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Przedmowa
Z okazji 55-lecia Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Karolewie komitet organizujący
obchody tego jubileuszu postanowił uzupełnić istniejące wydanie monografii szkoły.
Zespół redakcyjny miał duże kłopoty z wybraniem materiału, który miałby stanowić
dopełnienie historii o półwiecznym Karolewie. Mamy świadomość, że przystępując do
opracowania niniejszych wspomnień jesteśmy skazani na częściową porażkę, gdyż nie
ujmiemy wszystkich wydarzeń, nie wspomnimy wszystkich osób zaangażowanych w życie
Karolewa przez te pięć lat. Wierzymy jednak, że publikacja ta wzbogaci archiwum wiedzy
o Zespole Szkół w Karolewie i ludziach, którzy swą pracą i poświęceniem tworzą placówkę
o tak chlubnych tradycjach.
Dziękujemy wszystkim autorom, którzy podjęli trud stworzenia tego opracowania.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Małgorzata Hrycenko

Ostatnie pięciolecie

Monografia „Karolewo wczoraj i dziś” wydana w czerwcu 1997r z okazji jubileuszu
pięćdziesięciolecia Zespołu Szkół Rolniczych w Karolewie stała się uwieńczeniem
działalności naszej szkoły.
Ostatnie pięć lat to okres nieporównywalnie krótszy od opisywanego we
wspomnianej pozycji. Na rozwój Zespołu jako placówki edukacyjnej wpłynęły: zmiana
organu prowadzącego, reforma systemu oświaty oraz systematyczna praca i zaangażowanie
nauczycieli i pracowników szkoły w Karolewie. Podejmowane działania wzbogaciły
dotychczasową historię szkoły i przydały jej wizerunkowi prestiżu. Zdajemy sobie sprawę,
że na dobra opinię naszej placówki wśród młodzieży, rodziców i mieszkańców powiatu miały
wpływ różne czynniki: jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych, ciekawe formy pracy
pozalekcyjnej oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych. Celem
niniejszej publikacji jest utrwalenie wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie tak, by stanowił one świadectwo
pięcioletniego wkładu pracy wielu osób.
Zespół redakcyjny podzielił materiał faktograficzny z lat 1997 – 2002 według
schematu obowiązującego w pierwszej monografii szkoły. Większość danych pochodzi
z kronik szkolnych, wspomnień pracowników i uczniów naszego Zespołu.
					
Opracowała: Magda Jurkiewicz
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Kalendarium ważniejszych wydarzeń
z lat 1997 – 2002

Lipiec 1997

Zespół Szkół Rolniczych w Karolewie gości grupę dzieci ze
Ścinawy, która jak wiele miast południowej i zachodniej Polski
dotknięta została powodzią.

Dzieci ze Śninawy przy fontannie w Karolewie

1997.1997.1997

Decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na
bazie Zespołu Szkół Rolniczych został powołany Zespół Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, w skład którego
weszło Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie produkcji
i przetwórstwa mleka.

Październik 1997

W sali sportowej „Olimpia” w Karolewie odbyły się mistrzostwa
Polski w Zapasach juniorów zrzeszonych w LZS. W punktacji
ogólnej „Orzeł” Karolewo zająłI miejsce. Indywidualnie tytuł
mistrzowski zdobył Dariusz Jasek.

1997.1997.1997

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Karolewie został wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużonym
dla Warmi i Mazur”.

04.1997.1997

Na III Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Edukacyjnych
Pszczelin ’97 film pt. „Przybysze z kosmosu” zrealizowany przez

Alicję Woronowicz został uhonorowany I nagrodą w kategorii
filmów popularnonaukowych.
Kwiecień –		
- czerwiec 1998

Artur Deszczyński zajął I miejsce w Okręgowych Eliminacjach
OwiUR, zaś miejsce XVIII oraz tytuł laureata w Centralnych
Eliminacjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

1998.1998.1998

Nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
pierwszego stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej otrzymał dyrektor szkoły Ryszard Artyszewicz.

1998.1998.1998

Zostaje podpisany akt założycielski Liceum Agrobiznesu oraz
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

1.1.2

Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii
i Mazurach oraz oddział „Civitas Christiana” w Olsztynie
przyznają nagrody uczniom ZSR w Karolewie za szczególny układ
w upowszechnienie założeń Konkursu na Opisanie Zabytkowych
Cmentarzy.

Grudzień 1998

Szkoła uczciła 200 rocznicę narodzin Adama Mickiewicza
konkursem pt. „Pod gwiazdą wieszcza Adama”. Młodzież
rywalizowała ze sobą w trzech kategoriach: erudytów,
krasomówców i recytatorów oraz artystów – amatorów.

Dorota Pękala z kl. III LE w roli Widma - grudzień 1998 r.

Grudzień 1998

Za pieniądze zebrane w kweście na rzecz wychowanków Domu
Dziecka w Bartoszycach zakupiono zestaw satelitarny TV oraz

słodycze.
1998/99

Powstaje Szkolny Program Wychowawczy tworzony przez
Małgorzatę Hrycenko uwzględniający cele i zadania szkoły
oraz specyfikę pracy z uczniem. Program zawiera min. cztery
hasła przewodnie stanowiące kierunek pracy wychowawczej
z poszczególnymi klasami. Program stanowi obecnie podstawę
Planu Wychowawczego Szkoły opracowywanego corocznie przez
nauczycieli zespołu oraz klasowych programów wychowawczych
tworzonych przez wychowawców poszczególnych klas.

1999.1999.1999

Zgodnie z ustawą o oświacie Minister Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej przestał być organem prowadzącym dla Zespołu
Szkół Rolniczych CKP w Karolewie. Szkoła przeszła pod zarząd
Samorządu terytorialnego.

16–17.07.1999

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Karolewie był gospodarzem
Eliminacji Okręgowych XXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych.

Wrzesień 2000

W czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, milenijny dąb
na skwerze przed szkołą zasadzili dyrektor szkoły R. Artyszewicz
oraz wicestarosta R. Kaczmarczyk.

Milenijny dąb na skwerze przed szkołą

Czerwiec 2001

Pierwszy nabór „bez egzaminu” do 3 – letniego Technikum
Mechanicznego oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego dla absolwentów szkół zawodowych.

Grudzień 2001

W ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości w Suwałkach programu „Promocja
przedsiębiorczości wśród młodzieży” zostaje powołane pierwsze
w dziejach szkoły Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo TIGERS
– COMPANY. Opiekunem i koordynatorem programu jest pani
Halina Szutro.

Wrzesień 2002

Zgodnie z założeniami reformy oświaty w Zespole Szkół
Rolniczych CKP w Karolewie powstają nowe typy szkół.

2.

Zmiany kierunków kształcenia

W roku 2002/2003 zostały wprowadzone zgodnie z ustawą o systemie
oświaty nowe typy szkół. W Zespole powstały:
3-letnie Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu sportowym
3- letnie Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno- administracyjnym
4- letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego
specjalizacja:
- urządzanie wnętrz i otoczenia domu
- żywienie zbiorowe
4- letnie Technikum Ekonomiczne
zawód: technik ekonomista
specjalizacja:
- finanse i rachunkowość
- bankowość
- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
4- letnie Technikum Mechaniczne
zawód: technik mechanik
specjalizacja:
- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
4- letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa
zawód: technik mechanizacji rolnictwa
specjalizacja:
- organizacja i obrót sprzętem rolniczym
- naprawa maszyn i urządzeń rolniczych
3- letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa
zawód: mechanik pojazdów samochodowych
		

Opracowała: Dorota Derkowska

Baza szkoły. Szkolenie praktyczne.
Współpraca z zagranicą.

Baza szkolna w Karolewie przechodzi ciągłe przeobrażenia. Wynikają one
z potrzeb przystosowywania jej do nowych wymagań edukacyjnych. W ciągu ostatnich pięciu
lat nie rozpoczęto żadnych nowych inwestycji budowlanych, mimo to stan bazy zmienia
się. Wszystkie cztery budynki szkolne poddawane są remontom, ze względu na ich ciągłą
dekapitalizację. Mimo, iż są to zmiany niewielkie (wymiana okien, drzwi, remont schodów
itp.), niewątpliwie wpływają one na podwyższanie standardu pracy.
Największe zmiany zaszły w funkcjonowaniu pracowni komputerowych. Stworzono
dwie w pełni wyposażone w nowoczesne komputery pracownie, w których można korzystać
z dostępu do internetu. Zupełną nowością jest Centrum Informacji Multimedialnej utworzone
w bibliotece oraz kawiarenka internetowa. Dużym sukcesem jest również obsadzenie obory
wolnostanowiskowej bydłem sprowadzonym z Francji we wrześniu 2002r. Stwarza to
niewątpliwie szerokie i nowe perspektywy rozwoju Centrum Kształcenia Praktycznego.
Jednak ciągle i niezmiennie największym atutem naszej szkoły jest usytuowanie
Karolewa i jego naturalne otoczenie.
					

