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Kwiecień w bibliotece 

 
Strona internetowa biblioteki powstała we wrześniu 2013 ro-

ku.  Dzięki pomocy Damiana Płoszaja i Mateusza Misiaka – uczniom 

klasy 3 TI, którzy zajmują się nią od strony technicznej. Zaprojektowa-

li wygląd strony, dbają o jej formę  i wprowadzają aktualne informacje.   

Dostęp do informacji o bibliotece online jest możliwy przez stronę  

internetową biblioteka.zst.lezajsk.pl oraz zakładkę „biblioteka” na stro-

nie głównej szkoły: szkola@zst.lezajsk.pl. Damian i Mateusz zamieści-

li zredagowane informacje o kwietniowych wydarzeniach w bibliotece: 
  

OGÓLNOPOLSKIE  

WYBORY KSIĄŻEK 

31 marca 2015 r. w naszej 

szkole zakończyły się OGÓLNO-

POLSKIE WYBORY KSIĄŻEK. 

Akcję zainicjował miesięcznik „Bi-

blioteka w Szkole” pod Honorowym 

Patronatem Minister Edukacji Naro-

dowej Joanny Kluzik- Rostkowskiej. 

Wybory zorganizowała biblioteka 

szkolna. Celem tej akcji było pozna-

nie i upowszechnienie faktycznych 

zainteresowań czytelniczych uczniów, 

a tym samym dostosowanie księgo-

zbiorów do uczniowskich preferencji.  

Wręczenie nagród i dyplomu dla redakcji „Ekspresu Szkolnego” za  

zajęcie III miejsca w VII Podkarpackim Przeglądzie Gazetek Szkolnych 

mailto:szkola@zst.lezajsk.pl
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Młodzież naszej szkoły wzięła udział w głosowaniu na tytuły naj-

ciekawszych książek przeczytanych w ciągu ostatnich dwóch lat lub ta-

kich, po które chciałaby sięgnąć w najbliższym czasie. W wyborach 

wzięło udział 74 uczniów. W sumie zagłosowano na 59 tytuły książek. 

Najwięcej głosów zdobyły książki: „Gra o tron” G. R. R. Martin, „Hob-

bit, czyli tam i z powrotem” J. R. R. Tolkien, „The Walking Dead – ko-

miks” Robert Kirkman, „World War Z” Max Brooks. Wśród najlepszych 

autorów uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku wymieniali:  

1. Stephen King  

2. R.R. Martin  

3. Andrzej Sapkowski  

4. J. R. R. Tolkien  

5. R. Kirkman  

6. M. Puzo 

7. Philip K. Dick  

8. D. Glukhovsky  

9. M. Brooks  

10. D. Brown  

Jak pokazuje powyższa statystyka młodzież chętnie sięga po różnorodne 

gatunkowo i tematycznie książki. 

 

„Ekspres Szkolny” nagrodzony!!! 
 

Redakcja gazetki szkolnej „Ekspres Szkolny” zajęła III miejsce  

w VII Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych organizowanym 

przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Filię w Leżaj-

sku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. 28 kwietnia 2015r. w siedzibie 

Polskiego Radia Rzeszów odbyła się uroczystość wręczenia nagród.  

W spotkaniu uczestniczyło 19 redakcji gazetek szkolnych wraz z opieku-

nami. W imieniu naszej redakcji dyplom i upominki odebrali: Sylwia 

Nędza z klasy 2 TI, Damian Płoszaj i Mateusz Misiak z klasy 3 TI.  

Na początku uroczystości wystąpił dyrektor programowy Pol-

skiego Radia Rzeszów Grzegorz Styła, który nawiązując do swoich do-

świadczeń, zapoznał młodzież z warsz-

tatem dziennikarza radiowego. Wyraził 

wiele słów uznania dla młodych redak-

torów, zachęcił ich do podejmowania 

nowych prób dziennikarskich.  

Następnie Anna Leśniewska – 

redaktor Radia Rzeszów oraz Lucyna 

Brymora dyrektor Pedagogicznej  

Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie  

i Halina Szeliga – kierownik PBW  

w Leżajsku wręczyły dyplomy i nagro-

dy dla najlepszych gazetek oraz listy 

gratulacyjne dla opiekunów redakcji 

gazetek szkolnych. 

