człowieku
jest dobre, przymykając oczy na ułomności i niedociągnięcia. Często u innych nauczycieli ujmowała się za swoimi podopiecznymi, starała się pomóc im ukończyć szkołę, zdać maturę. Nierzadko stawała się ich powiernikiem, gdy przychodzili do niej z osobistymi problemami, by poradzić
się w rozmaitych pozaszkolnych, życiowych sprawach. To właśnie przede
wszystkim jako oddana wychowawczyni wielu pokoleń uczniów została
ona zapamiętana przez wychowanków, którzy po wielu latach rozpoznawali swoją Panią Profesor i ciepło wspominali spędzone pod jej opieką
szkolne lata.
Podczas całego okresu pracy zawodowej Janina Korpysz podnosiła swoje kwalifikacje. Uzyskała wyższe wykształcenie i uczestniczyła w szeregu
szkoleń i kursów (np. w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach, Ośrodku Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Pszczelinie, Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, Studium Przedmiotowo-Metodycznym
w Brwinowie). 31 lipca 1991 roku odeszła na emeryturę, ale jeszcze przez
kilkanaście kolejnych lat związana była ze szkołą, pracując w niepełnym
wymiarze godzin lub na zastępstwach. Zawsze żywo interesowała się losami szkoły i jej absolwentów, chętnie uczestniczyła w uroczystościach
szkolnych oraz kolejnych zjazdach absolwentów.
Zmarła 21 grudnia 2007 roku.
Za swoją wzorową i pełną poświęcenia pracę Janina Korpysz otrzymała szereg nagród, wyróżnień i odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi,
Odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Nagrodę Ministra Oświaty
i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
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mgr Anna Ląkocy-Lemieszek
emerytowany nauczyciel

Wspomnienie o Marcie Szkliniarz
Kim była Marta?
Trzeba napisać referat – nie ma sprawy.Trzeba
zorganizować akademię – oczywiście, a kiedy ktoś
zgubił „ważny” dokument? Marta ma kopię i poratuje. Marta a właściwie Martusia, tak najczęściej
zwracały się do niej koleżanki. Może przez te ciepłe
iskierki w jej oczach, może przez tę gotowość do
pomocy i wsparcia.
Kiedy byłą zastępcą dyrektora, nie zamknęła
się w gabinecie. Chyba nikt nigdy nie słyszał o konfliktach z Panią Dyrektor Szkliniarz. Młodzież na lekcjach uważna, wiedziała, że zawsze może liczyć na jej pomoc i zrozumienie. Bez protestu
akceptowali też Jej wymagania. Nawet w te dni przedostatnie, bez skargi,
z uśmiechem przychodziła do szkoły… bo praca była jej pasją.
Kim była Marta?
Tylko i aż bardzo dobrym człowiekiem.
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mgr Małgorzata Błaszak
nauczyciel
opiekun zespołu

Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy”
W roku 1961 powstał pierwszy Zespół Tańca Ludowego prowadzony przez Stanisławę Klimaszewską. Później nastąpiła kilkuletnia przerwa
w działalności.
W roku 1982 postanowiono reaktywować zespół. Opiekunami zespołu zostali Urszula Gierczak (nauczycielka produkcji zwierzęcej) oraz Marian Kazimierczak (instruktor tańca). Tańce ludowe, folklor nie cieszyły
się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, ale stopniowo wzrastało
zainteresowanie uczestnictwem w takiej formie zajęć.
W 1983 roku zespół wystąpił podczas Wojewódzkiego Zjazdu PSL,
a w 1984 podczas Wojewódzkiego Zjazdu ZWM.
Ponowny rozkwit zespołu nastąpił po roku 1986. Pracę w Zespole
Szkół w Okszowie rozpoczął mgr inż. Jan Pogonowski. To właśnie jemu
powierzono prowadzenie Zespołu Tańca Ludowego. Z jego inicjatywy powstała nazwa Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy”. Zespół występował
w konkursach, dawał koncerty w szkole i poza jej murami. Swoimi występami uświetniał uroczystości lokalne i wojewódzkie dożynki.
Swój pierwszy koncert zespół dał 10 października 1986 roku w Korolówce. W czerwcu 1986 roku zespół wziął udział w eliminacjach centralnych. Zaprezentowano: taniec narodowy (krakowiak), taniec regionalny
(chełmska polka staroświecka), widowisko obrzędowe („Dożynki”) oraz
pieśń ludowa. „Okszowiacy” zajęli II miejsce za krakowiaka oraz III za
piesń ludową. W tym samym roku Zespół zdobył I nagrodę podczas przeglądu organizowanego przez ZSMO w Kozienicach za widowisko „Dożynki”.
W roku szkolnym 1987/1988 zespół zwiększył ilość swoich członków. Funkcjonowały już dwie grupy. Wzbogacono program o tańce wielkopolskie i lubelskie. Zespól „Okszowiacy” zdobył I miejsce w przeglądzie organizowanym przez ZSMP i przeglądzie o puchar kuratora.
Uczestniczył w przeglądzie kulturalnym gmin województwa chełmskiego. W ciągu całego roku dał 18 koncertów oraz gościł zespół z Jugosławii.
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W roku szkolnym 1988/1989 zespół przebywał przez trzy tygodnie
w Jugosławii, gdzie dał cztery koncerty. Była to bardzo udana pierwsza
podróż zagraniczna. Po powrocie wzbogacono repertuar o tańce śląskie
i oberka z kujawiakiem. Z okazji Święta Ludowego zaprezentowano program pt.: „Barwy wsi polskiej”. Rok szkolny zakończył się 24 koncertami.
22 koncerty na terenie kraju i zagranicą to sukces z roku szkolnego
1989/1990. Wspólnie z Domem Kultury Cementowi Chełm zespół zorganizował koncert z okazji 600-lecia miasta Chełma. Powyższy rok szkolny
zaowocował przygotowaniem i prezentowaniem programu pt.: „Nie zginęła”.
Rok szkolny 1990/1991 to rok oddania do użytku nowej szkoły.
W uroczystej inauguracji roku szkolnego zespół wystąpił ze swoim programem „Nie zginęła”. Podczas obchodów 10-lecia „Solidarności” zaprezentowano również nowo powstały program. Łącznie w tym roku dano 27
koncertów.
W roku szkolny 1991/1992 istniało zagrożenie, iż zespół ulegnie rozwiązaniu. Był to bardzo trudny okres dla grupy, ale przy zaangażowaniu
sporej grupy sympatyków zespołu, udało się dać 6 koncertów.
Rok 1992/1993 przyniósł główną nagrodę na przeglądzie zespołów
artystycznych województwa chełmskiego i zamojskiego. Na tamten okres
zespół posiadał w repertuarze tańce ludowe: poloneza, mazura, krakowiaka, oberka, kujawiaka, tańce regionalne: śląskie, górali żywieckich, wielkopolskie, rzeszowskie, lasowiackie, chełmskie, lubelskie, podlaskie, opoczyńskie i kurpiowskie.
W roku 1993/1994 zespół był w Danii. Systematycznie wzbogacał się repertuar oraz ilość koncertów. Rozwój Zespołu „Okszowiacy” przyniósł w kolejnych
latach następne wyjazdy zagraniczne – Włochy, Ukraina, Szwecja.
W 1996 roku „Okszowiacy” występowali we Francji, w miejscowości
Morlaix. Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy” w roku 1998 zaprezentował
swoje talenty na XXII edycji Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Okszowie.
W ciągu kilkunastu lat działalności zespołu, swój czas i swoje serce
w odniesiony sukces włożyli:
– Urszula Gierczak – nauczyciel produkcji zwierzęcej,
– Marian Kazimierczak – instruktor,
– Jan Pogonowski – instruktor,
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– Roman Jakubowicz – instruktor.
Od 1999 roku Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy” prowadziło małżeństwo Państwa Marioli i Sławomira Piędziów. Kontynuowali tradycje
zespołu i uświetniali swoimi występami wszelkie uroczystości szkolne,
min.: Dzień Patrona, rozpoczęcie bądź zakończenie roku szkolnego, śródsemestralne spotkania dyrekcji i wychowawców z rodzicami i inne. Na ten
czas tancerze wykonywali tańce chełmskie, poloneza, kujawiaka z oberkiem, mazura oraz tańce śląskie, tańce góralskie i podhalańskie. „Okszowiacy” dawali występy także podczas imprez lokalnych tj. corocznych
dożynek gminnych i powiatowych oraz w czasie Nadbużańskim Święcie
Pszczoły. Swój dorobek reprezentowali podczas występów w Kijowie
i w Kowlu na Ukrainie.
W 2003 roku przedstawiciele zespołu „Okszowiacy” mieli zaszczyt
uczestniczyć w spotkaniu ze Zbigniewem Lubaszewskiem – publicystą,
historykiem, regionalistą, znawcą kina, człowiekiem niezwykłej wiedzy,
kompetencji i kultury. Spotkanie zorganizowano w Gminnej Bibliotece
w Okszowie. Tancerze zaprezentowali tam swoje umiejętności.
17 maja 2008 zespół wystąpił we Włodawie w VIII Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego – Włodawa 2008. Na scenie wystąpiło 14 zespołów tańca ludowego z całego województwa lubelskiego.
Zajęli II miejsce za układ Tańce Górali Żywieckich.
Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz zespołu członkowie mieli
możliwość wyjazdu na wycieczki. W roku 2008 do Wrocławia i okolic,
w roku 2009 w Bieszczady.
Tancerze doskonalili swoje umiejętności podczas ogólnopolskich
warsztatów artystycznych, a także w czasie wielogodzinnych prób w szkole, prowadzonych konsekwentnie, cierpliwie krok po kroku. Dla prowadzącego była to trudna praca ale efekty jej były widoczne. Szkolne zespoły
taneczne maja to do siebie, że uczniowie odchodzą wraz z zakończeniem
edukacji. W szkolne mury wstępują nowi uczniowie. Z każdym rokiem
trzeba przyjmować nowych członków, uczyć ich tańca, tak by godnie zastąpili swoich poprzedników. Tak samo dzieje się w zespole „Okszowiacy’.
W latach 2010-2012 zmniejszyła się liczba oddziałów w Zespole
Szkół, a tym samy ilość uczęszczającej do szkoły młodzieży. Występy tancerzy nie odbywały się z taką częstotliwością jak w latach ubiegłych. Prowadzący nadal spotykali się z młodzieżą, prowadzili warsztaty ale mało
liczna grupa nie uczestniczyła w przeglądach, koncertach itp.
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W roku szkolnym 2011/2012 zajęcia z tancerzami prowadziła pani
Magdalena Szeptuch.
W roku szkolnym 2012/2013 mury naszej szkoły przekroczyła młodzież aktywna, chętna nowych wyzwań. Postanowiono wznowić nabór
nowych członków do zespołu. Można użyć stwierdzenia, że rozbudzono
na nowo w młodzieży zapał i potrzebę kontynuowania naszej tradycji.
„Sprawczynią” tego przedsięwzięcia jest pracownica szkoły pani Katarzyna Zaborowska. To dzięki niej uczniowie klas pierwszych mieli już
pierwszą możliwość występu przed publicznością na uroczystości szkolnej z okazji Dnia Patrona.
W planie na przyszły rok szkolny założono, iż młodzież wystąpi ze
swoim repertuarem w Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, następnie w Dzień Patrona naszej szkoły,
w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie
(maj 2014 roku) oraz na Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych
(czerwiec 2014 roku)
Praca w zespole i z zespołem wiąże się z pełnym, zaangażowaniem ze
strony instruktora tańca oraz młodzieży. Efekty ciężkiej, wytężonej pracy
są bardzo satysfakcjonujące dla jej członków a także cieszą oko widza

Dzień Patrona Szkoły – 17.03.2011 roku
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Święto Żytniego Chleba w Szkole – 24.10.2012 roku

Dzień Patrona Szkoły – 19.03.2013 roku
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mgr Agnieszka Stefańska
nauczyciel
mgr Katarzyna Strup
nauczyciel

Nadbużańskie Święto Pszczoły
Nadbużańskie Święto Pszczoły, impreza cyklicznie organizowana
przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, na stałe wpisała się w życie naszej
szkoły w 2004 roku, kiedy z inicjatywy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przeniesiono jej
organizację z Dubienki do Okszowa.
2 czerwca 2013 roku festyn odbył się po raz siedemnasty, a już dziewiąty na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.
Święto Pszczoły charakteryzuje się niepowtarzalnym, jedynym
w swoim rodzaju klimatem. Okszów, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, staje się w tym dniu stolicą miodu i wyrobów pszczelarskich. Uczestnicy imprezy mogą degustować miód z nadbużańskich
pasiek, kosztować potrawy przygotowane na bazie miodu i dobrze się bawić podczas występów zespołów śpiewaczych i tanecznych. Regionalni
twórcy ludowi mają okazję zaprezentować swoje rękodzieło na kiermaszu.
Pszczelarze stają do rywalizacji w konkursie na Najlepszy Nadbużański
Miód, cyklicznie odbywa się Powiatowy Konkurs Kulinarny „Miód dobry
na wszystko”. To także rzadka okazja, żeby kupić miód, produkty i sprzęt
pszczelarski, wymienić się doświadczeniami.
W tym roku blisko 5. tysięcy widzów oglądało występy i prezentacje,
odwiedziło stoiska z rękodziełem i bawiło się na koncertach podczas XVII
Nadbużańskiego Święta Pszczoły.
Od lat podczas Święta Pszczoły na scenie występował szkolny Zespół Pieśni i Tańca Okszowiacy. Na kiermaszu swoje stoisko prezentowali uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa
Piłsudskiego w Okszowie. Uczennice Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych:
pani Agnieszki Bartoszuk i pani Magdaleny Słupczyńskiej, przygotowały
słodkie ciasta i desery na bazie miodu. Odwiedzający nasze stoisko mogli
również zakupić ozdoby z węzy: pięknie dekorowane świeczki, wykonane
przez uczniów – członków Szkolnego Koła Caritas.
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Po raz czternasty został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
w Chełmie, Nadbużański Związek Pszczelarzy i Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu
człowieka”. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Nagrody rzeczowe dla laureatów
konkursu ufundowało Starostwo Chełmskie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych od trzech lat uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego
w Okszowie zajmują czołowe lokaty. Uczniowie przygotowywali się pod
kierunkiem nauczycielki biologii pani Agnieszki Stefańskiej.
XII Powiatowy Konkurs Wiedzy
„Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”, 2011 rok
I miejsce: Estera Karpińska i Ewelina Szwed, Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Okszowie
II miejsce: Małgorzata Młynarczyk i Aleksandra Nowosad, Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie
III miejsce: Wioletta Kramczyk, Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Okszowie
XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy
„Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”, 2012 rok
I miejsce: Katarzyna Buczek, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie
II miejsce: Sylwia Howorus, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie
III miejsce: Aleksandra Nowosad, Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Okszowie
XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy
„Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”, 2013 rok
I miejsce: Angelika Tarnowska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Okszowie
II miejsce: Kinga Dybek, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie
III miejsce: Jakub Gielowski, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie
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Nadbużańskie Święto Pszczoły – czerwiec 2011 rok
– stoisko wystawowe i przygotowane przez uczniów świece z węzy pszczelej.

Nadbużańskie Święto Pszczoły – czerwiec 2012 rok – promocja szkoły.

Z życia szkoły

Nadbużańskie Święto Pszczoły – czerwiec 2013 rok
– promocja szkoły połączona z kiermaszem charytatywnym.