Opracowała: Małgorzata Hrycenko

1. Aktualna baza szkoły
Cztery budynki szkolne tj.
budynek szkolny Pionu Mechanicznego (stara nazwa „Paździenik”)
budynek szkolny Pionu Rolniczo – Ekonomiczno - Spożywczego (stara nazwa
„Świerczewski”)
budynek szkolny Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i biblioteki (stara nazwa
„Krakus”)
budynek szkolny „Wrzos” (stara nazwa „Producent”) - obiekt wyłączony z eksploatacji
W budynkach tych mieści się 50 pracowni przedmiotowych i gabinetów w tym:
a) cztery pracownie wiejskiego gospodarstwa domowego (higieny i żywienia, kroju
i szycia, hafciarstwo i dziewiarstwo oraz zagospodarowanie terenów przydomowych)

Pracownia robótek ręcznych

Pracownia opieki nad dzieckiem

Pracownia żywienia człowieka

b)
c)
d)
e)

dwie pracownie komputerowe z podłączeniem do sieci tj. jedna wyposażona w 16
stanowisk komputerowych połączonych w sieci- plus Internet oraz druga wyposażona
w 14 stanowisk komputerowych, połączonych w sieci- plus Internet
biblioteka szkolna z czytelnią wyposażoną w Centrum Informacji „Multimedialnej”
(5 stanowisk) oraz 21530 woluminów
kawiarenka internetowa 2 stanowiska
osiem skomputeryzowanych stanowisk pracy w zakresie zarządzania i kierowania
szkołą oraz pracy administracyjnej

Cztery obiekty sportowe:
hala sportowa „ Olimpia”
siłownia
stadion sportowy
sala zapaśnicza

Zajęcia na hali sportowej „Olimpia”

Warsztaty szkoleniowe mieszczące się w trzech budynkach – wyposażone w:
28 działy szkoleniowe
99 stanowisk szkoleniowych
plac do nauki jazdy samochodem, ciągnikiem i maszynami samobieżnymi
stację diagnostyczną
serwis wymiany ogumienia
stację kontroli opryskiwaczy
Internat „ Kormoran” na 360 uczniów

Stołówka szkolna na 1000 posiłków

Obiad w szkolnej stołówce

Gabinety służby zdrowia:
gabinet pielęgniarki szkolnej
gabinet dentystyczny
gabinet lekarski
Pomocnicze Gospodarstwo Rolne – specjalizujące się w chowie bydła mlecznego oraz
w kształceniu praktycznym / tzw. CKP / w zakresie:
korekcji racic
techniki i higieny pozyskiwania mleka
żywienia bydła mlecznego
pielęgnacji bydła

Tablica informacyjna na terenie gospodarstwa

Pracownia dydaktyczna doju

Gospodarstwo posiada

Pracownia dydaktyczna doju

-

2.

218 ha użytków ogółem, w tym 199 ha użytków rolnych, które stanowią 92 ha użytków
zielonych oraz 107 ha gruntów ornych
obora stanowiskowa, płytka na 48 stanowisk, zasiedlona bydłem sprowadzonym
z Francji rasy Prim Holstein / holsztyno – fryzyjska/
obora wolnostanowiskowa głęboka na 32 krowy, zasiedlona bydłem tej samej rasy,
sprowadzonej z Francji we wrześniu 2002 roku w ilości 26 szt
budynki pomocnicze
trzy pracownie do zajęć dydaktycznych wraz z wyposażeniem dydaktycznym
Opracował: Roman Kłek

Warsztaty szkolne w latach 1997-2002

W latach 1997-2002 nastąpił dalszy rozwój oraz przekształcenie Warsztatów Szkolnych.
Forma organizacyjna to Gospodarstwo Pomocnicze Samorządowej Jednostki Budżetowej.
Zakupiono nowe samochody do nauki jazdy - marki Uno i Punto – ze środków
własnych.
Przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, zakupiono
wyposażenie do nowopowstałej Stacji Kontroli Opryskiwaczy, która został otwarta
w październiku 1999r. Stacja jest jedną z pierwszych, obok Stacji Akademii RolniczoTechnicznej, działających na terenie województwa. Diagnostami zostali Tadeusz Popiel
i Andrzej Sudenis. Do chwili obecnej SKO przebadała około 500 sztuk opryskiwaczy, a jej
niewątpliwym atutem jest wysoki standard wyposażenia.

Stacja kontroli opryskiwaczy

Zmiany programowe wynikające z ograniczenia kształcenia w zawodach rolniczych,
spowodowały przekształcenie Warsztatów Szkolnych z rolniczo – samochodowych na
samochodowo – rolnicze. Konieczne stało się wyłączenie budynku „kina”, jako obiektu
dydaktyczno – produkcyjnego, zaś zajęcia praktyczne odbywają się w pozostałych
budynkach.
Zmiany w kierunkach kształcenia spowodowały likwidację takich działów, jak stolarnia i
spawalnia. W ich miejsce powstał dział techniki łączenia i wytwarzania.
Warsztaty w ostatnim pięcioleciu rozwinęły intensywną działalność gospodarczą. Pracują
wspomniane stacje kontroli opryskiwaczy, kontroli pojazdów, prowadzona jest sprzedaż
i obsługa ogumienia. Wykonuje się także usługi rolnicze takie jak: orki, doprawianie gleby,
zbiór zbóż, zbiór zielonki na sianokiszonkę i jej wytwarzanie, zbiór siana i zbiór słomy.
Ponadto z Warsztatami Szkoleniowymi współpracują nauczyciele praktycznej nauki zawodu:
E. Reszka, J. Kosowski, A. Sudenis, J. Wołkowski, R. Wilmont, S. Romanowski oraz A.
Panaś w pracach agrotechnicznych.

Stacja kontroli pojazdów

Stanowisko obsługi ogumienia

Za zarobione pieniądze warsztaty szkolne dokonały samodzielnie remontów pomieszczeń
socjalnych, naprawy dachów oraz remontów pomieszczeń dydaktycznych. W celu obniżenia
kosztów kształcenia praktycznego, warsztaty w pełni ponoszą koszty naprawy eksploatowanych
pojazdów do nauki jazdy, zakupu materiałów niezbędnych do nauki zawodu.
Od 1 września 2002r Warsztaty Szkolne zostały włączone w strukturę wewnętrzną CKP
i od dnia 1 stycznia 2003r wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego będą wydzielone
z Zespołu Szkół Rolniczych w Karolewie.

3.

Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie produkcji i przetwórstwa mleka
powołane zostało aktem założycielskim z 13 października 1997 r. przez Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej. Faktyczną działalność rozpoczęło 4 stycznia 1999 r. Do 20
czerwca tego roku przeszkolonych zostało 254 uczniów z 13 szkół. Szkolenie prowadzone
było w dwóch blokach tematycznych:
technika i higiena pozyskiwania mleka
korekcja racic
Zajęcia z młodzieżą prowadzili: Anna Ślimak i Jan Trebnio. W tym czasie
wicedyrektorem do spraw Centrum był Adam Szymczyk.
Po przeobrażeniu struktury szkoły od 1 września 1999r, Centrum zawiesiło
działalność, głównie ze względu na zmianę organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe
i zasady finansowania szkół. Obiekty Centrum wykorzystywane były w realizacji praktycznej
nauki zawodu przez młodzież naszego Zespołu.
W 2000r praktykę w CKP odbywało troje uczniów ze szkoły rolniczej z Francji.
Z dniem 2 września 2002r powołany został wicedyrektor do spraw Centrum – Ludwik Jocz.
Od 1 stycznia 2003r CKP ma być wydzielone z ZSR CKP i stać się samodzielną jednostką
świadczącą usługi w zakresie kształcenia praktycznego szkołom i innym jednostkom.
Opracował: Adam Kolakowski

4.