W dalszej części spotkania odbył 

się radiowy teatr. Było to popularne 

słuchowisko „Drabina do nieba” złożone z odcinków, w reżyserii Grze-

gorza Styły - dyrektora programowego Polskiego Radia Rzeszów nagra-

ne z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Następnie zwiedziliśmy 

radio. Jest to budynek z początku XX w. z ciekawą architekturą. Miesz-

czą się w nim 4 podstawowe studia i jedno pomocnicze. W zespole mu-

zycznym jest nagrywana muzyka, słuchowiska oraz audycje publicy-

styczne. Kolejne studio to studio emisyjne, które jest przeznaczone tylko 

do emisji, czyli wysyłania sygnałów za pomocą promieniowania fal ra-

diowych. Amplifikatornia to małe studio wyposażone w urządzenia 

umożliwiające kierowanie technicznym procesem emisji programu i jego 

kontrolę. Ostatnie studio to studio nocne, z którego emitowany jest pro-

gram nocny. Całość uzupełnia pomocnicze studio dla małych form 

dźwiękowych.  

Sylwia Nędza, kl. 2 TI 
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Biblioteka jako jedna z pracowni szkolnych, jest miejscem 

gdzie odbywają się lekcje przedmiotowe i lekcje wychowawcze  połą-

czone  z projekcją adaptacji filmowych  lektur szkolnych lub filmów 

edukacyjnych  związanych z akcjami pedagogicznymi podejmowanymi 

w szkole – w kwietniu była to „Profilaktyka antyalkoholowa”. 

Redakcja  marcowego  numeru „Ekspresu Szkolnego”.  

W  tym wydaniu gazetki przygotowane zostały informacje waż-

ne dla tych uczniów, przed którymi są egzaminy maturalne lub zawo-

dowe.  Wybrane  i przygotowane artykuły po złożeniu gazetki zostały 

opublikowane w wersji elektronicznej na stronie szkoły i wydane  

w wersji papierowej.   

Kronika biblioteki to księga zapisów najważniejszych wyda-

rzeń z życia biblioteki. Prowadzona jest od 1998 roku.  W kwietnio-

wych zapisach ujęte zostało podsumowanie wyborów najchętniej czy-

tanych przez uczniów książek oraz wizyta uczestników kursu bibliote-

karskiego w naszej bibliotece.  
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Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich  

 

 
 

Z okazji przypadającego w kwietniu Międzynarodowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich, w bibliotece szkolnej odbyła się impreza 

„Czytamy razem”, której ideą było propagowanie czytelnictwa. Grupa 

kilkunastu uczniów, wsparta nauczycielkami: Joanną Jakucką i Sylwią 

Krukowiecką – Niemiec, czytała fragmenty wybranych przez siebie 

książek. Każdy musiał też obronić wybór swojej lektury. Podczas jed-

nej z obron, wywiązała się dyskusja między uczestnikami, czy warto 

najpierw przeczytać książkę czy obejrzeć film. Padały różne argumenty 

za i przeciw tej kolejności. Z kolei czytający fragment „Hobbita” Da-

wid Dec z klasy I TI, wprowadził nas w niezwykłą atmosferę świata 

elfów. Pochłonięty całkowicie przez tą magiczną powieść, czytał tak 

długo, że trzeba było mu przerwać. 

Czytamy, bo lubimy – tak w skrócie można podsumować im-

prezę. A najlepszym komentarzem niech będzie fakt, iż kilka książek, 

których fragmenty były czytane, zostały w tym samym dniu wypoży-

czone przez publiczność.  

W związku z dużym zainteresowaniem tego typu imprezą planu-

jemy w przyszłości kolejne edycje.  