Nadbużańskie Święto Pszczoły – czerwiec 2013 rok
– występy zespołów ludowych i prezentacja stoisk z wyrobami pszczelimi oraz rękodzieła ludowego
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mgr inż. Małgorzata Mamełka
nauczyciel
opiekun Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koło Caritas
„Nie potrafimy robić rzeczy wielkich.
Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością.”
Matka Teresa z Kalkuty

Z inicjatywy pani Małgorzaty Mamełka, na pozytywnie rozpatrzony
wniosek Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz uczniów Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego skierowany do Caritas Archidiecezji Lubelskiej, z dniem 1 marca 2009 roku rozpoczęło działalność
Szkolne Koło Caritas.
Koło jest organizacją uczniowską działającą na terenie Zespołu Szkół
CKR w Okszowie pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Zasadniczym celem powołania i działalności Szkolnego Koła Caritas (dalej zwane SKC) jest organizowanie form pomocy dla
młodzieży najpierw na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią oraz
uczestniczenie w ogólnopolskich działaniach Caritas. Członkiem SKC
może być uczeń-katolik przyjmujący zasady wiary i działalności Kościoła katolickiego. SKC może angażować do swojej pracy młodzież innych
wyznań czy ludzi niewierzących i chętnie podejmować z nimi współpracę
oraz korzystać z ich pomocy.
Program działań ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie współpracy i integracji w czynieniu dobra. Uczy, jak dobrze zagospodarować wolny czas, jak
kształtować poprawną postawę chrześcijańską. Wolontariat daje szansę
wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach oraz możliwość
zaangażowania się w życie społeczne.
16 kwietnia 2009 roku w obecności przedstawiciela Caritas Archidiecezji Lubelskiej, proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbe w Okszowie, Dyrekcji i opiekunów Szkolnego Koła Caritas
pani Małgorzaty Mamełka i Agnieszki Grzywaczewskiej oraz członków
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SKC odbyła się uroczysta inauguracja Szkolnego Koła Caritas i podpisanie regulaminu poprzedzone częścią artystyczną przygotowaną przez
członków Caritas. Patronem koła została Matka Teresa z Kalkuty a opiekę
duchową nad kołem sprawuje ksiądz kanonik Józef Cwener.
19 kwietnia 2009 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego z okazji Patronalnego Święta Caritas w kościele Rozesłania Świętych Apostołów
w Chełmie odbyła się msza święta oraz spotkanie, na którym SKC działające przy Zespole Szkół RCKU zostało oficjalnie powitane w gronie innych działających na terenie miasta i gminy Chełm Szkolnych Kół Caritas.
Pierwsze spotkanie chętnych do pracy wolontariuszy z opiekunami
SKC odbyło się już w marcu i zaowocowało wyborem zarządu Koła.
Pierwszą przewodniczącą została Ewelina Kornyluk uczennica Technikum Ekonomicznego.
SKC rozpoczęło pracę od zorganizowania akcji popularyzowania honorowego krwiodawstwa. Zaproszono do szkoły panią doktor Alicję Solarz, która
jest dyrektorem Chełmskiego Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, co miało bezpośrednie
przełożenie na zwiększenie honorowych dawców krwi wśród uczniów. Następnym krokiem było umożliwienie oddania krwi przez uczniów w ramach
„Wampiriady” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Chełmie.
17 grudnia 2009 roku członkowie SKC uczestniczyli w Międzyszkolnym Spotkaniu Opłatkowym w Zespole Szkół Nr 6 w Chełmie; była
to możliwość wymieniany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat pracy
koła.
Wolontariusze, aktywnie zaangażowani są w życie DPS w Nowinach.
Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z odwiedzin wolontariuszy, nie tylko
w okresie przedświątecznym, lecz także w ciągu całego roku. Jest to dla
nich pewne urozmaicenie, a także żywy kontakt ze światem, którego przecież są częścią. Młodzież z kolei również czerpie z takich międzypokoleniowych spotkań wiele nauk życiowych, a także uwrażliwia się na problemy osób starszych, niepełnosprawnych.
Szkolne Koło Caritas organizuje zbiórkę makulatury. Inicjatywom tego
rodzaju przyświeca szczytny cel, jakim jest edukacja ekologiczna, kształtowanie właściwych postaw w związku z postępowaniem z odpadami oraz
praca na rzecz ochrony środowiska. Angażując się w zbiórkę makulatury
przy okazji tego konkursu uczniowie i wychowawcy ratują lasy.
Szkolne Koło Caritas jest również koordynatorem i organizatorem
zbiórki nakrętek. W zależności od potrzeb przeznaczono je dla lubelskie-
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go hospicjum im. Małego Księcia innym razem zbierając korki plastikowe
wsparto cierpiącą, chorą dziewczynkę z gminy Chełm.
Członkowie SKC przygotowują co roku stroiki i kartki świąteczne
na kiermasze. Uzyskane pieniążki przeznaczono na zakup drożdżówek
w sklepiku szkolnym dla potrzebujących uczniów lub zakup niezbędnych
artykułów oraz biletów na przejazd do szkoły dla uczniów naszej szkoły
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Przy wsparciu nauczycieli uczących w Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych pani Agnieszki Bartoszuk i pani Magdaleny Słupczyńskiej, które aktywnie angażowały się w pracę SKC – było możliwe
przeprowadzenie wielu akcji. Zorganizowano w szkole wypiek i sprzedaż
kremówek z okazji Dnia Papieskiego. Uczennice Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego pieką również ciastka i obdarowują corocznie
z okazji Mikołajek wychowanków Chełmskiego Domu Dziecka. W szkole
sprzedawano „serca walentynkowe” z wróżbą, wolontariusze SKC sprzedawali czekoladowe serca w ramach akcji „Serca od serca”. Ciastka przygotowały uczennice TŻ i GD. Dochód przeznaczony został na przygotowanie paczek żywnościowych dla uczniów naszej szkoły.
6 czerwca 2009 roku podczas XIV Nadbużańskiego Święta Pszczoły
sprzedawano świece z węzy. Dochód uzyskany z wyżej wymienionej akcji
przekazano na konto Caritas Archidiecezji Lubelskiej z przeznaczeniem
dla powodzian. Innym razem sprzedawano zebrane wcześniej fanty oraz
zrobione własnoręcznie przez wolontariuszki i opiekunów broszki i bransolety z filcu, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Zebrane pieniądze przeznaczono na zakup artykułów spożywczych i higieny osobistej dla
najmniejszych dzieci z Chełmskiego Domu Dziecka.
Zbierano także artykuły papiernicze, które przekazano do Oddziału
Pediatrycznego w Chełmie z okazji Dnia Chorego. Aktualnie SCK organizuje zbiórkę artykułów papierniczych oraz środków higieny osobistej dla
podopiecznych Domu Dziecka w Chełmie.
Pod koniec każdego roku szkolnego członkowie i opiekunowie SKC
spotykają się, aby podsumować działania i sformułować wnioski do dalszej pracy.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego najbardziej zaangażowani wolontariusze SKC otrzymują z rąk pana Dyrektora upominki
książkowe i dyplomy.
Wszystkie zadania SKC oparte są na działalności charytatywnej i włączają się w działania wychowawcze szkoły.
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Konkurs na wiersz o kobiecie
– laureatka Małgorzata Derlak z kl. IV technikum agrobiznesu – marzec 2013 roku

Konkurs walentynkowy na wiersz o miłości, luty 2012 roku (od prawej) Wioletta Kramczyk – III miejsce,
Dawid Drozd – I miejsce, Justyna Daniluk w/z Dominiki Gilowskiej – II miejsce
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dr inż. Marzena Tomaszewska
nauczyciel

Święto Chleba
Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie zwracają się z prośbą
o chleb. Jedni zanoszą swoje modlitwy do Boga, inni zaś żebrzą na ulicy, mając nadzieje, że drugi człowiek odda im choć trochę tego, na co
sam zapracował. Jedno z polskich przysłów mówi: „kto ma chleb, ten ma
wszystko”.
Chleb zawsze odgrywał niezwykłą funkcję w życiu człowieka, rodziny i narodów. Był on przedmiotem troski człowieka jako podstawowy
i niezastąpiony pokarm, ale także miał wymiar sacrum, ze względu na
związek z obrzędami religijnymi.
W 2009 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego po
raz pierwszy odbyły się obchody Święta Chleba. Głównym organizatorem była pani Marzena Tomaszewska, pani Katarzyna Zaborowska oraz
pani Agnieszka Grzywaczewska. Co roku coraz więcej osób angażuje się
w pracę związaną z przygotowaniami Święta jak również pracą (w różnych formach), ukazującą walory zdrowej, ekologicznej żywności a także
wartości „prawdziwego” chleba.
W 2012 roku już po raz czwarty, w odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie, organizującej kampanię pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Józefa Piłsudskiego w Okszowie uczestniczył w „Tygodniu Żytniego
Chleba w Szkole”. Coraz większe zainteresowanie zyskuje ta ogólnopolska kampania nie tylko w samej szkole pośród uczniów, ale także wśród
ich rodziców oraz społeczności lokalnej.
Akcja rozpoczęła się przekazaniem klasom pierwszym wiedzy na
temat chleba żytniego, z rysem historycznym produkcji pieczywa wraz
z przepisem, jak taki chleb upiec (pani Agnieszka Bartoszuk, pani Magdalena Słupczyńska, pani Marzena Tomaszewska). Wskazywaliśmy,
jak ważny jest świadomy wybór pieczywa, jakie kupujemy na co dzień.
Uczniowie na przykładach wskazywali na potrzebę włączenia do swojej
diety pieczywa żytniego. Młodzież klasy I (wychowawca pani Marzena
Tomaszewska) i IV Technikum Żywienia (wychowawca pani Agnieszka
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Bartoszuk) podzieliła się wiedzą o tym, jak sama zmagała się przy wypieku żytniego chleba.
Uczniowie klasy I Technikum Weterynarii (wychowawca pani Marzena Tomaszewska), pragnąc pogłębić swoją wiedzę, dotyczącą kultury
naszego regionu, przeprowadzili wywiady z osobami pamiętającymi tradycyjne sposoby pieczenia chleba w piecach, a także podtrzymujących tę
tradycję. Uczennica Kinga Dybek z tej klasy zaprosiła panią Danutę Świeczak, która nie tylko piecze tradycyjny chleb żytni na zakwasie w prawdziwym piecu, ale wiele potraw przygotowuje po staropolsku, na bazie
ekologii. W wielu klasach odbyły się godziny wychowawcze, wystawa
w bibliotece szkolnej, poświęcone symbolice chleba w kulturze, szacunku
do chleba, a także do ludzi, dzięki którym on powstaje, jak ważnym jest
dzielenie się chlebem, w jaki sposób zagospodarowujemy czerstwy chleb?
Ogłosiliśmy III Edycję Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Chleb w Życiu Człowieka” pod tytułem „Pieczemy Chleb” (dla szkół
powiatu chełmskiego) – pani Małgorzata Posturzyńska. Wśród wielu nadesłanych prac w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyłoniono 2. laureatów i dwa wyróżnienia. W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzono
trzy pierwsze miejsca. Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Okszowie pierwsze miejsce zajął Grzegorz Szczepanik z klasy I Technikum Weterynarii, natomiast Estera Karpińska z klasy IV Technikum Agrobiznesu otrzymała wyróżnienie.
Kulminacyjnym dniem obchodów „Tygodnia Żytniego Chleba
w Szkole” był dzień 24 października 2012 roku, na który zaprosiliśmy
wielu gości (zaproszenia tworzyliśmy pod kierunkiem pani Małgorzaty
Posturzyńskiej). Zaszczycili nas m. in. ks. Józef Cwener, pan Zbigniew
Grochmal – komendant Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, pan Paweł Ciechan – starosta chełmski, pan Wojciech Słomiński – kierownik
oddziału w Departamencie Rolnictwa i Środowiska Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, pan Adam Rychliczek – wiceprezes Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, pani Hanna Mazurkiewicz – dyrektor LODR o/Rejowiec, pan Marek Słupczyński prezes Nadbużańskiego
Związku Pszczelarzy, poza tym przedstawiciele firm współpracujących
ze szkołą oraz władz samorządowych – wójtowie i wielu, wielu innych.
Tego dnia odbyły się wykłady przeprowadzone przez panią Alicję Nawrocką, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i panią Małgorzatę Stryjecką z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, która zaprezentowała wykład na temat: „Zdrowa żywność – mit czy rzeczywistość?”

82

90-lecie

Następnie wszyscy zaproszeni goście oraz społeczność szkolna uczestniczyła w części artystycznej zatytułowanej „Dziel z innymi swój chleb,
a lepiej będzie ci smakował” (myśl zaczerpnięta od Phil Bosmans), pod
kierunkiem pani Marezny Tomaszewskiej (scenariusz, przygotowanie
młodzieży) i pani Katarzyny Zaborowskiej (taniec) oraz pana Tomasza
Pągowskiego (muzyka), a także pani Agnieszki Grzywaczewskiej i pani
Marzeny Tomaszewskiej (dekoracja).
Część z zaproszonych gości to osoby prężnie działające na polu wypieków chlebowych, produktów ekologicznych, itp. Dla nich przeznaczyliśmy specjalną strefę, gdzie przygotowaliśmy miejsca, wygodnie usytuowane i udekorowane (pani Małgorzata Mamełka), na których wystawiali,
promowali chleb żytni na zakwasie, z żurawiną, lnem, czarnuszką, dynią,
ekologiczny smalec, masło, sery, miody.
Zaszczycili nas swoją obecnością i występami: kapela Żmudziacy
i zespół śpiewaczy Jarzębinki.

Dzień Żytniego Chleba w Szkole – 20.10.2009 roku
– pierwsza edycja obchodzona w naszej szkole.
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Dzień Żytniego Chleba w Szkole – 19.10.2010 roku – degustacje
– stoisko przygotowane przez uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego.

Dzień Żytniego Chleba w Szkole – 19.10.2010 roku – występ młodzieży
– na zdjęciu: Małgorzata Derlak i Estera Karpińska z technikum agrobiznesu
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Dzień Żytniego Chleba w Szkole – 21.10.2011 roku
– goście na degustacji potraw aprzygotowanych przez młodzież i Gminne Koła Gospodyń.

Dzień Żytniego Chleba w Szkole – 24.10.2012 roku – Grzegorz Szczepanik z klasy I technikum weterynarii –
I miejsce w III Edycji Konkursu Plastycznego „Chleb w życiu człowieka” pt.: „Pieczemy chleb”.
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Dzień Żytniego Chleba w Szkole – 21.10.2011 roku. Program artystyczny przygotowany pod kierunkiem
Marzeny Tomaszewskiej. Akompaniuje Tomasz Pągowski – nauczyciel.

Dzień Żytniego Chleba w Szkole – 24.10.2012 roku
– uczniowie prezentują program artystyczny przygotowany od kierunkiem pani Marzeny Tomaszewskiej.
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Dzień Żytniego Chleba w Szkole – 24 października 2012 roku – poczęstunek gości chlebem żytnim na
zakwasie. W tle galeria rysunków nadesłanych na Konkurs Plastyczny.