Współpraca z zagranicą

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie od czerwca
2000r rozpoczął współpracę ze szkołą rolniczą „Centre de Formation d’Armor” we Francji.
Po podpisaniu umowy przez obie szkoły do Karolewa w maju 2001r przyjechała delegacja
składająca się z dwóch przedstawicieli CFA.
Następny etap współpracy stanowiła praktyka trzech francuskich uczniów w zakresie
chowu bydła mlecznego. Szkolenie to odbywało się Centrum Kształcenia Praktycznego
w dniach 20.03-01.04.2000r. Rewizyta delegacji Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Karolewie
zaplanowana została na październik 2002r. Celem wizyty jest omówienie spraw związanych
z hodowlą bydła mlecznego rasy Prim Holstein.
Drugą placówką, z którą współpracuje nasza szkoła jest Technikum Rolnicze we
Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie. Umowa podpisana przez obie strony 24 maja 2002r
dotyczy wymiany grup uczniów. Ukoronowaniem tego porozumienia była wizyta młodzieży
z Ukrainy w naszej szkole, w dniach 16-23 września 2002r oraz naszych uczniów we
Włodzimierzu Wołyńskim w tych samych dniach.
Jednym z najbardziej obiecujących projektów współpracy z zagranicznymi placówkami
edukacyjnymi jest projekt „Socrates – Comenius1”. Projekt ten przewiduje obserwacje
i diagnozowanie lokalnych zlewisk rzek, podejmowanie działań mających na celu ochronę
środowiska naturalnego oraz wymianę informacji poprzez sieć Internet. W projekcie tym biorą
udział cztery szkoły: Centre de Formation d’Armor z Francji, Grup Scolar Agrical z Rumunii,
Helikon Opleidingen z Holandii oraz reprezentujący Polskę Zespół Szkół Rolniczych CKP
w Karolewie. Realizacja tego projektu umożliwi wymianę doświadczeń, pogłębienie wiedzy
ekologicznej, zawarcie wielu interesujących znajomości.
Najnowszą formą współpracy z zagranicą jest udział naszej szkoły w projekcie

„Młodzież – Szkoła – Gospodarka” wspieranym przez „Gazetę Olsztyńską” oraz Deutsche
Bank. We wrześniu 2002 przedstawiciel naszej szkoły został zaproszony do IZOP – Institut
Dr. Silke Dreger w Niemczech w celu omówienia zasad funkcjonowania projektu.
Mamy nadzieję, że obok wyżej wymienionych projektów współpracy z zagranicą,
nasza szkoła nawiąże jeszcze wiele kontaktów z innymi placówkami edukacyjnymi na
terenie całej Europy. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, iż taka forma uatrakcyjnia naukę
i przyciąga większą liczbę młodzieży do naszej szkoły.
					
Opracował: Adam Kołakowski

Formy pracy pozalekcyjnej

Jednym z elementów pracy dydaktyczno – wychowawczej Zespołu Szkół Rolniczych
CKP w Karolewie jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Bogata oferta tych zajęć czyni naszą
szkołę atrakcyjną i jednocześnie pozwala młodzieży na rozwijanie własnych zainteresowań
i pasji.
Wszystkie formy pozalekcyjne prowadzone są w oparciu o Szkolny Program
Wychowawczy, Plan Wychowawczy Szkoły oraz Plan Pracy Kół i Sekcji. Funkcjonowanie
tak wielu różnorodnych zajęć pozalekcyjnych możliwe jest dzięki finansowaniu ich przez
Radę Rodziców.
Szeroką gamę kół pozalekcyjnych stanowią między innymi koła przedmiotowe.
Wśród nich dużym zainteresowaniem młodzieży cieszą się zwłaszcza koła języków obcych.
Zajęcia z języka niemieckiego od 2000r prowadzi Katarzyna Kłek, zaś z języka angielskiego
Lilia Smereczańska.
Kołem o dużych tradycjach jest prowadzone przez Stefana Rawskiego koło
ekologiczno – łowieckie. Niewątpliwym atutem tych zajęć są liczne wycieczki edukacyjne
organizowane przez opiekuna koła.
Długoletnią tradycję miało prowadzone przez emerytowanego obecnie Romana
Sławińskiego koło historyczne. Uczestnicy tych zajęć mieli okazję pogłębić swoją wiedzę
historyczną pod okiem doświadczonego nauczyciela.
Bardzo interesujące zajęcia fotograficzno – filmowe prowadzi Alicja Woronowicz.
Uczniowie korzystając ze sprzętu audio-video mają możliwość realizowania własnych
pomysłów filmowych. Prowadząca koło dba również o dokumentowanie najważniejszych
wydarzeń z życia szkoły.
Aktualnie nasza młodzież może rozwijać swoje umiejętności informatyczne
na zajęciach koła komputerowego prowadzonego przez Adama Szymczyka oraz koła
internetowego prowadzonego przez Krzysztofa Lubasińskiego.
Nowopowstałym kołem jest koło przedsiębiorczości. Od 2001r Halina Szturo
prowadziła zajęcia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Tigers Company.
Wspierali ją w tej działalności Agnieszka Pędzich, Henryk Jukiewicz, Adam Kołakowski,
Magda Jurkiewicz, Eugeniusz Szturo, Krzysztof Hećman. Firma ta pozwoliła udziałowcom,
czyli uczniom naszej szkoły, na praktyczne wykorzystanie wiadomości zdobytych na lekcjach
z zakresu ekonomii, rachunkowości, marketingu. Udziałowcami, którzy w największym
stopniu przyczynili się do sukcesu firmy byli: Sylwia Jarmołowicz, Andrzej Buńko, Diana
Nałysnyk, Anna Zinkiewicz, Aneta Jęndruszczak, Małgorzata Gasińska, Monika Koper,
Paweł Piątek, Agnieszka Jaworska, Agnieszka Szypulska, Agnieszka Sudenis, Monika Piądel,
Radosław Biaduń, Adrian Stankiewicz, Marta Jasek.
W dalszej części tego rozdziału będzie można zapoznać się z osiągnięciami szkolnego
koła PCK prowadzonego przez Barbarę Degórską. Młodzież pod jej opieką osiąga znaczące
wyniki w konkursach o tematyce medycznej.
Pisząc o zajęciach pozalekcyjnych należy wspomnieć o działalności kulturalno –
oświatowej.

Występ muzyczny na jednej z imprez szkolnych

Jednym z prężniej działających zespołów jest zespół muzyczny prowadzony przez
Jana Ocepę. Największe zasługi w przygotowaniu oprawy imprez okolicznościowych,
artystycznych mają Marcin Grabski i Rafał Łastowski. Bardzo zaangażowany w życie szkoły
był zespół „Glare” w składzie: Paweł Piątek, Karol Zawadzki, Krzysztof Goliński. Zdobywał
on liczne wyróżnienia i nagrody na przeglądach zespołów szkolnych.

Iza Żygadło i Joasia Żukowska z Zofią Potraffke podczas eliminacji rejonowych konkursu recytatorskiego

W latach 1998-2001 prowadził działalność Dyskusyjny Klub Filmowy. Młodzież
pod kierunkiem Małgorzaty Hrycenko miała możliwość zapoznania się z historią światowego
kina, arcydziełami uznanymi za klasykę filmu. Celem zajęć było również doskonalenie
umiejętności dyskusji, wymiany poglądów, formułowania opinii krytycznych, recenzowania,
argumentowania. Najbardziej aktywnymi klubowiczkami były: Anna Zinkiewicz, Anna
Pawłowska, Adriana Wasyk.
Ciekawą formą zajęć pozalekcyjnych były biesiady kulturalne organizowane przez
Zofię Potraffke. Była to interesująca forma łącząca wieczory poezji, naukę piosenek ludowych
z umiejętnością przygotowywania tradycyjnych potraw regionalnych.
Na szczególną uwagę zasługuje praca katechetyczna prowadzona poza lekcjami
religii. Katechetki Janina Fąderska i Beata Śliż, kierują grupą młodzieży aktywnie
współpracującą z miejscową parafią. Obszerniejszy opis tej formy pracy znajdziemy
w dalszej części tego rozdziału.
Ważną kartę w dziejach Karolewa zawsze zapisuje sport, który otaczany jest
szczególną troską. Również w ostatnich pięciu latach wszystkie sekcje sportowe osiągnęły
znaczne wyniki, o czym będzie mowa w dalszej części rozdziału.

Dzień Sportu Szkolnego 6.06.1998 r.

Ognisko integrujące klasy pierwsze w Owczarni - wrzesień 2000 r.

Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Karolewie kontynuuje Drużyna
Wodna prowadzona przez pwd. Dariusza Domańskiego. Młodzież ma okazję zapoznać się
z rzemiosłem żeglarskim, jak również propagować szczytne zasady i prawa harcerskie.
Należy mieć nadzieję, że liczba zajęć pozalekcyjnych będzie stale rosła, choćby
dlatego, że skład Rady Pedagogicznej zasilają co roku młodzi, aktywni nauczyciele, którzy
wykorzystując nowatorskie formy chętnie współpracują z młodzieżą.
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Opracowała: Małgorzata Hrycenko

Internat

Lata 1997–2002 w działalności internatu związane są ze zmianami zmniejszającej się
niestety liczby mieszkańców oraz związanym z tym ruchem kadrowym. Jeszcze w roku
szkolnym 1997/98 liczba mieszkańców internatu wynosiła 240 osób. Młodzież była podzielona
na 7 grup wychowawczych. Kolejne lata przyniosły zmniejszenie liczby mieszkańców oraz
grup wychowawczych. Obecnie liczba grup wynosi 4, a internat zamieszkuje 152 uczniów,
co stanowi około 17% młodzieży uczącej się w naszej szkole. Ze względów ekonomicznych
od września 2002r jest użytkowany tylko blok B internatu Kormoran.
Zespołem wychowawczym kieruje od 1990r Zofia Szałaj, zaś praca wychowawcza jest
prowadzona zgodnie z Rocznym Planem Opiekuńczo – Wychowawczym.
Corocznie w okresie wakacji w budynku internatu kwaterowani są uczestnicy obozów
sportowych z Polskiego Związku Szermierczego. Ponadto trzykrotnie na terenie Internatu
przebywali uczestnicy spartakiady KRUS – około 250 osób, uczestnicy wycieczek szkolnych,
zawodnicy biorący udział w igrzyskach sportowych młodzieży szkół rolniczych.
Dzięki zarobionym pieniądzom, a także dofinansowaniu z organu prowadzącego
wyremontowano pomieszczenia sanitarne.
Młodzież mieszkająca w internacie wniosła ogromny wkład w poprawę estetyki własnych

pokoi mieszkalnych. Inspirujące działanie w tym zakresie płynęło od Młodzieżowej Rady
Internatu i jej opiekunów – Małgorzaty Gajewskiej do 2000r i Genowefy Jasionek od 2000r
do 2002r. Ponadto samorząd internatu w swoich działaniach podejmował akcje wychodzące
poza własne środowisko. Nawiązano współpracę z Domem Dziecka w Bartoszycach, która
zaowocowała corocznymi kwestami.. Z zebranych podczas kwest oraz innych działań
pieniędzy, zakupiono Wizję TV.

Pokój w internacie „Kormoran”

Sylwek Baczewski jako Mikołaj w Domu Dziecka w Bartoszycach - 6.12.2000 r.

Nadal z powodzeniem kontynuuje swoją działalność siłownia pod opieką Andrzeja

Sienkiewicza. Wszystkie drobne opłaty pobierane od korzystających z tej formy rekreacji,
przeznaczane są na zakup nowego sprzętu sportowego. Należy wspomnieć o organizowanych
również przez Andrzeja Sienkiewicza zajęciach na sali sportowej Olimpia, na których
młodzież internacka grała w halową piłę nożną, siatkówkę oraz rozgrywała mecze sparingowe
drużynami internackimi innych szkół.
Rada Młodzieżowa Internatu włączyła się również w pozyskiwanie pieniędzy na zakup
podręczników i przyborów szkolnych dzieciom z Łucka na Ukrainie.
Ważnym wydarzeniem w życiu internatu był udział i zdobycie wyróżnienia
w Wojewódzkim Przeglądzie Internatów Szkół Rolniczych w 1998r.

Siłownia w internacie

Osiągnięciami pochwalić się może także zespół wokalny „Kormoranki” prowadzony od
lat przez Bożenę Bobrowską. Młodzież z tego Zespołu oprócz występów podczas różnych
uroczystości szkolnych, reprezentuje internat i szkołę na zewnątrz biorąc aktywny udział
w różnorodnych przeglądach zespołów artystycznych. Wśród osiągnięć są wyróżnienia w
VI i VII Wojewódzkim Internackim Festiwalu Piosenki „Pogoda 2000” i „Pogoda 2001”,
zdobycie nagrody Radia Olsztyn w 2001r. W VIII edycji tegoż festiwalu w maju 2002
zespół zajął II miejsce. Zespół koncentrował także w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, w Domu Spokojnej Starości w Kętrzynie występując z okazji Dnia
Seniora i prezentując repertuar kolęd. Również na

Zespół „Kormoranki”

Festiwalu Piosenki Biesiadnej odbywającym się w Domu Kultury w Kętrzynie zespół
zajął pierwsze miejsce w roku 2001.
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Opracowała: Zofia Szałaj

Samorząd Uczniowski

Do roku 1998 opiekunem Samorządu Uczniowskiego był Krzysztof Lubasiński.
W latach 1998-2000 funkcję tą pełnił Andrzej Sienkiewicz, a przewodniczącą samorządu
była Ewa Jabłońska. Samorząd realizował w owym okresie zadania statutowe ujęte
w rocznych planach działalności. Do bardzo znaczących zaliczyć tu można imprezy szkolne
o charakterze rozrywkowym, które połączone były ze zbiórką pieniędzy na działalność
samorządu, działalność charytatywną oraz kwesty na rzecz Domu Dziecka w Bartoszycach
i na schroniska dla zwierząt. Coroczne spływy rzeką Krutynią, połączone z jej sprzątaniem
w ramach akcji „Sprzątanie Świata” cieszyły się i cieszą ogromną popularnością wśród
młodzieży i nauczycieli biorących w nich udział. Członkowie Samorządu opiekują się
szkolnym radiowęzłem. Samorząd nawiązał też współpracę z fundacją im. Stefana Batorego,
krzewiącą w szkołach średnich zasady demokracji i samorządności. Z inicjatywy owej fundacji
SU przeprowadził dwukrotne prawybory na terenie szkoły (do wyborów prezydenckich
i parlamentarnych). Przeprowadzona została też ogólnoszkolna akcja zbierania podpisów
w ramach kampanii antykorupcyjnej. Członkowie samorządu brali aktywny udział w pracach
Młodzieżowej Rady Powiatu. Najbardziej zaangażowanymi uczniami byli: Agnieszka
Jaworska, Anna Ziemba, Magdalena Łukasik, Paweł Charubin.

Wizyta młodzieży w Domu Dziecka w Bartoszycach

-

W obecnym roku szkolnym opiekunami samorządów w poszczególnych pionach
są:
TMR – Anna Czałpińska
Ekonomiczno - Rolniczo – Spożywczy – Małgorzata Hrycenko
Opiekun SU ZSR CKP – Andrzej Sienkiewicz
Przewodniczą samorządowi – uczennice Anna Ziemba i Magdalena Łukasik
Na szczególną uwagę i pochwałę zasługuje działalność Samorządu Uczniowskiego
internatu „Kormoran”, którym kieruje przez wiele lat Małgorzata Gajewska.
W obecnej chwili prace SU opierają się o stworzony w 1999r przez Andrzeja
Sienkiewicza nowy regulamin dostosowany do aktualnego „Statutu Szkoły”.
				
Opracował: Andrzej Sienkiewicz

Spływ kajakowy w ramach akcji „Sprzątanie Świata” - październik 2001 r.

Wrzesień 2002 r.

Anna Ziemba - przewodnicząca SU

3.

Działalność sportowa

Bal sportowca - 20.02.1998 - laureaci, trenerzy i sportowcy

Na dorobek punktowy Szkoły oraz jej miejsce w rankingu najlepszych, pracowało
pięć sekcji: sekcja ciężarów ,zapasów, piłki ręcznej chłopców, piłki koszykowej dziewcząt
i chłopców oraz sekcja lekkoatletyki. Jednak najbardziej aktywnie do sukcesów przyczyniły
się sekcje ciężarów, zapasów i piłki ręcznej chłopców i to właśnie im należą się szczególne
słowa uznania.