„Czytali razem”:  

 

Sylwia Krukowiecka – Niemiec: Wojciech Cejrowski „Gringo wśród 

dzikich zwierząt”  

Joanna Jakucka: Katarzyna Grochola „Zielone drzwi”  

Paweł Wojdyła z klasy I TC: Dmitrij Glukhovsky „Metro 2033”  

Krzysztof Żyła z klasy I TC: Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”  

Tomasz Czapla z klasy I TI: Mario Puzo „Ojciec chrzestny”  

Dawid Dec z klasy I TI: J. R.R. Tolkien „Hobbit”  

Aleksander Socha z klasy I TI: Dan Brown „Inferno”  

Karolina Sulikowska z klasy I TG: Cormac McCarthy „Droga”  

Karolina Kotlarz z klasy II TG: Dawid Mitchell „Atlas chmur”  

Marcelina Jakubowska z klasy I TE: James Frey „Milion małych ka-

wałków”  

Jakub Batorowicz z klasy III TD: Terry Prachet „Prawda” 
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Wizyta uczestników kursu bibliotecznego  
 

Już po raz czwarty, bibliotekę odwiedzili uczestnicy kursu bi-

bliotekarskiego, prowadzonego przez Podkarpackie Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie. Spotkanie poprowadziła Alicja Kozłowicz, 

która opowiedziała o specyfice biblioteki szkolnej, zaprezentowała na-

szą stronę internetową, kronikę biblioteki, gazetkę „Ekspres Szkolny”, 

a także omówiła działanie programu do obsługi bibliotek MOL. Duże 

zainteresowanie gości wzbudziły formy pracy z uczniami: Klub Przyja-

ciół Biblioteki, lekcje biblioteczne, redakcja gazetki „Ekspres Szkolny”.  

Pożegnanie biblioteki z maturzystami - to wzruszająca chwila, pod-

czas której najstarsi uczniowie przyszli podziękować za  cztery lata  

współpracy z biblioteką.  Kwiaty, które ze sobą  przynieśli  to dowód 

wdzięczności, który bardzo zmiękczył serca bibliotekarek. Ale gdy 

przyszło do rozliczeń zaległości czytelniczych oraz podpisywania 

obiegówek zostali potraktowani profesjonalnie. Wypożyczone książki 

wróciły dla młodszych czytelników. 

 

Alkohol, a młody człowiek… 
 

Wiadomym jest, że picie alkoholu wyniszcza organizm czło-

wieka. Szczególnie negatywnie wpływa na młodych ludzi. Nawet nie-

wielkie ilości alkoholu niegroźne dla dorosłych, zaburzają procesy 

rozwojowe dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologicz-

nego, ale także rozwoju emocjonalnego, intelektualnego oraz społecz-

nego. W okresie dorastania alkohol zaburza rozwój dojrzałości emocjo-

nalnej. Młoda osoba, która pije alkohol, aby „zapić” problemy i poczuć 

się dobrze kojarzy przyjemne stany emocjonalne z alkoholem, a nie ze 

swoim poczuciem wartości i umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych. W ten sposób zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Uczy 

się manipulować własnymi uczuciami. W sposób sztuczny pobudza się 

lub uspokaja, co utrudnia radzenie sobie z prawdziwymi przyczynami 

trudności, np. osobistych. 

Osoby młode pod wpływem alkoholu zmieniają swoje zacho-

wanie. Często pod wpływem alkoholu nieśmiała osoba zmienia się  

w odważną, smutna staje się weselsza, jest bardziej rozluźniona, znikają 

często hamulce moralne. Alkohol niszczy kontakty międzyludzkie,  

a także kontakt człowieka z samym sobą. Unika się więzi opartych na 

prawdzie i miłości, a preferuje więzi oparte na manipulowaniu drugim 

człowiekiem, na uzależnieniu go od siebie. W konsekwencji prowadzi 

to do wchodzenia w kręgi rówieśnicze o charakterze przestępczym. 