Dzień Żytniego Chleba w Szkole – 24 października 2012 roku – stoisko przygotowane przez uczniów klasy
I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klasy IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego. Na zdjęciu Magdalena Słupczyńska – nauczycielka
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mgr Edyta Szymczuk
nauczyciel,
Szkolny Koordynator Projektu

Projekt CEKIN
W marcu 2011 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Okszowie przystąpił do projektu: Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów
szkół rolniczych w Polsce – CEKIN. Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia.
Liderem projektu jest Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, partnerami: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
Do końca 2013 roku CEKIN skupi się na zmodernizowaniu oferty
edukacyjnej 48 szkół rolniczych w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce,
w szczególności w zakresie rozwijania kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Kompetencje kluczowe oznaczają zdolność do wcielania pomysłów w czyn, obejmują kreatywność,
innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania
przedsięwzięć i osiągania zamierzonych celów.
Jest to pierwszy tak kompleksowy projekt wzmacniający potencjał
i kompetencje uczniów szkół rolniczych w Polsce. Założeniem projektu
jest wypracowanie i wdrożenie programu nauczania w zakresie Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz wprowadzenie programu do szkół kształcących
w zawodach dla potrzeb rolnictwa w Polsce. Jedną z takich szkół jest właśnie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.
Szkolnym koordynatorem projektu CEKIN – Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości
wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce jest pani Edyta Szymczuk, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Uczestnicy projektu to dwudziestu
uczniów technikum mechanizacji rolnictwa (obecnie już klasa IV). Udział
szkoły w projekcie zaplanowany jest na trzy lata.
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Projekt realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą,
prowadzonych przez panią Edytę Szymczuk. Realizacja projektu CEKIN
obejmuje następujące obszary tematyczne:
– nowoczesna edukacja na obszarach wiejskich,
– rolnictwo ekologiczne,
– kreowanie pozarolniczych miejsc pracy,
– przedsiębiorczość wiejska,
– odnawialne źródła energii,
– nowoczesne technologie,
– turystyka wiejska i dziedzictwo kulturowe,
– produkty lokalne i regionalne,
– innowacyjne formy aktywizacji społeczno-zawodowej
mieszkańców wsi,
– pozyskiwanie i wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej.
Młodzież uczestniczy w zajęciach, realizując powyższe zagadnienia
opracowane na potrzeby projektu. Odbywają się warsztaty prowadzone
metodami aktywnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji uczniów w rozumieniu procesów
zachodzących na wsi. Przedmiot przyczyni się do lepszego przygotowania
absolwentów szkoły do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym społeczności wiejskiej oraz podniesie poziom innowacyjności
i przedsiębiorczości wśród uczniów. W ramach projektu CEKIN organizowane są również spotkania młodzieży z ekspertami w określonej dziedzinie, dotyczące obszarów tematycznych, zgodnych z opracowanym programem realizacji projektu. Wykorzystując doświadczenie kompetentnych
osób zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu następujących zagadnień:
– Przedsiębiorczość wiejska. Programy wsparcia społeczności wiejskich, zajęcia prowadzone przez eksperta Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
– Odnawialne źródła energii, wykorzystanie energii słonecznej, biomasy oraz wiatru. temat realizowany przez eksperta ze Stowarzyszenia
Klub Sportowy Kuńkowce.
– Rozpoczynanie i prowadzenie działalności agroturystycznej, źródła finansowania. Programy rolno-środowiskowe, zajęcia prowadzone
przez eksperta Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
– Podejście LEADER jako metoda rozwoju wsi. Działalność Lokalnej Grupy Działania, zajęcia prowadzone przez eksperta Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, pani Emilia Łatwińska.
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Spotkania te wpłynęły na pozyskanie i pełniejsze przyswojenie wiedzy teoretycznej przez uczniów z zakresu zagadnień ujmowanych w realizacji projektu.
Projekt Cekin to nie tylko zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole,
ale również praktyki wakacyjne i wyjazdy edukacyjne.
Od 1 lipca 2012 roku czterech uczniów (Mateusz Nowak, Mariusz Myszura, Marcin Luchowski i Wojtek Szram) pod opieką pani Edyty Szymczuk odbywało tygodniową praktykę wakacyjną, która miała miejsce w
pensjonacie „Dom Pszczelarza” w Kamiannej w okolicach Krynicy Zdrój
(finansowane ze środków unijnych). Celem praktyk wakacyjnych było dopełnienie i rozwinięcie procesu edukacyjnego realizowanego w toku zajęć
pozalekcyjnych w ramach projektu o aspekt praktyczny. Młodzież wraz
z opiekunem miała zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w „Domu
Pszczelarza” oraz zorganizowane wyjazdy, służące poznaniu atrakcji turystycznych i dziedzictwa kulturowego regionu. W ciągu praktyk uczniowie
poznali procedurę podjęcia działalności turystycznej, specyfikę jej prowadzenia, zasady przyjmowania i obsługi gości oraz organizowania czasu
wolnego i uroczystości. Wiele godzin zostało poświęconych na opracowanie koncepcji projektu działania lokalnego.
Ciekawym doświadczeniem dla praktykantów było zwiedzanie Muzeum Pszczelarstwa i Pasieki Barć oraz uczestniczenie w procesie produkcji miodu i produktów pszczelich. Przyjemną chwilą pozostanie degustacja produktów lokalnych.
Celem poznania dziedzictwa kulturowego regionu było zorganizowanych mnóstwo wyjazdów. Interesującym miejscem okazało się Miasteczko Galicyjskie, Park Etnograficzny i Skansen w Nowym Sączu.
Zwiedzaliśmy miejscowości uzdrowiskowe: Krynicę Zdrój i Szczawnicę, miasteczek uzdrowiskowych. Super przygodą był spływ Dunajcem
na flisackiej tratwie Przełomem Pienińskim. To spotkanie z dziką, przyrodą, a zarazem najciekawszy sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego.
Trudnym, ale jakże przyjemnym i niezapomnianym doświadczeniem
okazała się wyprawa w góry na Jaworzynę Krynicką. Zdobycie szczytu
było łatwe – wjechaliśmy gondolą. Piękno góralskiego krajobrazu było
zachwycające, ale trzeba było wracać do pensjonatu. Z nieba lał się żar,
a z czoła pot, gdy odważyliśmy się zejść pieszo (to nie było proste).
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Praktyki wakacyjne realizowane w ramach projektu CEKIN pozwoliły na pełniejsze przyswojenie zdobytej wiedzy teoretycznej podczas zajęć
pozalekcyjnych. To również nowe doświadczenia, odwiedzanie ciekawych
miejsc, poznawanie dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych oraz
wiele niezapomnianych chwil.
W październiku 2012 roku odbyła się wycieczka edukacyjna do Warszawy, zorganizowana przez panią Edytę Szymczuk, szkolnego koordynatora projektu. Uczestnikami jej byli uczniowie, biorący udział w projekcie,
a opiekunami pani Edyta Szymczuk oraz pan Zbigniew Latusek. Celem
wyjazdu było dopełnienie i rozwinięcie procesu edukacyjnego zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w roku szkolnym oraz pełniejsze przyswojenie
zdobytej wiedzy teoretycznej. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania
Stadionu Legii: duże boisko, trybuny dla kibiców, szatnie dla sportowców,
spotkanie z piłkarzami klubu, no i pamiątka, zdjęcie z pobytu na stadionie.
Kolejny etap wyjazdu wiązał się z poznaniem dziedzictwa kulturowego Warszawy, jej zabytków i historii. Złota Polska Jesień pozwoliła na
spacer po Łazienkach Królewskich i Starym Mieście.
Ciekawym i nowym doświadczeniem dla młodzieży była wizyta w Biurze Projektowym UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
Przedstawiono nam zadania realizowane przez UNDP oraz jego rolę.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się ostatni punkt wycieczki – Centrum Nauki Kopernik. Poprzez zwiedzanie wystaw udało się zrozumieć wiele
zachodzących zjawisk na świecie i poznać nowoczesne technologie.
Na sierpień 2013 roku zaplanowana jest kolejna praktyka wakacyjna,
która będzie miała miejsce w Agroturystycznym Stowarzyszeniu Masywu
Śnieżnika w Lądku Zdroju. Natomiast jesienią odbędzie się następna wycieczka zorganizowana w ramach projektu CEKIN. Czekamy na te wyjazdy z utęsknieniem.
Projekt: Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce
– CEKIN, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – to nie tylko
zajęcia pozalekcyjne, ale także wiele spotkań z ciekawymi ludźmi oraz
niezapomniane wyjazdy edukacyjne.
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mgr inż. Adam Cichowicz
nauczyciel od 1984 roku

Technologie informatyczne
w procesie dydaktycznym szkoły
W styczniu 1991 roku, w związku z otwarciem nowej siedziby Zespołu Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Okszowie, zakupiono
8 sztuk mikrokomputerów klasy IBM-PC, tworzących pierwszą pracownię komputerową. Ponadto, w ramach wyposażenia pracowni przedmiotowych, w salach pojawiły się rzutniki pisma „Lech” oraz projektory do
przezroczy. Z perspektyw lat może to budzić uśmiech, ale wówczas technologie medialne z trudem torowały sobie drogę do zastosowań w procesie dydaktycznym.

Pierwszy mikrokomputer, jaki pojawił się w ZSR Okszów
w styczniu 1991 roku (jeden z ośmiu wówczas zakupionych)
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Pierwsze komputery w szkole znalazły zastosowanie w ramach nauczania przedmiotów zawodowych w ówczesnym technikum melioracji
wodnych. Początkowo, w celu ułatwienia sobie sprawdzania prac uczniów
w zakresie projektowania sieci wodociągowych oraz sporządzania kosztorysów, opracowałem szablony arkuszy kalkulacyjnych dla tych zadań. Po
rozbudowaniu i modernizacji znalazły one potem zastosowanie na zajęciach kolejnych roczników.
Drugim obszarem zastosowania komputerów było przygotowywanie
przez uczniów prac dyplomowych. Dzięki możliwościom, jakie dają edytory tekstów, uczniowie mogli opracować swoje prace dyplomowe w formie profesjonalnej, z jednoczesną archiwacją swej pracy w formie elektronicznej.
Pierwsze lata XXI wieku przyniosły w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w procesie dydaktycznym duże zmiany. Szkoła uzyskała stały dostęp do szybkiego internetu, zaś w latach 2005-2008
szkoła otrzymała w ramach programu finansowanego przez MEN 3 pracownie internetowe i 4 Internetowe Centra Informacji Multimedialnej.
W kolejnych latach, w ramach własnych zakupów szkoła wzbogaciła
się w dwie tablice interaktywne oraz dostęp do internetu w pracowniach
przedmiotowych.
Dzięki tym narzędziom każdy nauczyciel naszej szkoły może przygotować do swoich zajęć materiały dydaktyczne, służące do wzbogacenia
procesu dydaktycznego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przedmiotów zawodowych – przy braku podręczników nauczyciel może przygotować materiały pomocnicze, wykorzystując dostępną literaturę przedmiotu, w tym bogate zasoby internetowe. Nowe podstawy programowe
dla przedmiotów zawodowych przewidują wdrożenie uczniów do pracy
z narzędziami informatycznymi, co wymusza automatycznie uwzględnienie technologii informatycznych w procesie nauczania. Trochę gorzej wygląda sytuacja w zakresie komputerowych programów specjalistycznych.
O ile znakomicie jest w zakresie programów wspierających działalność
gospodarczą (oprogramowanie firmy INSERT), to w przypadku innych
przedmiotów (np. usługi gastronomiczne lub weterynaryjne) ceny nie są
zbyt zachęcające.
Nauczyciel, mając do dyspozycji internet, może upubliczniać materiały dydaktyczne w sieci – np. tworząc własną stronę (duże możliwości stwarza tutaj Facebook, bardzo chętnie wykorzystywane także przez
uczniów) lub tworząc całe kursy dydaktyczne na platformie zdalnego na-
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uczania Moodle. Obecnie ponad 90% uczniów naszej szkoły ma swobodny
dostęp do internetu w domu, a więc stwarza to dla nauczycieli możliwość
przedłużenia swego kontaktu z uczniem poza godziny szkolnego planu
nauczania. Wykorzystując naturalną fascynację młodzieży internetem i ich
ulubionymi portalami, nauczyciel może włączając się aktywnie do społeczności internetowej prowadzić w sieci proces dydaktyczny. Szczególnym obszarem jest w przypadku naszej szkoły zaoczna szkoła policealna
dla dorosłych. Zaoczny system szkolenia wymusza wręcz wykorzystanie
technologii informatycznych w procesie dydaktycznym – m.in. z uwagi
na ograniczony zakres godzin przeznaczonych na konsultacje. Mamy też
w tym przypadku do czynienia z ludźmi dorosłymi, mającymi bardziej
ukształtowaną motywację do nauki, mającymi już kontakt z pewnymi formami nauczania zdalnego, w tym przez internet.

Ekran powitalny szkolnej platformy edukacyjnej Moodle

Nauczyciel i uczeń (słuchacz) nie muszą dysponować żadnym drogim czy specjalistycznym oprogramowaniem. Aby wykorzystać praktycznie technologię informatyczną w procesie nauczania można wykorzystać
to, co oferują nam znane portale. Do obustronnych kontaktów nauczyciel
i jego uczniowie powinni dysponować kontami poczty elektronicznej, oferowanej przez ogólnodostępną i bezpłatną platformę Google. Dzięki niej
posiadacze kont pocztowych mają do dyspozycji przydatne narzędzia, porównywalne z tymi, jakie oferuje MS Office. Swoje pliki mogą swobodnie
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udostępniać i wymieniać pomiędzy sobą – pozwala to nauczycielowi na
regularne śledzenie pracy ucznia i przekazywanie mu swoich uwag i ocen.
Bieżący kontakt można wzbogacić za pomocą popularnego komunikatora Gadu-Gadu, zaś wirtualne korepetycje lub lekcje dla grupy uczniów
można prowadzić za pomocą komunikatora Skype. Nieco podobną ofertę
przygotował Microsoft, tworząc dla szkół platformę Live@edu.
Wykorzystując platformę zdalnego nauczania Moodle, którą dysponuje nasza szkoła, nauczyciel może przygotować kompletne lekcje, zawierające materiały dydaktyczne (w tym także interaktywne – np. z serwisu
Youtube) dla uczniów, przydzielić uczniom indywidualne konta i przekazywać im indywidualnie swoje uwagi oraz przygotowywać sprawdziany
z określonych partii materiału.
Dla przedmiotów zawodowych nauczyciel może odnaleźć w internecie niezwykle bogatą paletę różnych materiałów poglądowych, jeszcze
kilka lat temu nieznanych. W przypadku zawodu technik mechanizacji
rolnictwa wiele firm, produkujących lub sprzedających sprzęt rolniczy
oferuje dużą ilość materiałów ikonograficznych, w tym profesjonalnie
wykonanych filmów.
Nowoczesne technologie nauczania mają też swoją cenę. Wymagają
od nauczyciela poświęcenia dużej ilości czasu na przygotowanie tych materiałów, a potem na ich aktualizację oraz ocenę postępów pracy uczniów
i zarządzanie tym nowoczesnym procesem nauczania. Przykładowo –
przygotowanie jednej jednostki lekcyjnej (45 minut) na platformie Moodle wymaga od nauczyciela ok. 3-4 godzin pracy. Nie brzmi to szczególnie zachęcająco, biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzeń nauczycieli
oraz pokutujący w społeczeństwie mit o 18-godzinnym tygodniu pracy
nauczycieli i trzech miesiącach wakacji.
Warto też pamiętać, że jednak najważniejszy jest bezpośredni kontakt
nauczyciela z klasą i z uczniami – tu szczególnego znaczenia nabiera narzędzie w postaci tablicy interaktywnej, stwarzającej w rękach nauczyciela znakomite i trudne do przecenia narzędzie dydaktyczne.
Co przyniosą najbliższe lata w technologiach informatycznych w dydaktyce? Planowana cyfryzacja szkół przyniesie nowe wyzwania – choćby
konieczność poznawania przez nauczycieli nowych narzędzi i ich możliwości. Czy znikną ze szkół tradycyjne podręczniki i zeszyty przedmiotowe? Czas pokaże.
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mgr inż. Ryszard Laskowski
emerytowany nauczyciel

W naszej zagrodzie, wczoraj i dziś
„Rolnictwo służy wszystkim…”