Lekkoatletyka

Katarzyna Marcinkiewicz wraz z trenerem Jackiem Dziemiańczykiem

Po wielu latach stagnacji w Karolewie reaktywowano sekcję lekkoatletyki. Trenerem
sekcji został Jacek Dziemiańczyk. Dwa lata aktywnej pracy dały widoczne efekty – zdobyte
medale na Igrzyskach Szkół Rolniczych.
Rok 1997 – Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych we Wrocławiu
medale:
• złoty Katarzyny Marcinkiewicz w sztafecie 4x400m
• srebrny Katarzyny Marcinkiewicz w biegu na 400m
• IV miejsce Agnieszki Bylińskiej w skoku wzwyż
i VI miejsce w skoku w dal
Rok 1999 – Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych w Spale
medale:
•
złoty Katarzyny Marcinkiewicz w sztafecie
4x400m
•
srebrny Katarzyny Marcinkiewicz w biegu na
400m
•
brązowy Katarzyny Marcinkiewicz w biegu na
800m
Należałoby wspomnieć udane starty Agnieszki Bylińskiej w skoku w dal i w skoku
wzwyż – IV miejsce oraz VI miejsce w biegu przez przeszkody Krzysztofa Dadosa.
Rok 2001 - Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim

medale:
•
•
•
•

srebrny Marcin Witek w sztafecie 4x400 m
brązowy Agnieszka Bylińska w skoku wzwyż
IV miejsce Agnieszka Bylińska w skoku w dal
VIII miejsce Marek Girulski w biegu na 800 m

Piłka ręczna chłopców

Drużyna piłki ręcznej chłopców z trenerem CXezarym Tyszką

Rok 1997r – Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych we Wrocławiu
		
- medal srebrny; trener Cezary Tyszka.
Skład zespołu: Wiśniewski Piotr, Kaszlej Kamil, Bajger Łukasz, Roksela
Kamil, Maciejczuk Artur, Pachucki Adam, Wróbel Daniel, Stankiewicz
Jacek, Makaj Robert, Żejmo Artur, Kierwiak Maciej
Rok 1999r – Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych w Spale
- medal srebrny; trener Cezary Tyszka
Skład zespołu: Wiśniewski Piotr, Kaszlej Kamil, Bajger Łukasz,
Roksela Kamil, Maciejczuk Artur, Pachucki Adam, Wróbel Daniel,
Stankiewicz Jacek, Makaj Robert, Żejmo Artur, Kierwiak Maciej. Do
drużyny przybyli Sielski Mirosłw, Buraczewski Jakub, Korzeniewski
Lech
Rok 2001r – Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim
- medal brązowy; trener Cezary Tyszka

Skład zespołu: Frąckiewicz Krzysztof, Lis Daniel, Korzeniewski Lech,
Sielski Mirosław, Żejmo Andrzej, Mikłosz Tomasz, Pachucki Adam,
Niedziałkowski Karol, Dudzik Fabian, Kulesza Tomasz, Fenik Michał,
Buraczewski Jakub, Żukowski Sebastian
W roku szkolnym 1998/1999 miał miejsce historyczny awans drużyny do II ligi,
w której zespół występował przez dwa sezony. Ze względu na brak funduszu w roku 2000
drużynę seniorów wycofano z tej kategorii rozgrywek.
Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców
Trenowaniem sekcji od wielu lat zajmuje się Roman Płuszka. W eliminacjach do
XVII Igrzysk Szkół Rolniczych we Wrocławiu koszykarze minimalnie ulegli Zespołowi Szkół
Rolniczych z Lidzbarka Warmińskiego. Jednak już dwa lata później dziewczęta trenowane
przez Romana Płuszkę, awansowały do ćwierćfinałów przyczyniając się do zdobycia punktów
dla szkoły. W eliminacjach do XIX Igrzysk Szkół Rolniczych drużyna dziewcząt zajęła IV
miejsce.
					
Opracował: Jacek Dziemiańczyk
Piłka ręczna dziewcząt
Drużynę piłki ręcznej dziewcząt w latach 1997 – 2000 prowadził Krzysztof
Hrycenko. W zespole trenowały i reprezentowały naszą szkołę w rozgrywkach powiatowych,
wojewódzkich i eliminacjach do Igrzysk LZS następujące dziewczęta: Ewa Bojko, Marta
Szostakowska, Ewa Pieterczak, Kamila Józefowicz, Aniela Botwina, Małgorzata Silbilska,
Izabela Jurcewicz, Marzena Arabasz, Beata Świderska, Magdalena Żółtowska, Anna Wójcik,
Katarzyna Charkowska, Katarzyna Kondracka, Marta Sudenis, Iwona Szotrowska, Katarzyna
Zapaśnik, Małgorzata Zapaśnik, Justyna Botwina.
W ciągu tych trzech lat pod wodzą swojego trenera osiągnęły następujące wyniki:
1997/98 – III miejsce w Mistrzostwach Województwa
1998/99 – III miejsce w Mistrzostwach Województwa
1999/00 – IV miejsce w Mistrzostwach Województwa
Dwie z nich: Marta Szostakowska i Beata Świderska grają obecnie w drużynach
pierwszoligowych (AZS Koszalin, Łącznościowiec Szczecin).
Od sezonu 2000/01 przejął drużynę i do tej pory prowadzi Andrzej Rzeczycki.
					

Opracował: Krzysztof Hrycenko

Ciężary
W 1997r we Wrocławiu sekcja podnoszenia ciężarów zajęła drużynowo III miejsce
w punktacji ogólnej Szkół Rolniczych. Do czołowych zawodników w tym okresie należeli:
Piotr Racki, Krzysztof Gembal, Bałda Daniel, Cyruliczek Grzegorz, Złotorzyński Piotr,
Stankiewicz Artur. Zawodnicy ci zdobywali medale na imprezach rangi Misztrzostw Polski
Juniorów, młodzieżowców oraz Ogólnopolskieej Olimpiady Młodzieży.
W 1999r odbyły się XVIII Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych w Spale.
Zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów zdobyli 6 medali: 3- srebrne i 3- brązowe. Na

dorobek medalowy zapracowali: Fabian Miłek, Muśnicki Wojciech, Gilis Kamil, Kobyliński
Krzysztof, Piecychna Rafał, Wyżykowski Arkadiusz oraz Osowski Sebastian.
Na XIX Igrzyskach Szkół Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim zawodnicy
sekcji podnoszenia ciężarów odnieśli największy sukces w dotychczasowych startach na
Igrzyskach, zdobywając dla szkoły 2 złote, 4 srebrne i 3 brązowe medale. Do czołowych
zawodników należeli: Kobyliński Krzysztof, Muśnicki Wojciech, Miłek Fabian, Osowski
Sebastian, Piecychna Rafał, Wyżykowski Arkadiusz, Drobot Maciej, Jocz Rafał, Florczyk
Tomasz, Aniszyk Tomasz, Skonieczko Daniel.
Sekcja podnoszenia ciężarów brała również udział w imprezach rangi międzynarodowej
:
- III miejsce drużynowo na Łotwie
- - udział w Międzynarodowym turnieju o puchar Niepodległości Litwy
w Tielszaj
W 1997r sekcja podnoszenia ciężarów awansowała do II ligi krajowej, gdzie prowadziła
równorzędną walkę z silniejszymi klubami.
					
Opracował: Jacek Dziemiańczyk
Zapasy
Rok 1997
- eliminacje do Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodziaków – I miejsce LKS
„Orzeł” Karolewo
- Ogólnopolski Turniej im. J. Grotkowskiego Kadetów – III miejsce LKS „Orzeł” Karolewo
- Międzynarodowy II Turniej o Puchar Solidarności – IV miejsce LKS „Orzeł” Karolewo
Rok 1998
-

III miejsce na Mistrzostwach Makroregionu Kadetów w Białymstoku
I miejsce w Otwartym Turnieju Zrzeszania Kadetów LZS Kadetów

Rok 1999
V miejsce na Międzywojewódzkim Turnieju Kadetów w Nowogrodzie
VI miejsce w Igrzyskach Szkół Rolniczych w Spale; trzy srebrne medale Rafał
Szmyd, Grzegorz Siarnecki, Daniel Szydłowski
Rok 2000
-

II miejsce zespołowo w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Elblągu
I miejsce zespołowo na Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza – Eliminacje
Makroregionów do Olimpiady Młodzieży w Warszawie
IV miejsce na Mistrzostwach Polski LZS w Karolewie – złoty medal Siarnecki
Grzegorz, srebrny Szydłowski Daniel
Ogólnpolska Olimpiada Młodzieży w Sieradzu - srebrne medale zdobyli Grzegorz
Siarnecki, Daniel Szydłowski
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Kraśniku – złoty medal zdobył Grzegorz
Siarnecki i został powołany do Kadry Polski