Alkohol zaburza rozwój intelektualny w wieku dorastania, ma 

również wpływ na procesy związane z uczeniem się i zapamiętywa-

niem. Aby zagłuszyć poczucie winy związane z sięganiem po alkohol 

pojawia się zniekształcenie poznawcze, które automatycznie likwiduje 

informację o szkodliwości picia przy zachowaniu pozorów wolności  

i logicznego myślenia.  
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Utrudnia to racjonalne myślenie i dostrzeganie szkód powodowanych 

przez alkohol oraz uniemożliwia skuteczne powstrzymywanie się od 

picia. Człowiek pogrąża się w świecie iluzji i zaprzeczeń! Jest on po-

mocny, aby utrzymać uzależnienie i odciąć człowieka od rzeczywisto-

ści. Alkohol nie tylko uzależnia, ale i czynnie działa, aby w uzależnie-

niu pozostać. 

 

 
 

Rozstrzygnięcie konkursu „Patron mojej Szkoły – 

Tadeusz Kościuszko” 
Mając na uwadze zainteresowanie uczniów osobą Tadeusza Kościuszki, 

nauczyciele historii Zespołu Szkół Technicznych, po raz kolejny zorga-

nizowali konkurs „Patron Mojej Szkoły – Tadeusz Kościuszko”.  

Jego uczestnicy mogli wybrać jedną spośród dwóch form:  

 praca plastyczna – rysunek wykonany dowolną techniką  

i przedstawiający postać Tadeusza Kościuszki lub scenę z po-

wstania kościuszkowskiego,  

 prezentację multimedialną pod tytułem: „Śladami patrona szko-

ły Tadeusza Kościuszki przez Polskę, Europę i Świat”.  

Po obejrzeniu zgłoszonych prac organizatorzy przyznali:  

- w kategorii „praca plastyczna”:  

I miejsce – ex aequo Dorota Dubas z klasy III TG i Magdalena Łebko  

z klasy I TŻ 

II miejsce – Mateusz Tudryn z klasy I TE  

III miejsce ex aequo Adam Helit z klasy II TI i Natalia Migas z klasy 

III TG  

Wyróżnienie – Sławomir Karaś z klasy IV TŻR  

- w kategorii „prezentacja multimedialna”:  

I miejsce – Mateusz Szczęch, Dawid Szabat, Tomasz Staroń – wszyscy 

z klasy II TI. 

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki historii: Kata-

rzyna Wiatrowicz i Maria Kuszaj – Baftijari.  

Galeria nagrodzonych prac:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Dubas - I miejsce 
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 Magdalena Łebko - I miejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Tudryn - II miejsce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adian Helit - III miejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Migas - III miejsce 
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 Sławomir Karaś - wyróżnienie 

 

Horoskop grup krwi 

Istnieje wiele sposobów określania, jaka jest 

nasza osobowość. Ciekawą koncepcją jest popu-

larny w Japonii horoskop grup krwi. Według 

niego każda z czterech grup krwi wskazuje na 

inne predyspozycje i cechy charakteru.  

A wszystko zależy od kolejności powstawania 

poszczególnych grup. Co ciekawe, grupa krwi 

określa też, jaki człowiek do nas pasuje. Czy 

warto szukać miłości, pytając potencjalnych 

partnerów o to, co płynie w ich żyłach?  

 

Grupa 0 
 

Według japońskich naukowców jest to najstarsza grupa krwi na 

świecie - płynęła ona już w żyłach pierwszych ludzi. To od niej pochodzą 

pozostałe grupy. Osoby, które mają tę grupę krwi są niezwykle odważne, 

żywiołowe i głośne. Umieją dać sobie radę ze wszystkim i z każdym. To 

urodzeni przywódcy. Ich ambicja sprawia, że stale zmierzają przed siebie. 

Niestraszne są im przeciwności losu i przeszkody. Dają sobie radę w każ-

dych warunkach. Drobne niepowodzenia tylko zachęcają ich do jeszcze 

większego wysiłku. Wytrzymałość i siła woli „Zer” mogą stanowić przy-

kład dla innych. Wiele wymagają od swojego otoczenia, ale najwięcej od 

samych siebie. Wiedzą, że droga do sukcesu prowadzi przez wyrzeczenia. 

Osoby z grupą krwi 0 są przyjacielskie i kontaktowe. Jednak nie dajcie się 

zwieść, mają one dar oceniania ludzi. Trudno je oszukać. Ich przebojo-

wość sprawia, że w każdych okolicznościach wybijają się na czoło grupy. 