O Gospodarstwie Pomocniczym przy ZSCKR w Okszowie piszę
z perspektywy ucznia technikum rolniczego, nauczyciela szkoły rolniczej,
oraz kierownika GP i wicedyrektora w latach 1982-2003, a teraz emeryta.
Chcę powrócić do czasów i miejsc, które dziś wyglądają nieco inaczej.
Całe moje życie zawodowe i młodość związane były z Okszowem.
W szkole były momenty radosne, dające dużo satysfakcji i momenty stresujące wręcz tragiczne.
Moim największym sukcesem jest to, że uczniowie i współpracownicy po wielu latach pamiętają o mnie i o naszej szkole.
Nasi absolwenci mają dużo ciepłych wspomnień związanych ze szkołą i gospodarstwem. Specyfiką szkoły jest praktyczne nauczanie zawodu,
które uzupełnia i utrwala wiedzę teoretyczną oraz podręcznikową.
W czasie roku szkolnego realizowane są zajęcia praktyczne w polu
i budynkach inwentarskich a także w warsztatach mechanizacji. Podczas
tych zajęć uczniowie poznają żmudną i ciężką pracę rolnika, wykonując
prace okołogospodarskie od tych najprostszych po skomplikowane przy
użyciu maszyn i sprzętu rolniczego. Gospodarstwo było zawsze i jest
miejscem, gdzie uzyskane wiadomości sprawdza się w praktycznym działaniu. Po wyjściu ze szkolnej ławki uczniowie spotykali rzeczywistość:
piękne łany zbóż, które wymagają poważnej pracy, aby zamienić je na
chleb, a także obserwowali stada zwierząt, o które trzeba systematycznie
dbać, aby przynosiły korzyści.
Gospodarstwo pomocnicze pozostaje bazą praktycznej nauki zawodu
dla uczniów szkoły rolniczej. Elementami tej bazy jest:
1) ziemia orna
2) użytki zielone
3) budynki inwentarskie
– stodoła
– obora
– magazyn
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– garaże
– park maszynowy
– podwórze
4) produkcja roślinna
5) produkcja zwierzęca
6) warsztaty mechanizacji
7) maszyny i sprzęt rolniczy
8) świadczenie na rzecz okolicznych rolników
9) budynek socjalny
Niewielka posiadłość ziemska będąca własnością Skarbu Państwa posłużyła do założenia gospodarstwa, w którym młodzież mogłaby zdobywać praktyczne umiejętności.
W początkach istnienia szkoły gospodarstwo było w posiadaniu 100.
morgów ziemi ornej. Organizacja gospodarstwa jako warsztatu zajęć praktycznych dla uczniów była trudnym przedsięwzięciem.
Grunty leżały odłogiem od czasów I wojny światowej, brakowało pieniędzy na zakup maszyn i sprzętu rolniczego oraz kwalifikowanego materiału siewnego czy hodowlanego. Wszystkie środki pochłaniała budowa
obiektu szkolnego. Dzięki zaangażowaniu pierwszego kierownika i społeczności szkolnej oraz pomocy ze strony sekretarza Sejmiku chełmskiego
przezwyciężono trudności. Powstało wzorowo prowadzone gospodarstwo
rolne, które istnieje do dziś.
Założono gniazda hodowlane bydła rasy czerwonej polskiej, stacji ogierów sprowadzonych z Janowa Podlaskiego, mleczarnię, szkółkę
drzew owocowych i pasiekę oraz chmielnik.
Gospodarstwo świadczyło usługi na rzecz okolicznych rolników, zaopatrując ich w wysokiej jakości ziarna i zarodowy materiał hodowlany.
Chmiel uprawiano do 1960 roku.
W latach sześćdziesiątych kiedy uczęszczałem do technikum – powierzchnia gospodarstwa powiększyła się do 56 ha.
W gospodarstwie zainstalowano dojarkę pierwszą w powiecie chełmskim. Do nauki jazdy i uprawy roli używano wtedy ciągników Zetor 25 K,
Ursus C28, Zetor 4011.
W latach siedemdziesiątych areał gospodarstwa powiększono o 25 ha
z Powiatowego Funduszu Ziemi we wsi Nowiny i Koza.
W gospodarstwie funkcjonowała szklarnia, królestwo znanego ogrodnika Jana Mulsona. Sad jabłoniowy spełniał rolę dydaktyczną i dostarczał
owoców do szkolnej stołówki.
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Na polach uprawiano głównie zboża: pszenicę, żyto, jęczmień, buraki
cukrowe, ziemniaki oraz warzywa, sporadycznie rzepak. Łąki dostarczały
siana. Był okres, że w gospodarstwie pomocniczym pracowało 10 osób.
Do 1963 roku J. Borowicz prowadził hodowlę bydła rasy polskiej czerwonej, którą wyparła rasa nizinna czarno-biała. Dekoracją podwórza była
para pawi. Entuzjastą hodowli owiec rasy długowełnistej była pani J. Patyra, wspomagała ją pani W. Dudkiewicz. Przeciętna roczna wydajność
wynosiła ok. 6 kg wełny od jednej owcy. Produkowano również materiał
zarodowy, który trafiał w rejon Podlasia i południowo-wschodniej Polski.
Prowadzono tucz trzody chlewnej, był okres że na podwórzu gęgały gęsi.
Atrakcją gospodarstwa były konie, a w szczególności kuce felińskie. Założenia hodowli bydła zostały zrealizowane, aktualnie stado liczy 22 krowy,
9 jałówek, 6 byczków i 10 cieląt.
Roczna wydajność przekroczyła 7000 l mleka od jednej krowy. Obora
został zmodernizowana i wyposażona w zgarniacz obornika oraz nowoczesną linię udojową wraz z chłodnią mleka.
W miejsce buraków uprawiana jest kukurydza, silosy zastąpiły pryzmy kiszonki z kukurydzy.
Dział produkcji roślinnej to gałęzie obsługujące chów bydła.
Poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły wymagało doskonalenia
i wdrożenia nowoczesnych technologii produkcji rolniczej. Gospodarstwo
wyposażono w kombajn zbożowy, buraczany i do ziemniaków, oraz nowoczesne ciągniki firmy Deutz Fahr.
Gospodarstwo korzysta z dopłat unijnych, które pozwalają na unowocześnianie parku maszynowego. Wyremontowano pomieszczenia socjalne, ogrodzono i wyrównano podwórze gospodarstwa.
W historii gospodarstwa swoją działalność kierowniczą zapisali: J. Paluch, M. Rycak, S. Stopyra, S. Grzegorczyk, J. Koziołek, J. Dyczkowski,
R. Laskowski, M. Jezierski, A. Skóra, R. Wnuk, J. Kowalczyk, J. Kutarba
i A. Kawiak, w większości absolwenci naszej szkoły.
Na tle zmieniającej się rzeczywistości w kraju oraz zachodzących
zmian w rolnictwie gospodarstwo pomocnicze dostosowało swoja działalność do potrzeb i oczekiwań szkoły.
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Fotokronika szkoły
Dzień Otwarty w Szkole

25 maja 2012 roku na odwiedzających nas gimnazjalistów i ich rodziców czekało wiele atrakcji. Zebranych w Sali gimnastycznej gości przywitał pan Dyrektor Bogusław Marczuk.

Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną szkoły wszyscy zgromadzeni
obejrzeli Kabaret – przygotowany przez uczniów klasy III technikum
agrobiznesu, klasy I technikum mechanizacji rolnictwa oraz klasy
III technikum mechanizacji rolnictwa pod kierunkiem pani Katarzyny
Strup i Agnieszki Grzywaczewskiej.
Po spektaklu goście mogli obejrzeć pracownie lekcyjne, gospodarstwo pomocnicze, przejechać się ciągnikiem rolniczym, samochodem do
nauki jazdy, czy tradycyjną bryczką konną. Nad korzystającą z tych atrakcji młodzieżą czuwali nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Z życia szkoły
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Dzień Otwarty Szkoły w 2013 roku przygotowała cała społeczność
szkolna. Goście, po uroczystym powitaniu przez pana dyrektora Bogusława Marczuka zapoznali się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

Uczniowie klasy I dwuzawodowej Technikum Weterynarii i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klas I, II, III Technikum Mechanizacji Rolnictwa, przygotowali pod kierunkiem pań: Katarzyny Strup i Agnieszki Grzywaczewskiej program artystyczny pt. „Atlas
uczniów”.
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Przybyli gimnazjaliści zwiedzali szkołę, pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, uczestniczyli w warsztatach plastycznych, mogli
próbować swoich sił jako kierowcy samochodów do nauki jazdy i maszyn
rolniczych: kombajn, ciągniki rolnicze.

Nad bezpieczeństwem gości i sprawnym oprowadzaniem po budynku
i terenie przyszkolnym czuwali nauczyciele i uczniowie. Zakończeniem
wizyty w naszej szkole było wspólne grillowanie.

Z życia szkoły

103

Koło Biblioteczne
Do Koła Bibliotecznego należy młodzież, która pod kierunkiem Małgorzaty Posturzyńskiej, pracuje przy tworzeniu Gazetki Szkolnej Agroflesz, wydawanej raz w semestrze.

Pod kierunkiem Małgorzaty Posturzyńskiej – opiekunki Koła i Agnieszki
Grzywaczewskiej – pedagog, organizowane są warsztaty plastyczne.
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I Piknik Edukacyjny
1 października 2011 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Władysława Stefana Reymonta w Sokołowie Podlaskim odbył się I Piknik Edukacyjny Szkół Rolniczych prowadzonych
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W imprezie wzięło udział
49 szkół rolniczych z terenu całej Polski. Tematem przewodnim imprezy
był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Swoją obecnością
imprezę uświetniło wiele znanych i ważnych dla życia kulturalno-społecznego naszego województwa i powiatu osób, min. Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Naszą szkołę reprezentowała delegacja złożona z: pana dyrektora Bogusława Marczuka, pani Agnieszki Bartoszuk – nauczycielki przedmiotów zawodowych w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
oraz uczniowie: Natalia Denis, Wioletta Chudzik, Ewelina Sawić, Dariusz
Mazur i Damian Zawrotniak. Uczniowie ubrani w regionalne stroje witali
odwiedzających nasze stoisko gości przygotowanymi na tę okazję potrawami. Ważnym elementem dekoracji stoiska był wieniec dożynkowy wypleciony ze słomy i ziół w kształcie dzbana wypełnionego polnymi kwiatami.

Z życia szkoły

105

106

90-lecie

Studniówka – 2013 rok
12 stycznia 2013 roku odbyła się studniówka maturzystów z naszej
szkoły. Zabawa studniówkowa zorganizowana została po kilkuletniej
przerwie, w budynku szkoły.
Uczniowie sami przygotowali dekoracje na korytarzu Motywem przewodnim był temat: „Miasto nocą”. Pani Agnieszka Grzywaczewska pomagała zaprojektować i wykonać dekoracje.

Z życia szkoły
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Zajęcia praktyczne – 2011 rok
Uczniowie klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej – mechanik
– operator pojazdów i maszyn rolniczych, w ramach zajęć praktycznych
remontują sprzęt rolniczy.
W okresie jesienno-zimowym uczniowie wykonali remont ciągnika
Ursus C-360 oraz dwóch roztrząsaczy obornika.
Opiekę na zajęciach praktycznych nad klasą II sprawowali panowie:
Leszek Słupczyński i Stanisław Buk.

Piotr Dziadko – kl. III ZSZ – podczas remontu roztrząsacza.

Grudzień 2011 rok – klasa III ZSZ – Jacek Szuryga, Piotr Dziadko, Paweł Pilipczuk, Grzegorz Wlizło,
Jarosław Bisko oraz opiekunowie uczniów, panowie: Tomasz Pągowski i Adam Kawiak.
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Dyrektorzy Szkoły Rolniczej w Okszowie
Szkoła Rolnicza w Okszowie obchodzi w 2013 roku swój jubileusz. Od
90. lat w jej murach kształci się młodzież w zawodach rolniczych. Wielu
osobom zawdzięcza ona tak długi okres działalności. Pomimo zmian politycznych, zawieruchy wojennej i późniejszych przemian w latach osiemdziesiątych, szkoła funkcjonuje i zachowała swój charakter, w znacznym
stopniu dzięki kadrze kierowniczej i gronu pedagogów. W ciągu 90. lat
istnienia kierowało nią jedenastu dyrektorów. Przedstawiam, w dużym
skrócie, najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, które miały miejsce
w czasie kadencji poszczególnych dyrektorów.
Zdzisław Szymankiewicz – pierwszy dyrektor szkoły w latach 19221932. Od 1921 roku gromadzono fundusze na rozwój szkoły, a od 1922
roku rozpoczęto budowę gmachu szkoły. 7 czerwca 1925 roku, w obecności Józefa Piłsudskiego nastąpił uroczysty akt poświęcenia szkoły i nadania jej imienia Marszałka. Szkoła kształciła początkowo młodzież na krótkich kursach – miesięcznych, a od 1922 roku na rocznych. W kolejnych
latach wydłużano czas nauki.
Odyniecki Kazimierz – dyrektor szkoły w latach 1932-1939. Prowadził szkołę do wybuchu II wojny światowej, która przerwała jej działalność. Żołnierze hitlerowscy zdewastowali gospodarstwo pomocnicze
przy szkole. W wyniku sowieckich nalotów zburzone zostało też jedno
skrzydło budynku szkoły.
Marynowski Andrzej (1908-2004) – dyrektor szkoły w latach 19451952. Obejmując stanowisko dyrektora szkoły, legitymował się rzadkim,
jak na powojenne czasy, fachowym wykształceniem. Ukończył 5-letnie
studia akademickie na oddziale rolniczym Wydziału Rolniczo-Lasowego
Politechniki Lwowskiej1 i w 1935 roku otrzymał dyplom inżyniera rolnika. Szkoła wznowiła swoją działalność po wojnie i rozpoczął się proces odbudowy i rozbudowy. Wyposażanie gospodarstwa w konie, bydło,
rekultywacja pól. Najważniejszy był pierwszy nabór uczniów do szkoły
i stworzenie im warunków do życia i nauki. Zorganizowana została kuch1 Nazwa wydziału w oryginalnej pisowni tamtego okresu.
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nia i internat. W 1947 roku rozpoczęto kształcenie uczniów w 3-letnim
Gimnazjum Rolniczo-Hodowlanym, które dawało możliwość zdawania
tzw. „małej matury”. W roku szkolnym 1949/1950 młodzież uczyła się
już w 4-letnim Liceum Hodowlanym. Kadra pedagogiczna liczyła 4 osoby, łącznie z dyrektorem. Po zakończeniu pracy w Okszowie, nie zaprzestał kontaktów ze szkołą i wielokrotnie uczestniczył w wydarzeniach
z jej życia. Szczególnie pod koniec lat 80-tych brał udział w spotkaniach
z młodzieżą i jako żyjący świadek początków istnienia szkoły, przekazywał atmosferę pracy i nauki z tamtego okresu. Zmarł 11 stycznia 2004
roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ulicy Lwowskiej
w Chełmie.
Nizioł Józef – dyrektor szkoły od 1952 roku do 1953 roku. W czasie kadencji pana Nizioła przeprowadzono pierwszą maturę, w 1953 roku.
Odbudowano zniszczone w czasie wojny skrzydło szkoły. Powstały
mieszkania dla pracowników gospodarstwa, wybudowano oborę i magazyn nawozów.
Stolarzewicz Julian – dyrektor szkoły w latach 1953-1959. W roku
szkolnym 1953/1954 wybudowano barak z przeznaczeniem na internat żeński i dwa domy dla pracowników szkoły. W roku szkolnym1954/1955 powstał dział kształcenia korespondencyjnego. W roku szkolnym 1957/1958
powstało 5-letnie technikum Rolnicze.
Paterkowski Michał (1923-2010) – dyrektor szkoły w latach 19591973. W tym okresie zatwierdzono budowę sali gimnastycznej i internatu na 150 miejsc. W roku szkolnym 1967/1968 otwarto 3-letnie Technikum Korespondencyjne, a w 1970/1971 Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Od
1 stycznia otwarto dział kształcenia korespondencyjnego w oparciu o programy Telewizyjnego Technikum Rolniczego. Uczniowie z dużymi sukcesami reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach, na szczeblach
powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Po odejściu z funkcji dyrektora szkoły był przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Chełmie, następnie naczelnikiem powiatu w Chełmie. Od 1975 roku do
1982 roku był kuratorem oświaty i wychowania w Chełmie następnie wychowawcą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmie
do roku 1990, na emeryturę przeszedł w 1991 roku – ze stanowiska kuratora oświaty. Zmarł 10 stycznia 2010 roku i został pochowany na Cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie
Korpysz Józef (1922-1990) – dyrektor szkoły w latach 1973-1978.
W ramach prac konserwatorsko-modernizacyjnych wykonano ogrodzenie
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szkoły. Za całokształt osiągnięć w dziedzinie nauczania i wychowania 21
czerwca 1977 roku szkoła otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej.
Tarasiuk Stanisław (1930-2012) – dyrektor szkoły w latach1978-1991.W roku szkolnym 1978/1979 zmieniona została nazwa szkoły na
Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa. W skład Zespołu weszły: 3-letnie i 5-letnie technikum rolnicze, wieczorowe i zaoczne oraz
zasadnicza szkoła rolnicza i ogrodnicza. W roku szkolnym 1982/1983
powstały Kapela i Zespół Taneczny „Okszowiacy”. Zakupione zostały
stroje ludowe, a zespół pracował pod kierunkiem profesjonalnego instruktora. W 1984 roku powstaje technikum melioracji wodnych, a w 1989
roku – 4-letnie liceum rachunkowości rolnej i zasadnicza szkoła zawodowa przetwórstwa owocowo-warzywnego. W 1990 roku powstało
5-letnie technikum mechanizacji rolnictwa. Nawiązana została współpraca szkoły z WOPR w Rejowcu, Nadbużańską Brygadą WOP oraz Rejonowym Przedsiębiorstwem Melioracyjnym w Chełmie. W 1990 roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły, cztery bloki mieszkalne dla
nauczycieli i pracowników oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej.
3 września 1990 roku w Okszowie Centralna Inauguracja Roku Szkolnego
1990/1991 Szkół Rolniczych połączona z przywróceniem szkole imienia
Józefa Piłsudskiego. Także w tym roku odbył się I Zjazd Absolwentów. Za
pracę dydaktyczno-wychowawczą i społeczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. 1972 – Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania oraz tytuł Profesora Szkoły Średniej, 1975 – Złoty Krzyż Zasługi, 1985 – Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaka honorowa „Zasłużony
Pracownik Rolnictwa”. Zmarł 7 sierpnia 2012 roku i pochowany został na
cmentarzu komunalnym przy ulicy I. Mościckiego w Chełmie.
Bujnowski Zbigniew – dyrektor szkoły od 1991 do 1992 roku. Szkoła wkroczyła w kolejny etap swojego rozwoju w znacznie lepszych warunkach lokalowych.
Latusek Zbigniew – dyrektor szkoły w latach 1992-2000. W 1995
roku powołano technikum technologii żywności i wieczorowe technikum spożywcze, tym samym rozpoczęto kształcenie młodzieży w nowym
zawodzie technika technologa żywności. Rok 1995 to czas nawiązania
współpracy i wymiany doświadczeń między naszą szkołą a placówką
w Morlaix, we Francji. W 1997 roku utworzono 5-letnie liceum agrobiznesu, a w 1998 roku filię Akademii Rolniczej w Lublinie. W murach
szkoły odbyła się w 1998 roku XXII Edycja Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Także w tym roku założono sad owoco-
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wy prowadzony metodą szpalerową i oddano do użytku zmodernizowaną
oborę przeznaczoną do hodowli krów mlecznych. W 1995 roku nawiązano
współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozyskując środki finansowe na wyposażenie pracowni informatycznej. Przeprowadzono szereg szkoleń z zakresu obsługi komputerów, adresowanych
do ludzi z terenów miejsko-wiejskich (łącznie przeszkolono ok. 300 osób).
Dnia 28 listopada 1998 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły. Brzmi ona:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, a szkoła
zyskała miano Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Marczuk Bogusław – dyrektor szkoły od 2000 roku do chwili obecnej. Za sprawą ogólnopolskiej reformy szkolnictwa również w ZSRCKU
od roku 2002 uczą się uczniowie w 3-letnim liceum profilowanym i 4-letnim technikum, a ich edukacja zakończy się nową maturą w 2005 roku.
W 2001 roku utworzono policealne studium zawodowe o profilu technik
informatyk. W ramach zajęć i ćwiczeń związanych z sieciami komputerowymi wykonano okablowanie lokalnej sieci komputerowej, obejmujące dwie pracownie komputerowe, księgowość oraz bibliotekę szkolną.
Wykonana przez słuchaczy policealnego studium zawodowego sieć została wyposażona w wyjście internetowe, pozwalające na nieograniczony dostęp do Internetu. Także w murach ZSRCKU, od października 2001
roku kształcili się systemem zaocznym studenci polonistyki i historii filii
UMCS w Lublinie.
Od roku szkolnego 2002/2003 w ZSRCKU istniało Gimnazjum Publiczne w Okszowie. W szkole odbywały się liczne uroczystości szkolne
i środowiskowe np. przeglądy pieśni patriotycznych i religijnych, seminaria, Dzień Patrona, Święto Pszczoły oraz liczne konkursy, olimpiady,
np. Olimpiada wiedzy i Umiejętności Rolniczych czy Olimpiada Młodych
Producentów Rolnych. W marcu 2003 roku po raz pierwszy ZSRCKU
zorganizował we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmie Powiatowy Konkurs historyczny pod hasłem „Józef Piłsudski – człowiek
czynu i legendy”. Konkurs ten odbywa się co roku, przed świętem Patrona Szkoły. 19 listopada 2003 roku w ZSRCKU odbyła się uroczystość
80-lecia powstania szkoły Rolniczej w Okszowie połączona z II Zjazdem
Absolwentów.
W roku szkolnym 2004/2005 powstały w naszej szkole pierwsze
w Polsce klasy mundurowe o profilu policyjnym i obsługi celnej. W 2005
roku szkoła otrzymała wyposażenie nowoczesnej pracowni komputerowej.
Jest to nagroda za zwycięstwo w konkursie opracowania zmian w edukacji

