
Sztandar Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Pszczelej Woli odznaczony został Złotym Krzyżem Ho-
norowym Związku Piłsudczyków RP. Ceremonia dekoracji szkolnego 
sztandaru odbyła się w piątek, 8 września, na uroczystym ślubowaniu 
składanym przez uczniów z I klas, którzy rozpoczęli w roku szkolnym 
2017/2018 naukę w ZSR CKP w Pszczelej Woli.

Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Józef 
Zysk (jest prezesem WZP w Olsztynie) po przypięciu Złotego 
Krzyża Honorowego na szkolnym sztandarze podziękował gronu 
pedagogicznemu i dyrekcji szkoły za krzewienie wśród młodzieży 
wartości patriotycznych, a także za propagowanie wkładu, jaki wniósł 
marszałek Józef Piłsudski w odzyskanie przez Polskę Niepodległości. 
Występując w galowym mundurze generała Legionów Józef Zysk 
przypomniał, że w 2018 r. obchodzić będziemy setną rocznicę naszej 
niepodległości. Ojcem niepodległości wywalczonej w 1918 r. był Józef 
Piłsudski. Marszałek tworzył Legiony – mówił Józef Zysk. Gdy przeka-
zał zgromadzonym w szkolnej sali gimnastycznej informacje związane 
z inicjatywami, które podejmował marszałek na niełatwej drodze do 
wolności, chór szkolny odśpiewał „Legiony to...” i „My I Brygada...”.

Wśród pierwszoklasistów oczekujących na złożenie uczniowskie-
go ślubowania, była młodzież, która rozpoczęła 1 września naukę 
w Technikum Pszczelarskim. Zapewne to skłoniło Józefa Zyska do 
poinformowania o pszczelarskich zainteresowaniach Józefa Piłsud-
skiego. Przy dworku „Milusin” w Sulejówku stoją trzy odrestaurowane 
ule warszawskie poszerzane, z daszkami krytymi słomą. Przed wojną 
były tam zapewne ule warszawskie zwykle. Marszałek mógł godzinami 
obserwować pracę pszczół. Z czasem nauczył się podbierać miód i był 
dumny, że pszczoły go nie żądlą. Uwielbiał miód, najlepiej lipowy. 
Codziennie spożywał miód na śniadanie z twarożkiem i słodkimi bu-
łeczkami – mówił Józef Zysk.

Młodzież kształcąca się w Pszczelej Woli patriotyzmu uczy się nie 
tylko na lekcjach historii. Uczniowie wzbogacają posiadaną wiedzę 
uczestnicząc w imprezach plenerowych przypominających ważne dla 
Polski wydarzenia i bohaterów z tamtych czasów. Na przykład Hubert 
Pawlik z pocztu sztandarowego trzy razy uczestniczył w „Wymarszu 
Kadrówki”. Jego koleżanki z pocztu sztandarowego: Monika Morzy 
i Gabryjela Derechajło też brały udział w „Wymarszu Kadrówki”.

Ślubowanie

Uczniowie klas pierwszych powtarzali odczytywane przez dyrekto-
ra Mirosława Worobika fragmenty tekstu ślubowania.

„Nauczycielom, rodzicom oraz moim kolegom ślubuję uroczyście:
 spełniać obowiązki uczniowskie
 szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi
 wyrabiać silną wolę, koleżeńskość
 uczciwość, odwagę i prawdomówność
 pracować rzetelnie dla przyszłości mojej ojczyzny Rzeczypospolitej 
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 nie czynić nicze-
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 do którego społeczności od tej chwili należę.”
Władze Polskiego Związku Pszczelarskiego 

reprezentował na tej uroczystości wiceprezydent 
PZP, prezes Spółdzielni Apis, Radosław Janik. 
Odnosząc się do odznaczenia szkolnego sztandaru 
Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczy-
ków Radosław Janik powiedział: „gratuluję gronu 
pedagogicznemu i młodzieży patriotycznej posta-
wy, a uczniom życzę dobrych wyników w nauce. 
Jestem dumny z tego, że ukończyłem Technikum Pszczelarskie. 
Jestem przekonany, że i wy będziecie dumni i zadowoleni z wiedzy 
zdobytej w Technikum, po jego ukończeniu” – podkreślił.

Dyrektor Mirosław Worobik podziękował władzom Związku 
Piłsudczyków za odznaczenie szkolnego sztandaru Złotym Krzyżem 
Honorowym. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, które potwier-
dza, ze szkoła zauważona została za pracę z młodzieżom w wymiarze 
patriotycznym – dodał.

Ja 50 lat temu ukończyłem Technikum Pszczelarskie. Później stu-
diowałem w Olsztynie. Zawsze byłem dumny, że jestem absolwentem 
naszego Technikum. Starajcie się postępować tak, abyście byli dumni 
z nauki i ukończenia naszej szkoły. Zasadą jest, że młodszy ustępuje 
miejsca starszemu. Każdy, kto w swoim postępowaniu będzie kiero-
wał się grzecznością, zasłuży na szacunek – mówił do uczniów klas 
pierwszych dyrektor Worobik.

W ZSR CKP w Pszczelej Woli kształci się w tym roku 368 uczniów 
w szkołach dziennych i 455 osób w cyklu zaocznym. Do klas pierw-
szych trzech szkół średnich przyjęto 90 uczniów, w tym 27 do 
Technikum Pszczelarskiego (12 z zagranicy). W klasie maturalnej TP 
jest 15 uczniów. W ZSR jest też Technikum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych oraz Liceum z klasą jeździecką i klasą językową. Wiedzę 
zdobytą na lekcjach uczniowie wzbogacają na zajęciach praktycznych 
i na wakacyjnych praktykach.
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