-

Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji – brązowy medal zdobył Grzegorz
Siarnecki
XVI miejsce zajął Grzegorz Siarnecki w Mistrzostwach Europy w Bratysławie
IV miejsce drużyno w Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych
Mistrzostwa Makroregionu – Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Warszawie:
I miejsce Suchorowiec Paweł
II miejsce Bowolski Mateusz
II miejsce Uszyński Dariusz

Rok 2001
-

IV miejsce zespołowo w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Elblągu
I miejsce zespołowo w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Elblągu
II miejsce zespołowo w Mistrzostwach Województwa Kadetów w Lidzbarku
Warmińskim
I miejsce zespołowo w Mistrzostwach Województwa Kadetów w Lidzbarku
Warmińskim
brązowy medal zdobył Daniel Szydłowski w Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski Juniorów w Bydgoszczy
II miejsce w punktacji generalnej w Igrzyskach Szkół Rolniczych w Stargardzie
Szczecińskim

Rok 2002
VI miejsce zajął Szydłowski Daniel, VII Siarnecki Grzegorz na Mistrzostwach
Polski Juniorów w Bydgoszczy
Mistrzostwa Makroregionu – Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Warszawie:
II miejsce Suchorowiec Sławomir w stylu klasycznym
I miejsce Suchorowiec Sławomir w stylu wolnym
W dowód uznania za pracę w sekcji zapaśniczej LKS „Orzeł” Karolewo trener
Edward Szypulski wyróżniony został „Złotą Gwiazdą”.		
Opracował: Edward Szypulski

4. Związek Harcerstwa Polskiego
Drużyna Wodna od 1990r prowadzona jest przez Dariusz Domańskiego. Korzystając
z własnego sprzętu żeglarskiego oraz wynajmowanego w Węgorzewie, Giżycku, Harszu
– IV HDŻ bierze co roku udział w Ogólnopolskim Zlocie Harcerskich Drużyn Wodnych
w Węgorzewie. Od 1997r drużyna uczestniczy w Zlocie Jachtów Dwumasztowych

„Niedźwiedzie Mięso”.

HDŻ podczas zlotu w Węgorzewie - Mamry 1999 r.

Zaangażowanie żeglarzy sprawia, że są nagradzani min. przez Centrum Wychowania
Morskiego ZHP w Gdyni rejsami po Zatoce Gdańskiej. Z siedmiu wygranych rejsów pięć
zrealizowano w latach 1997-2001. W tym też okresie prowadzone są szkolenia, po których
patent żeglarza jachtowego uzyskało 25 osób, a patent sternika jachtowego trzy osoby.
Jesienią 2002r harcerze wypłynęli na swój pierwszy rejs zagraniczny po Bałtyku wynajętym
jachtem z Łeby. Portem docelowym był Bornholn.
Od 1990r do 2002r w rejsach po Jeziorach Mazurskich, jak i po Morzu Bałtyckim,
wzięło udział 96 osób. Obecnie drużyna zrzesza 15 harcerzy. Do ich osiągnięć należą:
- I miejsca w Wieloboju Morskim o nagrodę Komendanta CWM ZHP w Gdyni- Mazury
99
- I miejsce w rejsie na orientację o nagrodę Komendanta Chorągwi Warmińsko–
Mazurskiej
- I miejsce w regatach o Puchar naczelnika ZHP

Żeglarze z Karolewa podczas rejsu

Opracował: Dariusz Domański

5. Koła zainteresowań
Polski Czerwony Krzyż
Od lat dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się szkolne koło PCK. Na
uwagę zasługuje zaangażowanie i udział młodzieży Zespołu w stałych akcjach pod patronatem
tej organizacji.
Członkowie szkolnego PCK brali udział w zawodach drużyn sanitarno-medycznych na
szczeblu rejonowym, gdzie zdobyli I miejsce, zaś na szczeblu wojewódzkim – III miejsce.
Dodatkowo grupa uczniów przygotowywała do zawodów młodzież z Gimnazjum
w Karolewie, czego rezultatem stało się wywalczenie przez gimnazjalistów I miejsca.
Do działalności szkolnego PCK należy stała współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie. W ramach tych zajęć organizowane są różnego
rodzaju zabawy integracyjne, pomoc materialna, zbiórki odzieży, zabawek.
Najbardziej zaangażowane w prace PCK są uczennice: Iwona Rozumowska,
Małgorzata Matusewicz, Katarzyna Majewska, Aldona Janowicz, Elżbieta Kasialis, Joanna
Lis, Anna Kuczyńska, Agnieszka Kamińska.
Poza tym uczniowie chętnie biorą udział w akcji „Zapal świeczkę”, konkursie

„Prawo jazdy”, kwestach ulicznych, akcji krwiodawstwa.
Opracowała: Barbara Degórska
Koło katechetyczne
Praca katechetyczna to nie tylko lekcje religii, stawianie ocen i przygotowywanie do
sakramentów. Katecheza ma wymiar eklezjalny i dlatego katecheci współpracują z parafią,
na terenie której znajduje się szkoła . Przy parafii św. Stanisława Kostki w Karolewie istnieje
schola muzyczna oraz grupa modlitewna, gdzie działają uczniowie naszej szkoły. Schola
muzyczna „Bez pieniędzy” reprezentowała naszą szkołę na Festiwalu Piosenki Religijnej
w Węgorzewie w latach 1999 i 2000. Uczennicami, które najbardziej wyróżniły się
w działalności scholi muzycznej były: Adriana Wasyk, Monika Koper, Aniela Kapszewicz,
Sylwia Tarkawian, Monika Żyrka.
Sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca w kategorii solistów oraz zdobycie Grand
Prix festiwalu przez uczennicę Iwonę Żyłę, którą przygotowała katechetka Janina Fąderska.
Do tradycji w naszej szkole należą pielgrzymki maturzystów do Gietrzwałdu
i Częstochowy. W dniach 19 i 20 maja 2002 r grupa młodzieży z naszej szkoły brała udział w
Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych w Lednicy, które dostarczyło wielu przeżyć religijnych.
Formację duchową młodzieży pogłębiają również czuwania modlitewne w Pieniężnie, na
które młodzież Zespołu jeździ średnio dwa razy w roku szkolnym. Istotną formą działalności
katechetyczej jest także udział w rekolekcjach, gdzie młodzież uczestniczy poprzez aktywny
udział w Eucharystii oraz przygotowywanie misteriów wielkopostnych i wieczornic
adwentowych. Najbardziej zaangażowani w owe przygotowania byli: Barbara Krupa,
Małgorzata Gasińska, Patrycja Lewko, Katarzyna Charkowska, Agnieszka Sudenis, Iwona
Szotrowska, Marlena Wasilewska, Adrian Stankiewicz. W roku 2001 misterium „Rozmowa
z Ojcem” prezentowane było nie tylko w naszej parafii, lecz także w parafii św. brata
Alberta w Kętrzynie. Podjęto również próby startu w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej. Swoje
możliwości sprawdziły w tej dziedzinie min.: Adriana Wasyk, Barbara Krupa, Małgorzata
Gasińska, Edyta Krzysztofowicz, Katarzyna Wójcicka, Emilia Wysocka.
Wyżej wymienioną działalność katechetyczną nadzorują: Beata Śliż i Janina
Fąderska.
					
Opracowała: Janina Fąderska

6.

Imprezy szkolne i środowiskowe

Łacińska maksyma – „Non scholae sed vitae discimus”- głosi, że uczymy się nie
dla szkoły, lecz dla życia. Potwierdzają organizowane, liczne imprezy szkolne, uroczystości
okolicznościowe, które wzbogacają funkcjonowanie szkoły, a także mają wpływ na życie jej
pracowników i uczniów. Dlatego obok osiągnięć w sferze edukacyjnej, za znaczące i równie
cenne należy uznać doświadczenia zdobyte podczas udziału i organizacji różnorodnych
form imprez szkolnych i środowiskowych. Przygotowywane uroczystości, miedzy innymi
apele, studniówki, Dzień Sportu, integrują społeczność Zespołu, dowodzą zaangażowania
i aktywności ze strony wielu osób. Często dzięki nim uczniowie wyzwalają inwencję twórczą,
a nierzadko odkrywają uzdolnienia i predyspozycje nieznane nawet im samym.
Wiele z odbywających się uroczystości i imprez, stało się w ciągu lat tradycją w Zespole.
Toteż postanowiono na stałe umieścić je w kalendarzu pracy szkoły.