Kalendarium

115

zawodowej pt.: „Obsługa programów unijnych w rolnictwie”. W roku
szkolnym 2006/2007 organem prowadzącym ZSRCKU został Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast Zespół Szkół pozostał w Starostwie
Powiatowym, gimnazjum przekazano wójtowi gminy Chełm. Dzięki tej
reorganizacji nasza szkoła zyskała ogromne środki finansowe na zakup
sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz remont „dużej” sali gimnastycznej. Szkoła otrzymała akredytację egzaminowania w zawodzie technik
rolnik i mechanik operator pojazdów maszyn i urządzeń rolniczych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. W roku szkolnym 2006/2007 powstały nowe kierunki kształcenia: 4-letnie technikum weterynarii i 4-letnie technikum architektury krajobrazu.
W 2008 roku z inicjatywy dyrektora – Bogusława Marczuka wydano publikację poświęconą pierwszemu powojennemu dyrektorowi Szkoły
Rolniczej w Okszowie – Andrzejowi Marynowskiemu. 7 i 8 czerwca tego
roku miał miejsce III Zjazd Absolwentów.
W roku szkolnym 2008/2009 powstało w ZSRCKU policealne studium dla dorosłych w zawodzie technik rolnik. W kwietniu 2009 roku
uruchomiono zaoczne technikum uzupełniające dla dorosłych, kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.
Od listopada 2008 roku obchodzone są w szkole powiatowe obchody
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W listopadzie 2010
roku sztandar szkoły został udekorowany złotym medalem za zasługi dla
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a pan dyrektor Bogusław Marczuk otrzymał złotą odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
1 września 2009 roku nastąpiła kolejna zmiana w nazwie szkoły.
Obecnie pełna nazwa brzmi: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie. We wrześniu 2009 roku
rozpoczęło pracę Szkolne Koło CARITAS. W październiku tego roku, po
raz pierwszy zostało zorganizowane Święto Chleba, będące elementem
ogólnopolskiej akcji „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”.
Od roku szkolnego 2011/2012 do oferty edukacyjnej szkoły weszły
nowe zawody w 4-letnim technikum: technik hodowca koni, technik
turystyki wiejskiej i technik architektury krajobrazu.
Od roku szkolnego 2012/2013 szkoła oferuje kształcenie w 4-letnim
technikum w nowych zawodach: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastrono-
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micznych. Słuchacze szkoły policealnej dla dorosłych mogą się kształcić w zawodach: technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii.
W ostatnich 5 latach szkolna infrastruktura podlegała ciągłym modernizacjom i remontom. Na budynku szkoły docieplony został dach i położono na nim nową nawierzchnię. Wyremontowano „małą” salę gimnastyczną, wymieniono prawie wszystkie okna, położono nowe podłogi
w korytarzach parteru budynku szkoły. Przeniesiona została Izba Pamięci
do nowego pomieszczenia. Wyremontowane zostały sale lekcyjne na parterze i na II piętrze szkoły oraz łazienki dla uczniów i personelu. Przed budynkiem szkoły powstał nowy parking, chodnik i brama wjazdowa. Wyremontowano budynek socjalny w gospodarstwie oraz warsztaty szkolne,
które wyposażono w nowe stoły i sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych. Szkoła współpracuje z IUNG w Puławach, PWSZ w Chełmie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, DPS w Nowinach, Związkiem
Pszczelarzy, ODR w Rejowcu i PZDR w Chełmie, SM Bieluch w Chełmie, UNIROLP Sp. z o.o. Srebrzyszcze, Zajazdem „Trzy Dęby” oraz grupą zaprzyjaźnionych piekarzy i przedsiębiorców.

Danilczuk Karol

Domińczuk Renata

Dyczko Elżbieta

Dyczko Wojciech

25.

26.

27.

28.

Ciechan Barbara

Czuwara Aleksandra

23.

Cichowicz Adam

22.

24.

Chabros Maja

Chrzaniuk Janina

20.

21.

Bochra Teodora

Buk Stanisław

Bochra Ryszard

17.

18.

Bochra Paweł

16.

19.

Bobczuk Urszula

Bochra Krzysztof

14.

15.

Błaszak Małgorzata

Bobczuk Antoni

12.

13.

Bida Teresa Jadwiga

11.

Białowąs Beata

Biały Marian

9.

10.

Bedlińska Barbara

Bezler Anna

Bąk Witold

6.

7.

Bazylewicz Teresa †

5.

8.

Baran Agnieszka

Bartylak Andrzej

3.

4.

Bajkowska Magdalena

Bakaj Mariola

1.

2.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

Koszuta Janina

Kostecka-Kapłon Irena

Kontek Izabela

Kogut Sebastian

Knap Joanna

Kawiak Adam

Karpiuk Leszek

Karpiuk Alicja

Kargul Julian

Kapuściński Bolesław

Kapluk Leszek

Kania Marcin

Kamola Aneta

Kaczanowska Bożena

Józaczuk Elżbieta

Jokisz-Rogucka Renata

Jegorow Dorota

Janicki Witold

Jackowska-Walczuk Agnieszka

Grzywaczewska Agnieszka

Grobelna Maria

Gąsiorowska Marzena

Gąsiorowska Dorota

Gaćkowski Andrzej

Fodoran Marta

Dzida Krystyna

Dziaduszyńska Dorota

Dyczkowski Jan

84.

83.

82.

81.

80.

79.

78.

77.

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

59.

58.

57.

Mazurek Piotr

Mazurek Mieczysław

Martyniuk Jarosław

Markiewicz Halina

Markiewicz Danuta

Marczuk Bogusław

Mamełka Małgorzata

Maluchnik Małgorzata

Malesza Zbigniew

Madej Sylwia

Łubkowska Iwona

Łaska Krzysztof

Ludwików Marian

Lemieszek Anna

Latusek Zbigniew

Laskowski Ryszard

Laskowska Halina

Kuczyński Janusz

Krzeszowiec Ewa

Krystynek Joanna

Krygowski Michał

Krygowska Ewa

Krawczuk Józef †

Krawczuk Agnieszka

Kraska Tomasz

Korpik Artur

Koziczyńska Elżbieta

Kowalczyk-Bartoszuk Agnieszka

112.

111.

110.

109.

108.

107.

106.

105.

104.

103.

102.

101.

100.

99.

98.

97.

96.

95.

94.

93.

92.

91.

90.

89.

88.

87.

86.

85.

Rutkowska Bożena

Ruszkowska Zofia

Prończuk Iwona

Praduń Ewa

Posturzyńska Małgorzata

Pochylczuk Anna

Piotrowska Katarzyna

Piędzia Sławomir

Piędzia Mariola

Petruk Anna

Petruk Agnieszka

Pągowski Tomasz

Pawłowska Barbara

Pastuszek Andrzej, ksiądz

Pastuszak Anna

Oszust Iwona

Ostrowski Piotr

Oleksiejuk Honorata

Ogrodnik Adam

Nowak Stanisława

Niemczuk-Kufel Anna

Niejedli Bolesław

Niedźwiecka Agnieszka

Niebrzydowski Maciej

Najda Janusz

Mierzicka-Zych Jolanta

Michalska Halina Barbara

Michalska Dorota

140.

139.

138.

137.

136.

135.

134.

133.

132.

131.

130.

129.

128.

127.

126.

125.

124.

123.

122.

121.

120.

119.

118.

117.

116.

115.

114.

113.

Tkačenko Władimir

Tkačenko Česlava

Świś Sylwester

Szyszkowski Krzysztof
Śniadkowska-Kwietniewska
Monika
Świś Anna

Szymczuk Edyta

Stachurska Halina

Szymański Marek

Szponar Małgorzata

Szkliniarz Marta †

Szczygieł Joanna

Szafrański Tadeusz

Suchocki Janusz

Suchecka Karolina

Strup Leszek

Strup Katarzyna

Strelczuk Anna

Stefańska Anna

Steć Aneta

Stangryciuk Zdzisław

Stachurska Halina

Solak Małgorzata

Słupczyński Leszek

Słupczyńska Magdalena

Słomka-Stefańska Agnieszka

Skiba Renata

Sionkowska Magdalena

Wykaz nauczycieli Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie w latach 2004-20131
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Wieczorek Marzena

Wierak Marzena

149.

150.

151.

160.

159.

158.

157.

156.

155.

154.

153.

152.

Wierzchoń Monika

Zarzycki Mateusz

Zalewska-Bąk Jolanta

Wysocka Magda

Wróblewska Katarzyna

Wołoszczak Maria

Wnukowski Łukasz

Wnętrzak Jacek

Winiarczyk Lech

Wilkos Katarzyna

161.
162.

Zawistowska Anna
Żabicka-Zielińska Jolanta

Niniejszy wykaz zawiera nazwiska i imiona wszystkich nauczycieli, bez uwzględnienia szczegółowych specyfikacji, ponieważ w latach 2004-2013 zmieniały się schematy organizacyjne
szkoły (zmiana organu prowadzącego, istnienie gimnazjum publicznego, wyodrębnienie Zespołu Szkól z klasami technikum ekonomicznego i liceum ogólnokształcącego).

1

Walkiewicz Jolanta

Wątroba Artur

147.

148.

Uryniuk Józef

Usydus Anna

145.

146.

Trześniak Grzegorz

Trześniewski Marcin

143.

144.

Tomaszewska Marzena

Tratkowska Agnieszka

141.

142.

118
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mgr inż. Michał Krygowski
nauczyciel

Konkursy, olimpiady
Motto: Talent jest jak cenne ziarno ciśnięte
w ziemię, któremu dobry ogrodnik nie tylko
pozwala wykiełkować, ale każdego dnia stwarza
mu najlepsze warunki pełnego rozwoju.

