Uczniowie zwoleńskich szkół kończą rok szkolny z wielkimi sukcesami!

Czołowe miejsca i wyróżnienia w prestiżowych konkursach i olimpiadach, wysoka
zdawalność egzaminów, liczne nagrody, a wśród nich indeksy wyższych uczelni –
uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu oraz Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu kończą rok szkolny z
wyjątkowymi wynikami.
Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca. Uczniowie zwoleńskich ponadgimnazjalnych
placówek oświatowych mogą uznać go za wyjątkowo udany.
Uczniowie Technikum z indeksami!
W czerwcu tego roku uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu wzięli
udział XLII Eliminacjach Centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły
się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. – Olimpiada była podzielona na bloki
tematyczne. W bloku „produkcja roślinna” reprezentował nas Jakub Molga z klasy III b oraz
Piotr Wrona z klasy IV c, tegoroczny absolwent szkoły. W bloku „produkcja zwierzęca”
reprezentował nas Damian Rosiak, uczeń klasy IV c, również absolwent szkoły – informuje
Arosław Jakóbik, dyrektor ZSR-T w Zwoleniu. - Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną
wiedzą z zakresu umiejętności rolniczych i zajęli wysokie lokaty, co otworzyło im drzwi
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którego przedstawiciele wręczyli im uczelniane
indeksy. To znakomity sukces i wyróżnienie dla naszych uczniów, ale też wielka duma dla
szkoły oraz całego grona pedagogicznego – dodaje dyrektor.
Zdobywca drugiego miejsca Jakub Molga, oprócz indeksu otrzymał także nagrodę
pieniężną w wysokości 2,5 tys. zł. Został również stypendystą programu Agrotalenty Fundacji
BGŻ BNP Paribas, w związku z czym przyznano mu roczne stypendium uczniowskie. Wręczono
także roczną prenumeratę czasopisma „Nowoczesna uprawa” zarówno dla niego, jak i dla
szkoły. Doskonały wynik zwalnia go z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.
Indeks wyższej uczelni otrzymał także Piotr Wrona, który w Olimpiadzie uplasował się na
ósmym miejscu, uzyskując tym samym tytuł finalisty, roczne stypendium studenckie oraz
prenumeratę czasopisma „Nowoczesna uprawa”. Damianowi Rosiak przyznano tytuł finalisty
oraz wręczono indeks uczelni.
Warto dodać, że uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu mogą
pochwalić się najwyższą zdawalnością egzaminów zawodowych w regionie.
Uczniowie LO w Zwoleniu z sukcesami w konkursach i olimpiadach
Zdecydowanym sukcesem zakończył się udział Dominiki Cygan, uczennicy klasy II b LO
w Zwoleniu w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanym przez europosła
Zbigniewa Kuźmiuka. Dominika napisała pracę zatytułowaną „Unia Europejska – nasza mała
wspólnota”, która zrobiła ogromne wrażenie na konkursowym jury. W nagrodę uczennica
zwoleńskiego liceum otrzymała zaproszenie na wycieczkę do Brukseli. Podczas pobytu
laureatka konkursu zwiedzała najważniejsze zabytki miasta. Punktem obowiązkowym była
wizyta w Parlamencie Europejskim.
Jak dowiedli uczniowie zwoleńskiego LO, nie taka fizyka straszna, jak ją malują i dostali
się do Finału Międzypowiatowego Konkursu Fizyczno-Informatycznego w Iłży, którego tematem
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były „Przemiany różnych form energii obserwowanych na co dzień”. Zadaniem uczniów było
przygotowanie prezentacji multimedialnej wraz z publicznym wystąpieniem. Reprezentanci
Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu, Magdalena Stępień oraz Kacper Byzdra z klasy I c
uplasowali się na bardzo wysokim drugim miejscu.
To jednak nie koniec sukcesów zwoleńskich licealistów. W Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej czwarte miejsce w ścisłym finale zdobył Kacper Byzdra z klasy I c. W XV
Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej bardzo dobrze zaprezentował się Mikołaj Genca z klasy
II b, zdobywając pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym. Na trzecim miejscu uplasowała się
Daria Wątorska z klasy I b. Zwoleńskie licealistki, Kinga Grudzińska z klasy III c oraz Katarzyna
Jurek z klasy II c, dotarły do finału XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
- Sukcesy naszych uczniów zawsze bardzo cieszą i są dowodem na to, że przy
odpowiednim zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i przede wszystkim młodzieży, można
bardzo wiele zdziałać – mówi Bożena Baryła, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Kochanowskiego w Zwoleniu. – Mówiąc o sukcesach warto również podkreślić imponujące
wyniki maturalne, jakie w ubiegłym roku udało się osiągnąć naszym uczniom. Z języka
polskiego w zakresie rozszerzonym zajęli piąte miejsce w skali województwa mazowieckiego.
Doskonale także napisali testy z matematyki, zdobywając siódme miejsce na Mazowszu. W ten
sposób wyprzedziliśmy ponad 500 liceów, w tym wszystkie radomskie. Liczymy na to że
tegoroczne matury zakończą się z równie dobrym wynikiem – dodaje dyrektor.
Gratulacje od samorządowców
Słów uznania dla uczniów zwoleńskich szkół nie szczędził starosta zwoleński Waldemar
Urbański. - W imieniu samorządu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu składam ogromne
gratulacje uczniom, którzy odnieśli tak znaczące sukcesy. Ale te gratulacje i podziękowania
należą się także gronu pedagogicznemu, dyrekcji szkół, jak również rodzicom, bo bez ich
wsparcia trudno byłoby młodzieży podejmować wyzwania, a tym bardziej trudno odnosić
sukcesy – mówi starosta Waldemar Urbański.
Do gratulacji dołączył także wicestarosta Arkadiusz Sulima. – Ze strony samorządu
możemy zapewnić, że w dalszym ciągu będziemy podejmowali działania umożliwiające
uzdolnionej młodzieży powiatu zwoleńskiego rozwijanie skrzydeł. Mocno stawiamy na
sukcesywne podnoszenie poziomu edukacji w regionie aplikując o środki zewnętrzne oraz
biorąc udział w edukacyjnych projektach unijnych. Dzięki temu mamy świetnie wyposażone
placówki oświatowe z bardzo szeroką ofertą edukacyjną. Jak się okazuje, młodzież potrafi dane
narzędzia doskonale wykorzystać, co nas niezmiernie cieszy – podsumowuje wicestarosta.
Mirosława Gregorczyk