W naturalny sposób przejmują kontrolę i stają się duszą towarzystwa. Nie 

brakuje im odwagi, która czasem graniczy z brawurą. Uwielbiają wyzwa-

nia i często balansują na granicy ryzyka. W swym dążeniu do celu bywają 

bezceremonialne, a nawet bezwzględne. W skrajnych przypadkach osoby 

te bywają nieprzyjemne i agresywne. Mają skłonność do rywalizacji  

i przyjemność sprawia im upokarzanie rzeczywistego czy wyimaginowa-

nego przeciwnika. Skłonność do ryzykownych zachowań zmienia ich  

w miłośników sportów ekstremalnych, ryzykownych kierowców czy ha-

zardzistów. 

Osoby z grupą krwi 0 cieszą się świetnym zdrowiem. Uwielbiają 

sport i dbają o zbilansowaną dietę. Mimo, iż są sprawne fizycznie i zdro-

we, to jednak mają zmniejszoną odporność na wszelkiego rodzaju wirusy  

i bakterie. Ciężej przechodzą choroby zakaźne i dłużej wracają po nich do 

zdrowia. 
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Grupa A 

Osoby z grupą krwi A są lepiej dostosowane do osiadłego trybu 

życia. Brakuje im żyłki myśliwego i pewniej czują się w domowej 

twierdzy. Nie lubią zmian, nie nęci ich ryzyko. Cenią stabilizację i po-

czucie bezpieczeństwa, jakie ona daje. Lepiej czują się w grupie. Są 

bardzo rodzinne i mają wielu przyjaciół. Łatwo zjednują sobie ludzi, 

jednak ich prawdziwym darem jest umiejętność pielęgnacji przyjaźni. 

Wierzą, że najlepszą inwestycją na przyszłość jest ta w ludzi i chętnie 

poświęcają temu czas i energię. Osoby z grupą krwi A są świetnymi 

organizatorami. W ich życiu wszystko dopięte jest na ostatni guzik. 

Nigdy niczego nie pozostawiają przypadkowi. Nic nie przeraża ich tak 

bardzo jak nieoczekiwane zmiany planów. One muszą panować nad 

wszystkim. Nagła zmiana okoliczności oznacza utratę kontroli. 

Osoby z tą grupą krwi są wspaniałymi przyjaciółmi, ale też za-

ciekłymi wrogami. Uważają, że najważniejsze jest przestrzeganie praw 

i zasad. Chętnie również ustalają własne, a złamanie ich jest dla nich 

największym przestępstwem. Osoby z grupą A są bardzo opanowane, 

pozornie trudno je rozgniewać. Nie dajcie się nabrać - one po prostu 

mają kontrolę nad swoimi emocjami. Jeśli je zdenerwowaliście, to mo-

żecie spodziewać się odwetu. To urodzeni dyplomaci. Zawsze osiągają 

zamierzone cele. Dla dobra swoich bliskich gotowi są dążyć do nich 

nawet bezwzględnie i po trupach. 

Takie panowanie nad emocjami niestety odbija się na zdrowiu - 

osoby z grupą A często mają problemy z nerwicą, cierpią na stany de-

presyjne, choroby serca czy schorzenia psychosomatyczne. Dlatego też 

powinny szczególnie dbać o równowagę psychiczną. Zamiast wybierać 

sporty dynamiczne, powinny raczej skupić się na wyciszaniu i relaksie. 

Osoby te podatne są na choroby cywilizacyjne - nadciśnienie, miaż-

dżycę, udary. Często też zdarza się, że są alergikami, zaś ich panowa-

nie nad nerwami czasem objawia się atopowym zapaleniem skóry czy 

wysypkami. 

Grupa B 

Osoby z grupą krwi B to prawdziwe wolne dusze. Najbardziej 

cenią sobie swobodę i indywidualizm. Wszelkie próby ograniczania 

ich, to podcinanie im skrzydeł. Często bywają samotnikami, bo szkoda 

im czasu na jałowe i płytkie kontakty z innymi. Mają bardzo ograni-

czone grono przyjaciół, jednak ich przyjaźnie są szczere, prawdziwe  

i na całe życie. Osoby z grupą B wskoczą za bliskimi sobie osobami  

w ogień. 