W każdym człowieku jest ukryty jakiś talent nieoszlifowany diament.
Aby tego nie zmarnować, trzeba go w odpowiednim momencie odkryć
i rozwijać. Diament dopiero po umiejętnym oszlifowaniu nabiera blasku
i pełnej wartości. I tu właśnie widać ogromną rolę i możliwości szkoły.
Nasza szkoła od początku istnienia dawała szansę na rozwój wszystkim
uczniom. W każdym staraliśmy się odrywać i pielęgnować zainteresowania, pasje i zamiłowania. Dowodem na to są przytoczone poniżej wyniki
konkursów i olimpiad, być może niekompletne z powodu zawodnej ludzkiej pamięci. Proszę o nadsyłanie ewentualnych sprostowań na adres szkoły.
Rok

Rodzaj konkursu,
olimpiady

Uczeń i jego lokata

Nauczyciel
prowadzący

1978

Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym
– szczebel centralny

Tadeusz Wachulski

mgr Ryszard
Bochra

1984

Olimpiada Wiedzy
Filozoficznej – szczebel
wojewódzki

Iwona Horoszczaruk
– V miejsce

mgr Ryszard
Bochra

1984

Wojewódzki Turniej Wiedzy
i Wynalazczości

1985

XXX Jubileuszowy Konkurs
Recytatorski

1997

Konkurs Wiedzy o Józefie
Piłsudskim „Józef Piłsudski
– człowiek czynu i legendy”
– finał wojewódzki

Mariusz Rozwód
– XVI miejsce
Mariusz Krupski
– XVIII miejsce
Małgorzata
Posturzyńska
– wyróżnienie
Agata Janiak
– I miejsce

brak danych

mgr Marta
Szkliniarz
mgr Ryszard
Bochra
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1999

2000

2000

2001

2002

2002

2003

2003

2003
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Konkurs Wiedzy o Józefie
Piłsudskim „Józef Piłsudski
i Roman Dmowski dwaj
mężowie stanu w trosce
o Polskę” – finał wojewódzki

Krzysztof Tarajko
– I miejsce

III miejsce drużyna w
składzie:
Krzysztof Tarajko,
Diana Stafińska,
Paryk Możeluk
drużyna szkolna
I Powiatowy Przegląd Kolęd
otrzymuje
i Pastorałek
wyróżnienie
II Powiatowy Przegląd
Diana Stafińska
Poezji Religijnej i
– wyróżnienie
Patriotycznej
Olimpiada Wiedzy o Unii
Sebastian Sobiecki
Europejskiej – eliminacje
– finalista
centralne
Ewelina Żebrowska –
I miejsce,
Powiatowy Konkurs Wiedzy
Joanna Remiś
„Pszczoła w środowisku
– II miejsce,
naturalnym i życiu
Katarzyna
człowieka”
Wawrzycka
– III miejsce
Ogólnopolski Konkurs
Sylwia Głaz
Piosenki i Recytacji Poezji
– III miejsce
Legionowej i Żołnierskiej
II miejsce
IV Powiatowy Przegląd
w kategorii szkół
Kolęd i Pastorałek
ponadgimnazjalnych
Turniej „Generał Gustaw
Orlicz-Dreszer – życie
i działalność” – finał
wojewódzki

Ogólnopolski Konkurs
Piosenki i Recytacji Poezji
Legionowej i Żołnierskiej

Turniej Młodych Mistrzów
Techniki II PZ

Sylwia Głaz
– I miejsce,
Paulina Firosz
– wyróżnienie
wyróżnienie
w konkursie szczebla
centralnego:
Marcin Kręcisz,
Artur Kiedrowski,
Radosław Miszczak

mgr Ryszard
Bochra

mgr Ryszard
Bochra

Alina Słupczyńska
mgr Halina
Michalska
mgr inż. Irena
Kostecka

mgr inż. Teresa
Bazylewicz
mgr Inż. Zofia
Ruszkowska

mgr Halina
Michalska
Anna Strelczuk

mgr Halina
Michalska

mgr inż. Janusz
Suchocki
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2003

2003

2004

Ryszard Mróz
– II miejsce:
Katarzyna
Borysewicz
i Paweł Dżaman
– II miejsce:
gimnazjum
w kategorii szkół
gimnazjalnych
I miejsce zajęła
drużyna Gimnazjum
Publicznego w
Okszowie w składzie:
Katarzyna
Borysiewicz,
Małgorzata
Sułkowska,
I Powiatowy Konkurs
Piotr Zagraba
Historyczny „Józef Piłsudski
W kategorii szkół
– człowiek czynu i legendy”
ponadgimnazjalnych
II miejsce zajęła
drużyna Zespołu
Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w
Okszowie w składzie:
Paulina Firosz
Beata Kozłowska,
Artur Bednaruk
w kategorii szkół
gimnazjalnych
II Powiatowy Przegląd
– II miejsce,
Pieśni Maryjnej
w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych
– III miejsce

Powiatowy Konkurs Wiedzy
„Pszczoła w środowisku
naturalnym i życiu
człowieka” na szczeblu szkół
średnich

wyróżnienie
w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych

2005

III Powiatowy Przegląd
Pieśni Legionowej

2005

V Ogólnopolski Konkurs
Piosenki i Recytacji Poezji
Legionowej i Żołnierskiej

Paweł Krywko –
wyróżnienie

2005

III Powiatowy Konkurs
Historyczny „Józef Piłsudski
– człowiek czynu i legendy”

II miejsce
w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych

mgr inż. Zofia
Ruszkowska

mgr Ryszard
Bochra

Anna Strelczuk

brak danych

mgr Marta Fodoran
mgr Ryszard
Bochra
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2008

2008

2008

2011

2011

2011
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Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Motoryzacyjny
– eliminacje powiatowe

III miejsce drużyna
w składzie:
Radosław Mikitiuk,
Mateusz Zarzycki

mgr inż. Michał
Krygowski

I miejsce oraz
udział w eliminacja
Ogólnopolski Młodzieżowy
wojewódzkich
mgr inż. Michał
Turniej Motoryzacyjny
drużyna w składzie:
Krygowski
– eliminacje powiatowe
Sławomir Dudko,
Radosław Mikitiuk,
Mateusz Zarzycki
II miejsce
V Powiatowy Konkurs
mgr Ryszard
w kategorii szkół
Historyczny „Józef Piłsudski
Bochra
– człowiek czynu i legendy” ponadgimnazjalnych
I miejsce Zespołu
VIII Wojewódzki Przegląd
Pieśni i Tańca
brak danych
Zespołów Tańca Ludowego
„Okszowiacy”
Mateusz Sawicki
Olimpiada Młodych
– I miejsce w finale
mgr inż. Zbigniew
Producentów Rolnych
wojewódzkim, laureat
Latusek
szczebla krajowego
II miejsce
VI Powiatowy Przegląd
w kategorii szkół
Anna Strelczuk
Pieśni Maryjnej
ponadgimnazjalnych
I miejsce: Estera
Karpińska
XII Powiatowy
i Ewelina Szwed
Konkurs Wiedzy
II miejsce:
„Pszczoła w środowisku
Małgorzata
mgr Agnieszka
naturalnym i życiu
Młynarczyk
Stefańska
człowieka” na szczeblu szkół
i Aleksandra
średnich
Nowosad
III miejsce: Wioletta
Kramczyk
II miejsce drużyna
XXXIX Ogólnopolski
w składzie:
Młodzieżowy Turniej
Maciej Bieniek,
mgr Anna Kufel
Turystyczno-Krajoznawczy
Szymon Bury
– eliminacje powiatowe
Igor Moszczyński
Nagroda specjalna
Konkurs „Krajobraz Wsi
Dyrekcji
– połączenie tradycji
Departamentu
mgr inż. Małgorzata
i nowoczesności w oparciu
Doradztwa, Oświaty
Posturzyńska
o PROW 2007-2013”
Rolniczej i Nauki:
Estera Karpińska

Kalendarium

2011

2012

III miejsce: drużyna
w składzie:
Piotr Danielczuk,
Mariusz Gugułka,
Paweł Ulida
I miejsce:
XIII Powiatowy Konkurs
Katarzyna Buczek
Wiedzy „Pszczoła w
II miejsce:
środowisku naturalnym i
Sylwia Howorus
życiu człowieka” na szczeblu
III miejsce:
szkół średnich
Aleksandra Nowosad
Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Motoryzacyjny
– eliminacje powiatowe

123

mgr inż. Michał
Krygowski

mgr Agnieszka
Stefańska

2012

Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Motoryzacyjny
– eliminacje powiatowe

I miejsce oraz
udział w eliminacja
wojewódzkich
drużyna w składzie:
Mateusz Luchowski,
Sylwester Uchański,
Kamil Wnuk
I miejsce
indywidualnie:
– Mateusz Luchowski

2012

Konkurs Wiedzy
o Rolnictwie Ekologicznej

II miejsce
w eliminacjach
wojewódzkich:
– Dominik Budzyński

dr inż. Marzena
Tomaszewska

Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Motoryzacyjny
– eliminacje powiatowe

I miejsce oraz
udział w eliminacja
wojewódzkich
drużyna w składzie:
Mateusz Luchowski,
Sylwester Uchański,
Kamil Wnuk
III miejsce drużyna
w składzie:
Przemysław Bieniek,
Paweł Czajka,
Tomasz Głogowski
II miejsce
indywidualnie:
– Mateusz Luchowski

mgr inż.
Michał Krygowski
mgr inż.
Tomasz Pągowski

2013

mgr inż. Michał
Krygowski
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2013

Konkurs dla szkół
rolniczych zorganizowany
II wyróżnienie
przez Ministra Rolnictwa
drużyna w składzie:
i Rozwoju Wsi
Grzegorz Sobota,
„Wspomnienie z regionu
Grzegorz Szczepanik
– wizualizacja w oparciu o
działanie PROW 2007-2013”

2013

Powiatowy Konkurs
Historyczny „Józef Piłsudski
– człowiek czynu i legendy”

II miejsce:
Dominik Budzyński
III miejsce:
Rafał Pradun
drużynowo II miejsce

mgr Bożena
Kaczanowska

2013

Konkurs fotograficzny
„Podglądamy naturę
– osobliwości parków
krajobrazowych wiosną”

laureatami konkursu
zostali uczniowie:
Anna Mierzicka,
Michał Wójtowicki

mgr Agnieszka
Stefańska

I miejsce:
XIV Powiatowy Konkurs
Andżelika Tarnowska
Wiedzy „Pszczoła w
II miejsce:
środowisku naturalnym i
Kinga Dybek
życiu człowieka” na szczeblu
III miejsce:
szkół średnich
Jakub Gielowski

mgr Agnieszka
Stefańska

2013

2013

Ogólnopolski Konkurs
„Nakręć się na zdrowie”

III miejsce w I etapie
konkursu – Zespół
„Ekoflesz”
z Okszowa

mgr Agnieszka
Grzywaczewska

mgr inż. Małgorzata
Posturzyńska

Laureaci szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:
1977 r. (była to pierwsza edycja Olimpiady)
I miejsce drużynowo na szczeblu okręgu oraz I miejsce na szczeblu
centralnym drużyna w składzie:
Wojciech Jaroszyński,
Andrzej Klaudel
Andrzej Kukułowicz
Stanisław Leszuk
Opiekun: mgr inż. Irena Brodecka, mgr inż. Halina Wolszczak

Kalendarium

1981 r.
1984 r.
		
1985 r.
		
1988 r.
		
1991 r.
		
		
		
1993 r.
		
1995 r.
		
		
		
		
		
1996 r.
		
		
		
		
1997 r.
		
1998 r.
		
		
		
1999 r.
		
2000 r.
		
		
		
2001 r.
		

Stanisław Stopa
Renata Horoszczaruk
Opiekun: mgr inż. Krystyna Dzida
Bogusław Bojczuk
Opiekun: mgr inż. Antoni Bobczuk
Piotr Lipczuk
Opiekun: mgr inż. Krystyna Dzida
Konowałek Krzysztof
Opiekun: mgr inż. Urszula Gierczak
Bożena Wróblewska
Opiekun: mgr inż. Krystyna Dzida
Jan Kutarba
Opiekun: mgr inż. Krystyna Dzida
Robert Dyczkowski
Opiekun: mgr inż. Zbigniew Latusek
Arkadiusz Gałka		
Opiekun: mgr inż. Bogusław Marczuk
Grzegorz Oziomek, Jarosław Walczuk
Opiekun: mgr inż. Antoni Bobczuk
Joanna Siejewicz, Renata Walczuk
Opiekun: mgr inż. Urszula Gierczak,
mgr inż. Bogusław Marczuk
Paweł Dzierzbicki (I miejsce na szczeblu centralnym)
Opiekun: mgr inż. Antoni Bobczuk
Paweł Dzierzbicki
Opiekun: mgr inż. Bogusław Marczuk
Edyta Chałas
Opiekun: mgr inż. Urszula Gierczak
Katarzyna Krupa
Opiekun: mgr inż. Bogusław Marczuk
Artur Kiszczak (I miejsce na szczeblu centralnym)
Opiekun: mgr inż. Michał Krygowski
Jarosław Czemerajda
Opiekun: mgr inż. Zbigniew Latusek
Joanna Grel
Opiekun: mgr inż. Bogusław Marczuk
Małgorzata Miłosz
Opiekun: mgr inż. Krystyna Dzida
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2002 r.
		
2006 r.
		
2007 r.
		
2009 r.
		
2010 r.
		

Andrzej Wołoszczuk
Opiekun: mgr inż. Zbigniew Latusek, mgr inż. Leszek Strup
Mateusz Zarzycki (III miejsce na szczeblu centralnym)
Opiekun: mgr inż. Michał Krygowski
Mateusz Zarzycki
Opiekun: mgr inż. Michał Krygowski
Jarosław Bieńkowski
Opiekun: mgr inż. Zbigniew Latusek
Marcin Kister
Opiekun: mgr inż. Leszek Strup

XII Powiatowy Konkurs Wiedzy
„Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka” – 2011 rok

Konkurs „Krajobraz Wsi – połączenie tradycji i nowoczesności
w oparciu o PROW 2007-2013” – czerwiec 2011 rok

Kalendarium

XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy
„Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka – 2012 rok

Konkurs Fotograficzny
„Podglądamy naturę - osobliwości parków krajobrazowych wiosną” – 05.06.2013 rok

XI Konkurs Historyczny „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” – 18.03.2013 rok

127

128

90-lecie

Konkurs Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wspomnienie z regionu – wizualizacja
w oparciu o działanie PROW 2007-2013” – 27.05.2013 rok

XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy
„Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”– 2013 rok
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mgr inż. Małgorzata Posturzyńska
nauczyciel

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Małgorzata Posturzyńska
nauczyciel

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Katarzyna Sawicka

Typ szkoły

Rok szkolny

Technikum Technologii Żywności

2001/2002

2.

Anna Rejmak

Liceum Agrobiznesu

2001/2002
2002/2003

3.

Monika Misan

Technikum Technologii Żywności

2002/2003

4.

Anna Jarmolińska

Technikum Ekonomiczne

2003/2004

5.

Iwona Baranowska

Liceum Ekonomiczne

6.

Monika Kraszewska

Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego

2003/2004
2004/2005

7.

Barbara Kozłowska

Liceum Agrobiznesu

2003/2004

8.

Dominika Betiuk

Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego

2003/2004

9.

Iwona Misan

Liceum Ekonomiczne

2003/2004

10.

Beata Kozłowska

Liceum Agrobiznesu

2003/2004

11.

Mateusz Zarzycki

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

2003/2004
2004/2005
2005/2006

12.

Daniel Zagrodnik

Liceum Ogólnokształcące

2006/2007

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

2007/2008
2008/2009

2003/2004

13.

Daniel Szczotkowski

14.

Justyna Krzyżanowska

Liceum Ogólnokształcące

2007/2008

15.

Iwona Lesiuk

Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego

2007/2008

16.

Ewelina Kornyluk

Technikum Ekonomiczne

2008/2009

17.

Aleksandra Król

Liceum Ogólnokształcące

2008/2009

18.

Aneta Kuryluk

Technikum Weterynarii

2008/2009

19.

Krzysztof Turczyn

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

2009/2010

20.

Przemysław Łuczkiewicz

Technikum Weterynarii

2009/2010

21.

Rafał Łykawka

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

2010/2011

22.

Wioletta Kramczyk

Technikum Agrobiznesu

2011/2012

23.

Katarzyna Buczek

Technikum Agrobiznesu

2012/2013

24.