Jedną ze stałych uroczystości są apele rocznicowe, związane z obchodami świąt
11listopada i 3 maja. W ciągu ostatnich lat przygotowywali program artystyczny wraz
z uczniami: Roman Sławiński, Irena Trzeciakowska, Małgorzata Hrycenko, Beata Kordala.
Corocznym elementem planu pracy szkoły są studniówki i połowinki. Organizowanie takich
imprez wymaga współpracy i zaangażowania dyrekcji, uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Wysiłek jednak się opłaca, gdyż każda studniówka ma niepowtarzalną atmosferę, na którą
składają się: tańczony przez uczniów polonez, program artystyczny, oprawa muzyczna oraz
wystrój sali. Słynne stały się tematyczne dekoracje sali stołówki szkolnej przygotowywane
przez Zbigniewa Sosnówkę. Potwierdza to, coraz większe zainteresowanie wypożyczaniem
tych dekoracji przez inne szkoły, a także korzystanie z naszej sali przy organizacji podobnych
imprez przez placówki szkolne powiatu.
Wśród imprez szkolnych na uwagę zasługuje coroczna oferta olimpiad
i konkursów, które zostały przedstawione szczegółowo w Rozdziale IV – Olimpiady
i konkursy.
Formą integrującą kadrę kierowniczą jest organizowanie wspólnych kolacji
wigilijnych w szkolnej pracowni WGD. Atmosfera tych spotkań ma uroczysty charakter.
Nauczyciele przygotowują potrawy wigilijne, śpiewają kolędy i dzielą opłatkiem.
Rekreacyjno – integrujący charakter – mają organizowane na zakończenie roku
szkolnego przez nauczycieli i pracowników Zespołu wyjazdy na spływ rzeką Krutynią.
Towarzyszy im zawsze wspólne ognisko. Taka forma spotkań to miły akcent w pracy
pedagoga, a jednocześnie ciekawa alternatywa na wzajemne poznanie się.
Z działalnością placówki w Karolewie łączy się dbałość o rozwój prospołeczny
młodzieży. Pedagog szkolny - Elżbieta Zduniak jest autorką Szkolnego Programu
Profilaktycznego. W czasie roku szkolnego organizuje wiele imprez o charakterze
prozdrowotnym, profilaktycznym i środowiskowym. Należą do nich – akcja NOE, kampania
antyalkoholowa, udział młodzieży
w rozprawach Sądu Rejonowego oraz spotkania
z przedstawicielami policji
i innych służb. Młodzież chętnie włącza się w zbiórki
charytatywne odzieży, zabawek dla Domu Dziecka w Bartoszycach, z którym szkoła
współpracuje od kilu lat.
Od kilku lata nasi uczniowie angażują się czynnie w konkurs „Ośmiu wspaniałych”.
Ich praca przynosi satysfakcjonujące wyniki. Laureatkami tego konkursu były uczennice:
Ewa Jabłońska, Iwona Rozumowska, Diana Nałysnyk.
Pedagog szkolny przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
organizuje spotkania z rodzicami naszych uczniów w formie pedagogizacji. Takie działania
pozwalają na rozpoznanie problemów środowiskowych z jakich pochodzi młodzież ucząca
się w Zespole.

Nauczyciele podczas Wigilii w pracowni WGD

Ocacje dla laureatów konkursu „Pod gwiazdą wieszcza...”

Imprezą, która już na stałe wpisana została do kalendarza szkoły i cieszy się
wśród młodzieży coraz większym zainteresowaniem, są spływy kajakowe rzeką Krutynią.
Organizatorami wyjazdów, które zawsze odbywają się na przełomie września i października
oraz w kwietniu są: Andrzej Sienkiewicz, Małgorzata Hrycenko, Alicja Woronowicz, Stefan
Rawski. Szkolny autokar i fundusze z Rady Rodziców są niewątpliwie pomocne w realizacji
tego przedsięwzięcia. Spływy kajakowe odbywają się w ramach akcji „Sprzątanie Świata”,

a ich uczestnicy łączą przyjemne z pożytecznym. Nie brakuje zabawnych sytuacji i przygód,
które ciekawie utrwala na zdjęciach Alicja Woronowicz.
Starają się pogodzić naukę z działalnością prospołeczną uczniowie, którzy
z inicjatywy Andrzeja Sienkiewicza biorą udział w posiedzeniach sejmiku Młodzieżowej
Rady Powiatu.
Obok wyżej wymienionych imprez cyklicznych, warte wspomnienia są te
niepowtarzalne w historii szkoły.

Program artystyczny przygotowany przez Irenę Trzeciakowską na bal walentynkowy - 1999 r.

Uczniowie Zespołu włączyli się w grudniu 1998r w obchody 200 rocznicy urodzin
Adama Mickiewicza. Imprezie nadano nazwę „Pod gwiazdą wieszcza Adama”. Koordynatorem
przygotowań i przeprowadzenia eliminacji do konkursu była Barbara Zalecka – Chrunik.
Uroczystość odbywała się w świetlicy internatu Kormoran, gdzie młodzież rywalizowała
w trzech kategoriach: erudytów, krasomówców i recytatorów oraz artystów amatorów. Do
konkursu młodzież przygotowywała się pod czujnym okiem nauczycieli polonistów: Ireny
Trzeciakowskiej, Zofii Potraffke, Małgorzaty Hrycenko. Uroczystość dostarczyła wielu
przeżyć estetycznych, które na zdjęciach upamiętniła Alicja Woronowicz. Ukazał się również
materiał redakcyjny w prasie lokalnej.
By nadać uroczysty charakter Walentynkom w lutym 2000r kabaret Bżdenk pod
opieka Ireny Trzeciakowskiej przygotował wieczór poezji miłosnej. Młodzież przygotowała:
piosenki o tematyce miłosnej, recytacje liryki i scenki rodzajowe. Dekoracja świetlicy internatu
Kormoran stanowiła uzupełnienie uroczystości i nadawała jej specyficzny charakter.

1.09.2000 r. - oryginalne rozpoczęcie roku szkolnego

Pamiętna w historii szkoły stała się inauguracja roku szkolnego 2000/2001. rok
milenijny postanowiono uczcić w sposób dość nietypowy i oryginalny. Uczniowie i kadra
pedagogiczna Zespołu ustawili się na stadionie tworząc „żywą” liczbę 2000.
W styczniu 2001r przeprowadzono mierzenie jakości pracy szkoły. Celem badania
było poznanie głównych wskaźników działania szkoły. Mierzenie odbyło się zgodnie
z procedurą opracowaną w ramach programu Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego
(POST). Badanie wykonali Regina Tołkowicz – naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Jacek Czyżak – przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu w Kętrzynie, Agata Sadowska – referent
Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy pomocy liderów
młodzieżowych. Raport opracowała Anna Szymańska. Ogłoszenie owego raportu odbyło się
w maju 2001r na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej z udziałem władz lokalnych.
Prezentacji towarzyszyła uroczysta atmosfera. Salę stołówki ozdobiły zdobyte przez uczniów
medale, puchary i dyplomy. Przygotowana została przez Alicję Woronowicz wystawa
zdjęć z życia szkoły. Zbigniew Sosnówka, Agnieszka Pędzich, Ewa Ejsmont – Swacyna,
Magda Jurkiewicz, Robert Pędzich, Małgorzata Hrycenko zadbali o oprawę artystyczną
całej uroczystości. Uczniowie w składzie: Paweł Piątek, Karol Zawadzki, Monika Koper,
Magdalena Sidorowicz, Anna Zinkiewicz, Kamil Borowicz, Mateusz Gierak, Robert Kiśluk
oraz zespół „Kormoranki” i „Karolewko I” przygotowali pod kierunkiem Magdy Jurkiewicz
program kaberotowy ukazujący atuty naszej szkoły i satyryczne spojrzenie na proces
dydaktyczno – wychowawczy.

Młodzież podczas programu artystycznego - Mierzenie Jakości Pracy Szkoły - maj 2001 r.