Grupa B to prawdziwi indywidualiści. Mają mnóstwo różno-

rodnych zainteresowań - często z zupełnie skrajnych dziedzin. Każdy 

temat zgłębiają z takim samym zapałem i pasją. Kiedy uznają, że ni-

czego dowiedzieć się już w danej sprawie nie mogą, to bez żalu porzu-

cają temat i biorą na warsztat kolejny. Osoby te kochają podróże, po 

świecie pędzi je niezwykła ciekawość. Trudno im zatrzymać się dłużej 

w jednym miejscu. Niespokojne dusze, które ciągle wierzą, że mają 

jeszcze tyle do zobaczenia. 

Osoby te obdarzone są inteligencją i często czytają mnóstwo 

książek. Z racji koczowniczego stylu życia, zamiast wielkiej domowej 

biblioteki wybiorą raczej czytnik. Jednak nie znajdziecie w nim raczej 

łzawych romansideł czy książek psychologicznych. Osoby te obdarzo-

ne są wielką wrażliwością, która niestety często sprawia im ból. Dlate-

go unikają angażowania się w sprawy innych. Wybierają raczej prag-

matyzm, przez co bywają postrzegane jako zimne czy egocentryczne. 

Nie dla nich romantyzm, ani czcza gadanina - one stawiają na rozwią-

zywanie problemów. Osoby te unikają konfrontacji i rywalizacji. Dążą 

do harmonii świata i chętnie głoszą hasła o miłości i globalnym pokoju. 

Mimo iż czasem zdarzają się wśród nich aktywiści, to jednak najczę-

ściej działalność osób z grupą B ogranicza się do haseł.  

Osoby z grupą krwi B są silne i wytrzymałe. Posiadają wrodzoną od-

porność, która pozwala im na życie w ruchu. Jednak mają predyspozy-

cje do infekcji wirusowych i przeziębień oraz katarów. Często zdarza 

się również, że cierpią na chroniczny, przewlekły nieżyt nosa. Osoby  

z tą grupą krwi mają silną potrzebę nowych doznań, a z powodu nad-

wrażliwości próbują używkami tępić świadomość, dlatego też często 

zdarza się, że uzależniają się od substancji psychoaktywnych. 
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Grupa AB 

Osoby z grupą krwi AB w interesujący sposób łączą cechy osób  

z grupami A i B. Bywają nieco chaotyczne. Więcej w nich z wizjonera, 

niż z solidnego, precyzyjnego wykonawcy. Często charakteryzuje je 

słomiany zapał. Bywają powierzchowne w działaniu, ale też w kontak-

tach międzyludzkich. Trudno im stworzyć prawdziwe przyjaźnie, gdyż 

ich relacjom z innymi ludźmi brakuje głębi - często po prostu inni są w 

ich odczuciu nudni. Osoby z grupą AB są mistrzami w stwarzaniu pozo-

rów. Umieją świetnie symulować pracę, wiedzę czy zaangażowanie. Ta 

cecha pozwala im wspaniale dostosowywać się do okoliczności. Dzięki 

temu szybko wspinają się po szczeblach kariery i zajmują eksponowane 

stanowiska. Cechuje je wielki urok osobisty, są czarujące i przesympa-

tyczne. Jednak w sytuacjach stresowych brakuje im zimnej krwi i zdarza 

im się panikować. Zawsze jednak znajdzie się w pobliżu przyjazna du-

sza, która przybiegnie im z pomocą. 

Osoby z grupą krwi AB zazwyczaj są szczęśliwe w miłości. Po-

trafią stworzyć pozory idealnego związku tak dobrze, że często nawet 

współmałżonkowi trudno się w tym połapać. Ponieważ są czarujące  

i pełne optymizmu, dlatego mają mnóstwo znajomych. Często organizują 

duże spotkania, a ich dom jest zawsze otwarty dla innych. Jednak biada 

temu, kto nastąpi AB-kom na odcisk! Wybuchy gniewu są u nich na po-

rządku dziennym. Ich cierpliwość kończy się nagle, hałaśliwie i bardzo 

gwałtownie. W gniewie często bywają niesprawiedliwe i okrutne. Ich 

złość mija tak szybko, jak przyszła, a zdumione otoczenie błyskawicznie 

o niej zapomina. 