Angelika Tarnowska

Technikum Weterynarii

2013/2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bugdalska Ewelina
Cybulska Ewelina
Głaz Sylwia
Grajper Agnieszka
Kubik Alicja
Łagowska Ewelina
Łuszczyńska Dorota
Mikulska Aneta
Mrozowska Elżbieta
Podwalna Karolina
Robak Ewelina
Słabek Iwona
Szachoń Małgorzata
Świętojańska Dorota

Technikum Rolnicze
5-letnie
prof. Bąk Witold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Barcicka Katarzyna
Dolińska Elżbieta
Gierun Anna
Goluch Aneta
Grabowiecki Marcin
Jung Tomasz
Karpiel Kornela
Kierepa Magdalena
Kondracki Marek
Kożuch Aneta
Kucharska Małgorzata
Lipińska Justyna
Mazur Paulina
Sadlak Dorota
Sarzyńska Paulina
Studziński Jacek
Szadkowska Jolanta
Szwed Bożena
Zarczuk Aneta

Technikum Rolnicze
3-letnie
prof. Dzida Krystyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bernikier Grzegorz
Betiuk Dawid
Bochen Paweł
Derkacz Dariusz
Doliński Adam
Gajdemski Grzegorz
Gleń Marek
Głąb Łukasz
Górny Dariusz
Hrynkiewicz Paweł
Jędrzejewski Krzysztof
Kaszuba Tomasz
Kozłowski Krzysztof
Kozyrski Łukasz
Krajewski Damian
Padziński Paweł
Pająk Piotr
Piątek Grzegorz
Polak Marcin
Sitarz Artur
Sznajder Piotr
Witkowski Kamil
Wróblewski Janusz
Wysocki Grzegorz
Żydek Łukasz

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa
prof. Kapuściński Bolesław
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Auguściuk Wioletta
Demidenko Weronika
Dobrowolska Magdalena
Dzwonkowska Ewa
Fornal Beata
Głowińska Sylwia
Józaczuk Monika
Korchut Anna
Korona Jolanta
Kraszewska Monika
Kuźma Magdalena
Markowska Jolanta
Merska Sylwia
Momot Elżbieta
Nadolska Katarzyna
Orzechowska Katarzyna
Prewo Anna
Rejmak Katarzyna
Sawicka Anna
Szewczak Joanna
Wagner Elżbieta
Wójtowicz Edyta
Żurawska Anna

Technikum Żywności
i Gospodarstwa Domowego
prof. Ląkocy-Lemieszek Anna
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Biaduń Agnieszka
Chomiarczuk Ewelina
Drob Sylwia
Drzazgowski Grzegorz
Duda Magda
Dudek Rafał
Dyniszczuk Paweł
Gajos Magdalena
Gąsior Magdalena
Głaz Sylwia
Grzegorzewski Damian
Kantypowicz Agnieszka
Kierat Anita
Kozieł Marcin
Kułaczkowska Iwona
Lewandowska Joanna
Małaszuk Magdalena
Moniakowska Anna
Mordak Edyta
Mróz Paweł
Prządkiewicz Agnieszka
Radecki Tomasz
Rejmak Anna
Skałka Paweł
Steć Monika
Stopa Michał
Tukiendorf Aneta
Usydus Beata
Usydus Joanna
Wyłupek Beata
Zielaskowska Jolanta
Zienkiewicz Edyta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dymańska Barbara
Kiełbasa Marta
Koguciuk Adam
Kozyrska Aneta
Kudełko Aneta
Lalik Elwira
Lalik Malwina
Sarzyńska Anna
Sirdak Marta
Stawiarska Estera
Szewczyk Anna
Tudraj Agnieszka
Witkowski Paweł

prof. Elżbieta Koziczyńska/Józef
Krawczuk

prof. Szkliniarz Marta/Bąk
Jolanta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Liceum Agrobiznesu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Adamiec Grzegorz
Babiarz Krzysztof
Bazela Marta
Forysiuk Edyta
Gałan Arkadiusz
Gilewicz Justyna
Gołębiowski Łukasz
Hołub Piotr
Jabłoński Robert
Kozaczuk Joanna
Kozina Ewa
Kusz Przemysław
Lewak Dominik
Markiewicz Iwona
Mrozowska Krystyna
Mróz Emilia
Pluta Barbara
Sobolewska Monika
Stachurski Marcin
Ślepowroński Mariusz
Walczuk Mariusz
Zawadzki Marian
Żeleźnicki Łukasz

prof. Strup Leszek

Policealne Studium Zawodowe
technik informatyk
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Betiuk Dominika
Betiuk Natalia
Błaszczak Agnieszka
Bochen Tomasz
Demczuk Monika
Duch Katarzyna
Gajdemska Anna
Gąszcz Sylwia
Gębal Jolanta
Grzywaczewska Renata
Iwanicka Agata
Jakubiec Iwona
Janiuk Magdalena
Kościółek Marcelina
Kowalczuk Dorota
Krysa Agnieszka
Morciś Ewelina
Mordacz Katarzyna
Nowosad Ilona
Olszewski Piotr
Omelko Ewa
Perczyk Monika
Porzycka Aneta
Struś Ewelina
Tadaniewicz Justyna
Tupko Agnieszka
Tymoszuk Justyna
Walczuk katarzyna
Zarczuk Rozalia

Bednaruk Artur
Borowiecki Tomasz
Chomiarczuk Robert
Dowierciał Kamil
Głaz Łukasz
Głąb Daniel
Hajduk Łukasz
Kapusta Kamil
Kotlarz Mikołaj
Kowalczyk Sylwester
Kwiatkowski Kamil
Krzyżanowski Grzegorz
Łatka Piotr
Łoboda łukasz
Marciniak Adrian
Matuła Grzegorz
Pieczykolan Kamil
Pieńkowski Marek
Pietrasiuk Andrzej
Pleskot Kamil
Rakowiecki Mirosław
Romaniuk Andrzej
Skóra Piotr
Sochocki Paweł
Sztejn Sławomir
Torbiczuk Tomasz
Urbański Radosław
Walachniewicz Krzysztof
Wilkos Piotr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

prof. Markiewicz Halina

prof. Strup Leszek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Technikum Technologii
Żywności

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Chomiarczuk Ewelina
Dynow Elżbieta
Florek Paweł
Głaz Jacek
Jaroszyńska Anna
Jeż Małgorzata
Kaszuba Sylwia
Kogut Jarosław
Kołtun Paweł
Kozaczuk Daniel
Koziński Sebastian
Kozłowska Beata
Krztoń Jadwiga
Lisicka Sylwia
Łopąg Iwona
Mazur Elżbieta
Mil Ewa
Mojsym Ewa
Pawlak Anita
Pietrzak Beata
Sendłak Ewelina
Surdel Ewelina
Tarnowski Rafał
Tołysz Beata
Zdunek Arkadiusz

prof. Boczuk Antoni

Liceum Agrobiznesu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Baran Anna
Baranowska Iwona
Berdnik Artur
Blicharz Anna
Bulicz Iwona
Charkot Patryk
Cierpiałowska Marta
Czupryńska Katarzyna
Firosz Paulina
Grzesiak Ewelina
Jamróz Marzena
Jasonek Małgorzata
Kantypowicz Joanna
Klin Magdalena
Kloc Joanna
Kowalski Dawid
Kuchta Marta
Kwiatkowska Gabriela
Łabędź Wioletta
Łubkowska Elżbieta
Łuczkiewicz Ewelina
Mazurek Sylwia
Mendyk Edyta
Młynarczyk Elżbieta
Nafalski Sebastian
Paryszuk Monika
Powaga Malwina
Stachniuk Małgorzata
Wójtowicz Justyna
Zawrotniak Ewelina
Żebrowska Anita

prof. Krystynek Joanna

Technikum Ekonomiczne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Borowik Justyna
Garamaj Dagmara
Juścińska Katarzyna
Kita Artur
Korzeniewski Marek
Łatyński Marcin
Miklus Konrad
Mocna Żaneta
Olszewski Kamil
Polak Sylwester
Połajdowicz Krzysztof
Roman Katarzyna
Sala Ewelina
Stawiarska Iga
Starzyński Michał
Szymański Paweł
Tukiendorf Edyta
Walczuk Paulina

Policealne Studium
Zawodowe
technik informatyk
prof. Cichowicz Adam
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Adwent Kamil
Bojczuk Sebastian
Chmielewski Marek
Chudoba Tomasz
Dyński Mariusz
Gugułka Kamil
Jung Krzysztof
Jurek Krzysztof
Kalinowski Piotr
Kanicki Grzegorz
Kaszuba Przemysław
Kluga Paweł
Kowalczuk Adam
Mazur Krzysztof
Michałowski Marek
Pakuła Bartłomiej
Rogalski Emil
Senderski Grzegorz
Sochocki Arkadiusz
Suchań Marcin
Suchań Piotr
Suchoń Kamil
Suprun Krzysztof
Szczupak Andrzej
Szuba Przemysław
Trusiuk Sebastian
Zieliński Paweł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Baranowska Katarzyna
Białasz Iwona
Chyła Natalia
Chyła Renata
Długaszek Ewelina
Fidler Artur
Fornal Diana
Głąb Grzegorz
Grusza Magdalena
Hawerczuk Magdalena
Jamka Adrian
Jarzębska Sylwia
Kozieradzka Dagmara
Łoboda Agata
Moniakowski Dariusz
Mróz Ryszard
Nazaruk Joanna
Orzechowska Anna
Pałka Katarzyna
Pawluk Sebastian
Pogorzelska Małgorzata
Walczuk Adrian

prof. Pawłowska Barbara

prof. Bochra Ryszard

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Technikum Technologii
Żywienia i Gospodarstwa
Domowego

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Adamczyk-Tchórzewska Irmina
Baranowska Agata
Blicharz Jadwiga
Bojar Agnieszka
Czmielewska Katarzyna
Dudko Milena
Gołębiowska Ewelina
Huczuk Wioletta
Jarmolińska Anna
Jędruszak Magdalena
Kilar Piotr
Kloc Justyna
Kowalczuk Ewelina
Krztoń Ewelina
Michałowska Edyta
Misan Iwona
Palestrant Krzysztof
Popielnicka Lidia
Purkot Paulina
Rejmak Radosław
Rot Edyta
Sadło Ewa
Stalega Elżbieta
Struś Katarzyna
Szkałuba Łukasz
Weberman Krzysztof
Wysocka Małgorzata
Zagraba Zygmunt
Zarczuk Michał

prof. Mamełka Małgorzata

Technikum Ekonomiczne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Czerpak Jacek
Delmaczyńska Małgorzata
Grabowiecki Marcin
Jagiełło Tomasz
Klepka Magdalena
Kołtun Jan
Kuchta Adam
Podlipny Kamil
Prus Paulina
Stelmaszuk Łukasz
Szulecka Agnieszka
Witkowska Alicja

Policealne
StudiumZawodowe
technik informatyk
prof. Strup Leszek/
Cichowicz Adam
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Adwent Daniel
Biernacki Eryk
Buczek Robert
Chomiarczuk Artur
Ciszewski Paweł
Dudko Sławomir
Głaz Grzegorz
Grzywna Dariusz
Iwaniuk Dariusz
Jakubczak Piotr
Kister Tomasz
Kłos Tomasz
Krupa Konrad
Kryszczuk Sebastian
Lizut Konrad
Majówka Marcin
Mączka Artur
Mikitiuk Radosław
Niewiadomski Damian
Nowosad Arkadiusz
Piłat Andrzej
Polak Paweł
Raczyński Dariusz
Remiś Kamil
Siewak Kamil
Zarzycki Mateusz
Zawrotniak Rafał
Zieliński Marcin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Baranowska Agata
Blicharz Agata
Bojar Agnieszka
Czmielewska Katarzyna
Gołębiowska Ewelina
Huczuk Wioletta
Jarmolińska Anna
Jędruszak Magdalena
Kilar Piotr
Kloc Justyna
Kowalczuk Ewelina
Krztoń Ewelina
Michałowska Edyta
Misan Iwona
Palestrant Krzysztof
Popielnicka Lidia
Popielnicka Milena
Purkot Paulina
Rejmak Radosław
Rot Edyta
Sadło Ewa
Stalęga Elżbieta
Struś Katarzyna
Szkałuba Łukasz
Tuszewska Irmina
Weberman Krzysztof
Wysocka Małgorzata
Zagraba Zygmunt
Zarczuk Michał

prof. Krystynek Joanna

prof. Strup Leszek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Technikum Ekonomiczne

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Amerek Agnieszka
Andryszczuk Katarzyna
Bednarczuk Monika
Chomik Wioletta
Czachorowska Paulina
Gałecki Sylwester
Giza Tomasz
Gradus Błażej
Kalarus Sylwia
Kolano Sylwia
Majdański Łukasz
Marszalec Maciej
Michałowski Damian
Mikitiuk Kamil
Narolski Dariusz
Nowosad Justyna
Ochman Sebastian
Podbiegła Anna
Polak Rafał
Popielnicki Daniel
Rudzka Ewelina
Skoczylas Damian
Szachun Artur
Zagrodnik Daniel
Żuk Małgorzata

prof. Lemieszek-Ląkocy Anna

Liceum Ogólnokształcące
(obsługa celna)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bartniczuk Magdalena
Buczek Agata
Charkot Marcin
Czarnecki Radosław
Dowierciał Karolina
Dumin Ewelina
Dzwonek Milena
Dzwonek Monika
Hylo Emilia
Kałużna Sylwia
Kloc Ewa
Kołodziej Katarzyna
Kołosowska Diana
Kostrzewska Paulina
Kowalczyk Daniel
Łoś Sylwester
Macioszek Sylwester
Michałowska Angelika
Nowosad Albert
Osiej Agata
Parada Tomasz
Sienkiewicz Daniel
Skibińska Barbara
Stasiuk Sylwester
Szeliga Justyna
Śladewski Grzegorz
Tarnowska Justyna
Żydek Arleta

prof. Petruk Agnieszka

Liceum Ogólnokształcące
(prewencja policyjna)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Borowski Rafał
Derkacz Marcin
Głowacki Grzegorz
Guz Ireneusz
Jezierski Rafał
Jung Marek
Kania Grzegorz
Kramek Szymon
Kurdziel Kamil
Michalski Mariusz
Mierzicki Adam
Onyszkiewicz Marcin
Ozimek Dominik
Perczyk Łukasz
Purkot Albert
Rejmak Artur
Rębisz Przemysław
Wałecki Mariusz
Wojciechowski Adam

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa (prewencja
policyjna)
prof. Kapuściński
Bolesław/Kaczanowska
Bożena/Kogut Sebastian
Adamek Agnieszka
Adwent Katarzyna
Białas Monika
Borys Emilian
Drzewiecka Angelika
Gontarz Justyna
Grabowski Łukasz
Iwanicka Justyna
Kanoniuk Wioletta
Karpiel Kinga
Kister Monika
Małecka Dominika
Lesiuk Iwona
Łysomirska Ewelina
Mielniczuk Karolina
Młynarczyk Sylwia
Paradowska Marta
Piech Ewa
Rubaj Róża
Zielińska Sylwia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bakaj Anna
Bartoszuk Weronika
Bednaruk Monika
Brzozowiec Iwona
Cimek Kamila
Czochara Ewelina
Dondalska Katarzyna
Frąc Dawid
Hylo Iwona
Kalarus Magdalena
Konsowicz Agnieszka
Kozaczuk Tomasz
Nickel Elżbieta
Kulik Dominika
Matczuk Jowita
Matczuk Oktawia
Niewiadomska Sylwia
Ochman Agata
Ostrowska Anna
Ozon Elwira
Pasieczna Natalia
Pasieczna Andżelika
Pogorzelska Ewelina
Sobstyl Piotr
Syk Jarosław
Zagraba Piotr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Depo Kamil
Jarmolińska Justyna
Karpińska Justyna
Łontkowski Robert
Nafalski Tomasz
Pawłowska Agnieszka
Pejcha Przemysław
Pietryczuk Sylwia
Pogorzelska Katarzyna
Radelczuk Katarzyna
Rejmak Renata
Rogala Andrzej
Semeniuk Dorota
Stepaniuk Paweł
Szymanko Paweł
Tatys Marcin
Wakuła Wioleta
Walewski Krystian

Babiarz Marcin
Błaszczuk Adrian
Brzuchala Adam
Ciszewski Michał
Chęć Kamil
Derlatka Wiesław
Gajdemski Jacek
Hetmańczuk Mariusz
Jakubczuk Arkadiusz
Kupiński Kamil
Łopąg Marcin
Parasion Marcin
Pszczoła Marek
Sochaj Andrzej
Spadło Kacper
Szkałuba Marcin
Sztejn Marek
Trojanowski Paweł

prof. Solak
Magdalena/Mamełka
Małgorzata

prof. Dzida Krystyna/Szczygieł
Joanna/Strup Katarzyna

prof. Krawczuk Józef

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

prof. Bąk-Zalewska Jolanta

Technikum Ekonomiczne

Technikum Żywienia i
Gospodarstwa Domowego

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa

Liceum Ogólnokształcące
(prewencja policyjna)
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1

Bądaruk Piotr
Bednaruk Przemysław
Bieńkowski Jarosław
Dworczyński Paweł
Grabowski Radosław
Herdzik Łukasz
Kowalczuk Radosław
Okoń Radosław
Popek Paweł
Sawicki Mateusz
Suszek Marcin
Szczotkowski Daniel
Szozda Jakub
Szpindowski Tomasz
Trojan Michał
Wilkos łukasz
Weremczuk Paweł
Wołoszun Radosław

