
WYRÓŻNIENIE STAROSTY RADZYŃSKIEGO „PRYMUS 2022”  

dla Rafała Bącika 

28 czerwca 2022 roku podczas sesji Rady Powiatu odbyło się wręczenie wyróżnień 

w formie statuetki „Prymus” oraz nagrody finansowej w wysokości 1000 zł trzem uczniom 

szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński, za ich wybitne osiągnięcia w nauce. Jednym 

z nich jest Rafał Bącik, uczeń klasy III Technikum w zawodzie technik informatyk, 

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.  

Rafał charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i przykładnie reprezentuje szkołę w 

środowisku lokalnym. Pełniąc funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

współorganizuje życie szkoły. Wraz z opiekunem i Radą Samorządu zorganizował w szkole 

wiele konkursów, między innymi „Konkurs na dekorację świąteczną sali lekcyjnej”, „Konkursy 

Walentynkowe”, „Turniej w piłkę nożną halową”, „Turniej szkolny w piłkę siatkową”, 

„Mikołajkowe zawody w tenisa stołowego”. Jako uczeń w zawodzie technik informatyk brał 

udział w wewnątrzszkolnym konkursie „Ścieżka Informatyka” zajmując I miejsce, w konkursie 

matematycznym „Kangur”. W związku z kształconymi zawodami w szkole jako 

przewodniczący promuje bezpieczeństwo zarówno w Internecie jak i w gospodarstwie rolnym. 

Potwierdzeniem tego jest uczestnictwo w działaniach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 

oraz konkursie rejonowym organizowanym przez KRUS „Zasady bezpiecznej pracy w 

gospodarstwie rolnym”, w którym zajął II miejsce. Prowadził wiele uroczystości szkolnych 

takich jak inauguracja roku szkolnego 2021/2022, otrzęsiny klas pierwszych, spotkanie z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej, program słowno-muzyczny w Kościele parafialnym przybliżający 

życie i postać błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, 

Święto Szkoły, spotkanie opłatkowe, pożegnanie klasy maturalnej. Aktywnie uczestniczył w ,, 

Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa lubelskiego” 

przedstawiając swoje opinie, propozycje problemowe i sposoby ich rozwiązania w zakresie 

zdrowia, sportu i ekologii. Zainspirowany tym spotkaniem podjął wyzwanie, pod opieką 

wychowawcy, udziału w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy przechodząc do etapu 

finałowego.  Działalność samorządu naszego technikum Rafał zaprezentował podczas 

wyjątkowego spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Mikołajem Pawlakiem. Kolejnym 

ważnym działaniem Rafała jako przewodniczącego samorządu był udział w Gminnym Forum 

Samorządów podczas którego angażował się w warsztatach dotyczących wizji rozwoju Gminy, 

podsumował również pracę Samorządu Szkolnego. W bieżącym roku uczeń został członkiem 

Stowarzyszenia „Przyjaciele Szkoły”, którego celem jest wyrównywanie szans życia dzieci i 



młodzieży ZPO i ZSR w Woli Osowińskiej. Współorganizował „Otwarty Powiatowy Turniej 

w Tenisie Stołowym”, Festyn z okazji Dna Dziecka. W związku z zaistniałą sytuacją na 

Ukrainie pomagał w zbiórce odzieży i żywności dla uchodźców oraz przygotował słodką 

niedzielę „Solidarni z Ukrainą”. W ramach tych działań pomoc otrzymały 192 rodziny.  

 

Jako uczeń technikum informatycznego wykazuje bardzo duże zainteresowanie nauką i 

posiada wysokie kompetencje z wielu przedmiotów zawodowych. Odbywał praktyki, z 

realizacji których otrzymał ocenę celującą. W tym roku przystąpił z sukcesem do egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Rafał jest sumienny, rzetelny i wykazuje się 

działaniami wykraczającymi poza podstawowe umiejętności i wiadomości informatyczne. 

Średnia z przedmiotów informatycznych w roku szkolnym 2021/22 to 5,11.  

Ponadto współpracuje z Dyrekcją szkoły i nauczycielami angażując się w działania 

promocyjne naszej placówki. Rafał to wyjątkowo odpowiedzialny, sumienny i pracowity 

młody człowiek. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 