Ich gwałtowna natura sprawia, że osoby z tą grupą krwi często 

mają problemy z sercem. Powinny też uważać na wylewy. Mają świetną 

przemianę materii i niezwykle silny układ immunologiczny. Często zda-

rzają im się również osłabienia i omdlenia. 

 

 

 

 

 

 

A jak z miłością? 
 

Wspaniale rozumieć się będą: 

 

Pan 0 - Pani 0 

Pani A – Pan A 

Pani B - Pan A 

Pani A - Pan B 

Pani AB - Pan B 

Pani AB - Pan AB 

 

Wielką namiętność gwarantują połączenia: 

 

Pani B - Pan 0 

Pani 0 - Pan A 

Pani 0 - Pan B 

Pani 0 - Pan AB 

 

Tarcia będą w połączeniu: 

 

Pani AB - Pan 0 

Pani B - Pan B 

 

Kiepsko rokuje połączenie: 

 

Pani A - Pan 0 

Pani AB - Pan A 

Pani A - Pan AB 

Pani B - Pan AB 
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Poznajmy się! – klasa I G 
Cukiernik 
Mazur Marcelina 

W trakcie nauki w szkole uczeń zdobywa wiedzę  

i umiejętności związane z techniką i technologią produk-

cji ciast, kremów, deserów, lodów, jak również umiejęt-

ności obsługi maszyn i urządzeń ciastkarskich. 

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach cukierni-

czych i ciastkarskich oraz prowadzić własną działalność 

gospodarczą.  

Kończąc szkołę, uczeń zdobywa kwalifikację: 

- produkcja wyrobów cukierniczych. 

Fryzjer 
Boho Patrycja, Gardziel Agata, Gdula Wiwanna, Gomula Sabina, Hajder 

Gabriela, Janusz Patrycja, Marcinowska Natalia 

Jest to kierunek kształcenia zawodowego, przygotowujący 

uczniów do pracy w salonach fryzjerskich. Absolwent 

potrafi wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, 

stosować w pracy najnowsze osiągnięcia oraz tendencje 

światowe z zakresu stylistyki, dobierać kolorystykę włosów, 

makijażu, z uwzględnieniem typu urody klienta. W czasie 

procesu edukacji uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs do-

kształcający w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli. 

Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach 

fryzjerskich.  

Edukacja w tym zawodzie kończy się zdobyciem kwalifikacji: 

- wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 

Kucharz 
Bodio Klaudia, Cal Katarzyna, Dudek Marzena, Gut Katarzyna, Kraw-

czyk Wioleta, Madej Alicja, Musiał Dominik, Pawelec Natalia, Podkasany 

Wojciech, Pustelna Monika, Sowa Adam, Ślanda Gabriela, Wojciechow-

ska Barbara 

W trakcie 3-letniej nauki w szkole uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności 

w zakresie podstaw żywienia człowieka i wyposażenia zakładów gastro-

nomicznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w szkolnej pracowni ga-

stronomicznej, natomiast zajęcia praktyczne w różnych zakładach gastro-

nomicznych. 

Po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie w charakterze kucharza 

w każdej placówce gastronomicznej. 

Nauka w tym zawodzie kończy się zdobyciem kwalifikacji: 

- sporządzanie potraw i napojów. 

Sprzedawca 
Chrzan Karolina, Czech Renata, Danak Paweł, Dec Paulina, Dziob Karo-

lina, Gołąb Aleksandra, Hanejko Dominik, Kania Klaudia, Łapińska Nata-

lia, Malec Andżelika, Matyja Gabriela, Murdzia Izabela, Pasternak Kata-

rzyna, Paszek Maria, Rogala Iwona, Serafin Ewa, Sieńko Karolina, Taba-

ka Karolina, Więcław Justyna, Zagaja Dominika 
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Nauka w szkole trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe. Uczniowie w trakcie nauki odbywają zajęcia 

praktyczne w szkole (2 dni w tygodniu). Zdobywają wiedzę z zakresu 

sprzedaży towarów, rozliczeń finansowych, funkcjonowania rynku oraz 

podstaw ekonomii. Absolwenci mogą podjąć pracę w punktach sprzeda-

ży detalicznej i hurtowej.  