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bulicz Kamil
Chełmicki Eryk
Czarnecki Artur
Dudek Grzegorz
Grzesiak Paweł
Howorus Grzegorz
Kołodziej Rafał
Korneluk Krzysztof
Kowal Marcin
Rejmak Tomasz
Staiński Jarosław
Stempel Andrzej
Szachoń Mariusz
Wajrak Dawid
Zarek Grzegorz
Zieliński Piotr
Znajomski Arkadiusz

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa (prewencja
policyjna)
prof. Strup Leszek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Baranowska Magdalena
Chmielowiec Sylwia
Demczuk Karolina
Dudek Ewelina
Łopąg Celina
Łysomirska Karolina
Miłos Anna
Okoń Sylwia
Palestrant Justyna
Purkot Weronika
Zoruk Sylwia

prof. Stefańska Anna

Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego

Od dnia 1 września 2009 roku nastąpiła zmiana nazwy na: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

prof. Latusek Zbigniew

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa

ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO – ROK 20091
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90-lecie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Błaszczuk Andrzej
Bochen Tomasz
Czuluk Paweł
Dudek Marcin
Fijałek Mateusz
Goszczyński Marcin
Gładysz Rafał
Głąb Adam
Grzywna Łukasz
Kidyba Artur
Nowak Paweł
Piotrowski Daniel
Rożek Mateusz
Skałecki Adrian
Skoczylas Rafał
Tkaczuk Łukasz
Tkaczuk Wojciech
Toporowski Kamil

prof. Szymański Marek

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
– operator maszyn i pojazdów
rolniczych

Adamczuk Marcin
Bockenheimer Małgorzata
Czekierda Daniel
Derlak Jarosław
Dworczyńska Karolina
Góra Robert
Hipsz Łukasz
Jabłoński Damian
Jędruszak Kamil
Kamela Rafał
Kata Łukasz
Kołtun Karol
Krakiewicz Andrzej
Krawczyński Łukasz
Maciuk Joanna
Misiura Artur
Pielak Marcin
Siawrys Justyna
Siedlecki Paweł
Skolski Marcin
Skubisz Karol
Tukiendorf Marta
Wróblewski Damian
Wykurz Natalia
Zabłocki Ireneusz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bąk Michał
Bejda Katarzyna
Bejda Patrycja
Białasz Katarzyna
Bochra Magdalena
Gadzała Weronika
Galej Aneta
Jałtoszuk Natalia
Jarosz Izabela
Kamińska Sylwia
Kaniewska Magdalena
Kapica Kamil
Klekot Anna
Kołodziej Andrzej
Król Aleksandra
Krzyżanowska Justyna
Kubajka Rafał
Lewandowski Adrian
Łopuszyńska Aneta
Mierzejewska Arleta
Mierzejewska Paulina
Ochman Joanna
Soczyńska Karolina
Sowa Agnieszka
Szczygieł Joanna
Tukiendorf Daniel
Weremkowicz Kinga
Zdziebłowska Kinga

prof. Pawłowska Barbara

prof. Kostecka-Kapłon Irena/
prof. Krystynek Joanna/
prof. Malesza Zbigniew
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Liceum Ogólnokształcące
(prewencja policyjna)

Technikum Ekonomiczne
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bednarek Paweł
Burak Paweł
Chryć Marcin
Demczuk Tomasz
Dowierciał Łukasz
Dowierciał Mateusz
Golus Andrzej
Ilasz Tomasz
Iwanicki Łukasz
Janowski Robert
Kister Marcin
Kołtuniuk Albert
Kot Kamil
Kupracz Jan
Opas Radosław
Pietrasiuk Daniel
Pilipczuk Konrad
Piłat Artur
Porzycki Tomasz
Sołoducha Wojciech
Szczygieł Kamil
Szostak Grzegorz
Tapałaj Ireneusz
Turczyn Krzysztof

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Antoniewicz Justyna
Denis Renata
Duchnicka Anna
Dyńska Agata
Giza Luiza
Józwik Katarzyna
Kozłowska Ewa
Leus Katarzyna
Łontkowska Katarzyna
Matera Krzysztof
Mierzicka Zofia
Mróz Sylwia
Municzewska Agnieszka
Pakuła Monika
Rogala Piotr
Sarzyńska Marta
Skibińska Karolina
Szymczuk Dominika
Wnuk Paulina

prof. Piotrowska Katarzyna

Technikum Żywienia i
Gospodarstwa Domowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Basaj Piotr
Bieniek Artur
Brzuchala Tomasz
Cimek Marcin
Cybulski Paweł
Dąbski Adrian
Głaz Sebastian
Iwaniak Kamil
Kozyrski Mariusz
Kwiatkowski Artur
Łysomirski Tomasz
Nowosad Damian
Różycki Piotr
Sadowski Tomasz
Wcisło Kamil

prof. Ostrowski Piotr

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa – operator
maszyn i pojazdów
rolniczych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Adamczuk Dorota
Antoniuk Piotr
Bartocha Katarzyna
Bodzak Damian
Brzozowiec Łukasz
Ćwirzeń Renata
Krawczyńska Marta
Gański Mateusz
Gąsiorowski Ariel
Głaz Dominika
Głaz Justyna
Gmyrek Karolina
Kolman Piotr
Kołtun Ewelina
Kornyluk Ewelina
Kuchta Krystian
Kurdziel Katarzyna
Lewczuk Jacek
Marczuk Jolanta
Mazur Paweł
Mękal Gabriela
Paszkowski Andrzej
Pióro Katarzyna
Przychodaj Jolanta
Rycak Piotr
Sobczuk Honorata
Szachun Radosław
Szponar Joanna
Żukowski Kamil

prof. Krystynek Joanna/
prof. Szymczuk Edyta

Technikum Ekonomiczne

To był ostatni oddział Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym było Starostwo Powiatowe (placówki „wygaszanej” od stycznia 2007 roku, po przejęciu Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego prze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2

Biela Łukasz
Borzęcki Emil
Brudek Piotr
Dąbrowski Kamil
Demczuk Jacek
Derlak Albert
Domarski Dariusz
Dorosz Damian
Fedorowicz Adam
Gajewski Piotr
Gębka Ireneusz
Grzesiak Stanisław
Jędrzejewski Tomasz
Kolanowski Mariusz
Korzeniewski Krystian
Kowalczuk Mariusz
Kublik Mateusz
Majówka Kamil
Mickiewicz Tomasz
Piczman Radosław
Staszewski Rafał
Telicki Ariel

prof. Świś Sylwester

prof. Bąk Witold

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa (prewencja
policyjna)

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa (prewencja
policyjna)

ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO – ROK 2010
2
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90-lecie

Bieniek Maciej
Chwaluk Arkadiusz
Dynysiuk Tomasz
Głowacki Adrian
Gołka Grzegorz
Kamiński Wiktor
Kędziora Artur
Kiczyński Adrian
Kiryk Tomasz
Kogut Mariusz
Kornyluk Przemysław
Kotowski Łukasz
Łykawka Rafał
Młynarczyk Kamil
Nadolski Daniel
Ołyniuk Tomasz
Pająk Michał
Pietrasiuk Tomasz
Popielnicki Kamil
Powroźnika Radosław
Sulikowski Mateusz
Szewczak Marcin
Winnicki Sebastian
Zieliński Artur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Derlatka Adam
Furman Emilia
Hurko Mariusz
Kołodziej Sławomir
Kwiecień Maria
Kwiecień Monika
Lalik Kamil
Nowak Edyta
Nowakowski Adrian
Nowosad Paweł
Pękała Klaudia
Pułka Beata
Pytel Wojciech
Skamruk Łukasz
Skibiński Rafał
Szysz Sylwia
Tołysz Andrzej
Włodarczyk Dorota
Wydurska Monika
Zagóra Agnieszka
Zagóra Aleksandra
Zarczuk Agnieszka

prof. Wilkos Katarzyna

prof. Česlava
Tkačenko/Cichowicz Adam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Technikum Agrobiznesu

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bednarska Katarzyna
Cieśla Małgorzata
Cyc Dominika
Czerniakiewicz Agnieszka
Dąbska Sandra
Drzewiecka Katarzyna
Gałan Monika
Gałka Anna
Izert Paula
Karpiuk Katarzyna
Naróg Joanna
Orzechowska Olga
Pękała Sylwia
Szreiber Angelika
Tomczak Barbara
Tomczak Justyna

prof. Petruk Agnieszka

Technikum Żywienia i
Gospodarstwa Domowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bury Szymon
Iwaniuk Agata
Karpiuk Jarosław
Kasa Milena
Kuryluk Aneta
Łoś Adrian
Łuczkiewicz Przemysław
Mataczyński Mateusz
Mazurkiewicz Agnieszka
Mędrzecka Paulina
Moszczyński Igor
Popek Tadeusz
Smal Joanna
Sztrajt Andżelika

prof. Tomaszewska
Marzena/prof. Dyczko
Wojciech

Technikum Weterynarii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ilasz Grzegorz
Kątek Kamil
Kister Radosław
Kobryń Tomasz
Kowalski Marek
Krzyżanowski Kamil
Mikitiuk Adrian
Organiściuk Łukasz
Osojca Roman
Prucnal Paweł
Prus Kamil
Silski Patryk
Szelachowski Andrzej

prof. Krawczuk Józef

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa – operator
maszyn i pojazdów
rolniczych
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prof. Szymczuk Edyta
Daniluk Justyna
Drozd Dawid
Dudko Krystian
Gąsior Paulina
Gierczak-Popławska Małgorzata
Gilowska Dominika
Grabowski Jarosław
Harcej Robert
Kramczyk Wioletta
Psuja Monika
Skolska Diana
Szewczuk Dawid
Szwed Ewelina
Wnuk Agnieszka
Zając Magda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

prof. Kapuściński Bolesław

Błaszczuk Michał
Bonat Tadeusz
Borys Kamil
Czapka Sebastian
Danielczuk Marek
Filipczuk Marek
Franczak Artur
Gołębiowski Marcin
Gugułka Mariusz
Kieliszek Marcin
Klajnert Krystian
Kotowski Paweł
Kozak Piotr
Mazur Dariusz
Ochman Konrad
Pachciński Krzysztof
Połajdowicz Łukasz
Rakowiecki Damian
Sidor Łukasz
Skoczylas Robert
Strus Andrzej
Ulida Paweł
Wrona Bartłomiej
Wronka Daniel
Zawrotniak Damian
Żydek Patryk

Technikum Agrobiznesu

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bochen Katarzyna
Chudzik Wioletta
Denis Natalia
Jatczak Anna
Kaliszewska Ewelina
Kister Maryla
Kołtuniuk Aneta
Kornijczuk Paulina
Margol Magdalena
Markowska Mariola
Michałowska Joanna
Niewiadomska Andżelika
Pędzińska Agnieszka
Sawić Ewelina
Siczek Barbara
Szysz Beata

prof. Strup Katarzyna

Technikum Żywienia i
Gospodarstwa Domowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bisko Jarosław
Burlik Dawid
Dąbski Jakub
Dziadko Piotr
Gałan Marcin
Partyka Rafał
Pilipczuk Paweł
Szewczuk Grzegorz
Szuryga Jacek
Traczyński Mateusz
Wlizło Grzegorz
Wróbel Wojciech

prof. Szymański Marek

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa – operator
maszyn i pojazdów
rolniczych
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Alwas Andżelika
Howorus Sylwia
Kaczanowska Maja
Kędzierska Katarzyna
Kowalczuk Joanna
Małecka Dominika
Nowosad Aleksandra
Orzechowska Jadwiga
Rubaj Przemysław
Szreiber Aneta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

prof. Bartoszuk Agnieszka

Brakarz Jolanta
Buczek Katarzyna
Budzyński Dominik
Denysiuk Adriana
Denysiuk Monika
Derlak Małgorzata
Drzazgowski Wojciech
Karpińska Estera
Kwiatuszewska Magdalena
Mazur Paulina
Michałowska Ewelina
Mycan Aleksandra
Trusiuk Aneta
Tywoniuk Monika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

prof. Kaczanowska Bożena

Adamczak Patryk
Biela Konrad
Chmielewski Paweł
Gaj vel Demczuk Kamil
Gardżała Krystian
Głaz Bartłomiej
Grzywna Piotr
Honory Marcin
Krajewski Rafał
Luchowski Mateusz
Łobaczuk Damian
Makowski Adrian
Mierzicki Grzegorz
Sobczuk Marcin
Suszko Robert
Szostak Krzysztof
Tkaczyk Szymon
Uchański Sylwester
Wałecki Damian
Wnuk Kamil
Zbarachewicz Arkadiusz

prof. Strup Leszek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Technikum Żywienia i
Gospodarstwa Domowego

Technikum Agrobiznesu

Technikum Mechanizacji
Rolnictwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Golec Patryk
Górski Krzysztof
Haponiuk Patryk
Ilasz Paweł
Janiszewski Maciej
Jaskuła Kamil
Korkosz Mateusz
Matyjas Paweł
Nadolski Sylwester
Nieradko Marcin
Rejmak Mateusz
Stadnicki Piotr
Stecun Eryk

prof. Ostrowski Piotr

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa – operator
maszyn i pojazdów
rolniczych
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goszczyński Marcin
Grzywna Łukasz
Kozyrski Mariusz
Rożek Mateusz
Różycki Piotr
Tkaczuk Łukasz
Tkaczuk Wojciech
Wcisło Kamil

Zaoczne Technikum
Uzupełniające dla dorosłych
technik mechanizacji
rolnictwa
prof.: Cichowicz
Adam/Szymański Marek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bartosik Katarzyna
Bobczuk Karolina
Charkot Adrian
Charkot Marcin
Czajka Małgorzata
Grabowski Norbert
Jakimiak Grzegorz
Jaworska Aneta
Jaworski Krzysztof
Kaliński Łukasz
Kociński Jarosław
Kraj Anna
Laskowska Agnieszka
Nowosad Jarosław
Palica Piotr
Pasieczna Dorota
Pochylczuk Piotr
Suchocki Sylwester
Szewczak Mateusz
Szymczuk Piotr
Tomasik Małgorzata
Walczuk Jerzy

prof. Mamełka Małgorzata

Zaoczna Szkoła Policealna
dla dorosłych technik
rolnik (semestr zimowy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Buczko Kamil
Gregorkiewicz Łukasz
Haniewski Mariusz
Jeziorna Joanna
Jonak Patryk
Kawalec Beata
Kochoń Michał
Lachowski Mateusz
Marek Monika
Nowacki Kamil
Pasternak Rafał
Piekaruś Łukasz
Pochylczuk Agnieszka
Raczyński Krzysztof
Rogala Przemysław
Seniuk Honorata
Taras Tomasz
Tkaczuk Adam
Pisarek Justyna
Zając Adam

prof. Szymczuk Edyta

Zaoczna Szkoła Policealna
dla dorosłych technik rolnik
(semestr letni))

142
90-lecie
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Klasa IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
z wychowawczynią Agnieszką Bartoszuk – kwiecień 2013 rok

Klasa IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa z wychowawcą
Leszkiem Strupem – kwiecień 2013 rok
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144

90-lecie

Wykaz pracowników administracji i obsługi
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie (lata 2003-2013)
1. Awtoniuk Janina
2. Bejda Mariusz
3. Czopek Grażyna
4. Czarnecki Paweł
5. Gilowski Piotr
6. Głaz Bartłomiej
7. Grudka Beata
8. Hanckowiak Ewa
9. Kawiak Adam
10. Kozorys Władysława
11. Kutarba Jan
12. Lenkiewicz Marzena
13. Malesza Bożena
14. Musur Aneta
15. Musur Krzysztof
16. Nowosad Anna
17. Nowosad Irena
18. Nowosad Krystyna
19. Pankiewicz Andrzej
20. Pankiewicz Ewa
21. Pejcho Grażyna
22. Pilipczuk Kazimierz
23. Siwczyk Irena
24. Skrzypa Tadeusz
25. Sobolewska Bożena
26. Sobolewski Krzysztof
27. Starzyńska Jolanta
28. Sutryk Krzysztof
29. Wójtowicz Maria
30. Wróblewski Janusz
31. Wróblewska Maria
32. Zaborowska Katarzyna
33. Zarzycki Mateusz
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5
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9
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17
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21
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24
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27
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33
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35
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38
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Andrzej Stanisław Marynowski (1908-2004)			
Michał Krzysztof Paterkowski (1923-2010)			
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