Prezentacja dorobku szkoły

Prezentacja dorobku szkoły

W czerwcu 2001r podczas uroczystości pożegnania maturzystów wyróżniono
absolwenta dziewięciotysięcznego. Tytuł ten przyznano, aby podkreślić znacząca ilość
absolwentów naszej szkoły.
Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Humanistyczno – Społecznych Barbara
Zalecka – Chrunik w roku szkolnym 2000/01 była organizatorem konkursu wiedzy
o twórczości W.S. Reymonta. W ten sposób uczniowie Zespołu włączyli się w ogólnopolskie
obchody roku Reymontowskiego. Formą udziału w konkursie stworzenie biografii autora,
konkurs na plakat obrazujący życie Reymonta oraz test wiedzy o życiu i twórczości pisarza.
W grudniu 2001r Zespół wziął udział w projekcie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
w Suwałkach. Wówczas pod opieka Haliny Szturo, powstało symulacyjne przedsiębiorstwo
Tigers Company. Szczegółowy opis tego projektu został zawarty w Rozdziale III – Formy
pracy pozalekcyjnej.
Z duchem reformy oświaty oraz w związku ze zmianą kierunków kształcenia, dnia 17
marca 2002r zorganizowano Dzień Otwarty Szkoły. Celem tej imprezy było zaprezentowanie
oferty dydaktycznej naszej placówki. W sali internatu Kormoran przygotowano stoiska
kierunków kształcenia, opracowano regulamin i kryteria naboru uczniów. Wysoka frekwencja
uczniów szkół gimnazjalnych, była dowodem zainteresowania kierunkami kształcenia
w naszym Zespole.
Rok szkolny 2002/03 rozpoczął się od podpisania umowy w ramach
międzynarodowego projektu edukacyjnego „Sokrates - Comenius 1”, którego celem jest
współpraca o charakterze ekologicznym ze szkołami z Francji, Holandii, Rumunii. Więcej
o projekcie w Rozdziale II – Współpraca z zagranicą.
				

Opracowała: Magda Jurkiewicz

Olimpiady i konkursy

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Karolewie zawsze starała
się, by młodzież ucząca się w naszej szkole potrafiła wykorzystać swą wiedzę i umiejętności
przez reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach. Największe
sukcesy uczniowie odnieśli w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie
Młodych Producentów Rolnych i Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.
Starania nauczycieli nieprzerwanie dążą do osiągania przez ich podopiecznych
jak najlepszych wyników, uzyskiwania najwyższych lokat nie tylko w olimpiadach i
konkursach dotyczących przedmiotów zawodowych, ale również z zakresu przedmiotów
ogólnokształcących oraz artystycznych.
Najważniejsze osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach

Eliminacje szkolne OWiUR

Finaliści - OWiUR 2000 r.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Rok
szkolny

Blok
przedmiotowy
Produkcja
roślinna

1997/98

Produkcja
zwierzęca
Mechanizacja
rolnictwa
Mechanizacja
rolnictwa

1998/99
Żywienie
człowieka

Uczniowie
Mariusz
Juchniewicz
II 3l TR
Wojciech
Dyniec
III 3l TR
Artur
Deszczyński
VA TMR
Daniel
Olszewski
VB TMR
Wojciech
Gryczka
Katarzyna
Iwaniuk IVB
TR
Izabela
Żygadło
V TR

Zajęte miejsca
Etap
Finał
okręgowy centralny

Opiekun

VI

-

Grażyna
Ostrowska

V

XX

Hanna Mazur

I

XVII
- laureat

Włodzimierz
Kłek

I

XII
-laureat

Adam
Kołakowski

II

XXXII

I

XII
-laureat

IV

XXX

Halina
EjsmontSwacyna

Produkcja
roślinna

1999/00

Mechanizacja
rolnictwa
Żywienie
człowieka

2000/01

2001/02

Mechanizacja
rolnictwa
Żywienie
człowieka
Mechanizacja
rolnictwa

Mirosław
Kosaty
VA TR
Krzysztof
Pszczoła
V TMR
Grzegorz
Kutnik
IVA TMR
Katarzyna
Iwaniuk
VB TR
Grzegorz
Kutnik
VA TMR
Katarzyna
Zarecka
V TR
Jacek Dominik
VB TMR
Kazimierz
Bareja
III-3l TMR

V

XIX

Grażyna
Ostrowska

I

X
- laureat

Adam
Kołakowski

II

IV
- laureat

I

XII
- laureat

Barbara
Degórska

III

XX
-laureat

Adam
Kołakowski

I

XX

Barbara
Degórska

IX
-laureat
III
-laureat

Adam
Kołakowski

I
III

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
Rok
szkolny
1998/99
1999/00

Uczeń
Mariusz
Juchniewicz
Mirosław Kosaty

Etap
okręgowy
I

Finał krajowy

Opiekun
Grażyna
Ostrowska
Grażyna
Ostrowska

-

-

XIII

Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym
Rok
szkolny

Skład drużyny

1999/00

Piotr SadowskiIVB TMR
Mateusz
Mieczkowski
– IVA TMR
Paweł Ruszczyk
– IVA TMR

Zajęte miejsca
Finał
Finał
Finał
powiatowy wojewódzki krajowy

I

I

IX

Opiekun

Adam
Kołakowski

Piotr Sadowski
– VB TMR
Jacek Dominik
2000/01
– IVB TMR
Mariusz Kulas
– IVB TMR
Wojciech Ciborski
– IVB TMR
Arkadiusz
2001/02 Kuczyński – IVB
TMR
Adam Pachucki
- III 3l TMR

I

I

I

IX

-

Adam
Kołakowski

-

Zbigniew
Jurek
Stanisław
Romanowski

Dyrektorzy, Nauczyciele

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

Barbara Degórska
Henryk Dziadek
Sławomir Jarosik
Jacek Lipka
Hanna Mazur
Grażya Ostrowska
Agnieszka Pędzich
Robert Pędzich
Zdzisław Redutko
Mirosława Siłkowska
Anna Suszyńska – Tytko
Halina Szturo
Adam Szymczyk
Anna Ślimak
Grażyna Turzańska – Giebień
Ewa Wereda

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
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.

Anna Banasiak
Anna Czałpińska
Joanna Cieleszyńska
Irena Dziadek
Monika Dulęba
Dorota Derkowska
Jacek Dziemiańczyk
Bożena Fedczak
Janina Fąderska
Joanna Gołębiewska
Małgorzata Hrycenko
Magda Jurkiewicz
Grzegorz Jarmużewski
Genowefa Jasionek
Beata Kordala
Halina Kowalczyk
Katarzyna Kłek
Olga Kłek
Alicja Lewandowska
Krzysztof Lubasiński
Joanna Mendalka
Janina Nykiel
Aleksandra Otłowska
Roman Płuszka
Stefan Rawski
Andrzej Rzeczycki

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Lilia Smereczańska
Andrzej Sienkiewicz
Stella Stukanowa
Henryka Szturo
Beata Śliż
Cezary Tyszka
Irena Trzeciakowska
Anna Tymcio
Alicja Woronowicz
Elżbieta Zduniak
Julita Żejmo

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

Józef Bartoszewicz
Waldemar Cybulski
Halina Ejsmont – Swacyna
Zbigniew Jurek
Jan Kosowski
Tadeusz Karpiński
Kazimierz Patecki
Stanisław Romanowski
Eugeniusz Reszka
Mieczysław Stankiewicz
Andrzej Sudenis
Jerzy Surynt
Dariusz Tomczak
Józef Wołkowski
Ryszard Wilmont
Eugeniusz Wołyński
Sławomir Wilkaniec

Wychowawcy internatu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bożena Bobrowska
Eleonora Bronakowska
Małgorzata Gajewska
Hanna Gierak
Zbigniew Karwowski
Halina Zagrzejewska
Maria Radziwon

Posłowie
Z okazji jubileuszu 50-lecia i Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych
w Karolewie 14.06.1997 roku została wydana monografia szkoły pt. „ Karolewo wczoraj
i dziś”.
Kolejny jubileusz 55–lecia Zespołu Szkół w Karolewie stał się inspiracją do opisania
dalszych dziejów szkoły w ostatnim pięcioleciu tj. latach 1997 – 2002 roku.
Do napisania kolejnej monografii został powołany nowy zespół redakcyjny.
Autorzy monografii starali się przedstawić najważniejsze wydarzenia z życia i aktualnego
stanu szkoły.
Mam nadzieję, że wydana publikacja będzie służyć aktualnie uczącej się młodzieży oraz
absolwentom jako źródło informacji o dziejach szkoły w ostatnich 5-lciu latach.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 55-lecia Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie składam serdeczne podziękowanie osobom,
które przyczyniły się do powstania niniejszej monografii szkoły.
Serdeczne słowa podziękowania składam zespołowi redakcyjnemu oraz wszystkim autorom
poszczególnych opracowań.
Panu Ryszardowi Artyszewiczowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Karolewie składam osobne podziękowania za pomoc okazaną
nam przy pisaniu i wydaniu kolejnej monografii.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 55-lecia
ZSR CKP w Karolewie
Roman Kłek