Uczniowie zdobywają kwalifikacje: 

- prowadzenie sprzedaży. 

 

Czy wiesz, że…?  
 „Super Book” mierząca 2,74 na 3,07 metra została wydana w De-

nver w stanie Colorado w 1976. Składa się z 300 stron i waży 

252,6 kg?  

 Drukarnia Toppan Printing z Tokio zdołała wydrukować książkę 

wielkości uszka w igle. Mikroksiążka ma 22 strony i nosi tytuł 

„Shiki no Kusabana”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza 

kwiaty i pory roku. Miniaturowe dzieło sztuki zawiera nazwy  

i mikroskopijne, czarno-białe ilustracje japońskich kwiatów. 

Strony mają zaledwie 0,75 milimetra długości, podczas gdy sze-

rokość liter nie przekracza 0,01 milimetra? 

 Biblię przetłumaczono na 310 języków, a jej fragmenty na dalsze 

597 języków. Szacuje się, że pomiędzy 1815 a 1975 rokiem wy-

drukowano około 2,5 miliarda egzemplarzy Biblii? 

 Najdroższą na świecie książką jest czterotomowe dzieło” The 

Birds of Amerika” („Ptaki Ameryki”) Johna Jamesa Audubona 

wybitnego ornitologa. Napisał on księgę, w której zawarł 1000 

naturalnej wielkości ilustracji blisko 500 różnych gatunków pta-

ków. Dzieło to wydano zaledwie w 119 egzemplarzach, z czego 

108 znajduje się obecnie w muzeach i bibliotekach. Cena egzem-

plarza tego niespotykanego XIX-wiecznego dzieła, osiągnęła  

w 2000 roku aż 8,8 miliona dolarów, natomiast egzemplarz, który  

 

 

został wystawiony w domu aukcyjnym Sotheby's, w grudniu 

2010 roku, osiągnął cenę - ponad 10 milionów dolarów?  

 Najgrubsza książka świata to dzieło, w którym zgromadzone zo-

stały wszystkie przygody Panny Marple, postaci stworzonej przez 

Agathę Christie. Najgrubsza na świecie lektura liczy sobie 4032 

strony, waży około 8 kilogramów i ma 322 mm grubości. Powsta-

ło tylko 500 kopii rekordowej książki. Zostały sprzedane za 

ok.1000 funtów?  

 Najstarsza książka to sześć połączonych ze sobą płytek z 24 – ka-

ratowego złota. Są one zapisane językiem Etrusków, którego nikt 

do tej pory nie zdołał w pełni odczytać. Książka posiada też ilu-

stracje: jeźdźca, syreny, harfy oraz żołnierzy. Jej wiek oszacowa-

no na 2,5 lat. Maleńka książka została odkryta 60 lat temu, pod-

czas kopania kanału w południowo – wschodniej Bułgarii?  

 Najcięższa książka świata to „Dzieje Ithalu” wydana przez jedne-

go z arcyksiążąt habsburskich. Waży 48 kg?  

 Najobszerniejszą książką świata jest słownik chiński „Tu – sza – 

czi – czeng”, składający się z 5020 tomów po 170 stron każdy?  

 Książka pachnąca ukazała się w Japonii. Jest to wyprodukowana 

na papierze specjalnie nasyconym olejkami, książka kucharska 

zawierająca kilkaset przepisów japońskiej kuchni. Wystarczy de-

likatnie potrzeć dłonią tekst wydrukowanego przepisu, a natych-

miast wydziela się smakowity zapach opisanej potrawy?  

 Biblioteka mieszcząca się na 60 piętrze hotelu Marriott w Szan-

ghaju, trafiła do Księgi Rekordów Guinessa jako najwyżej poło-

żona biblioteka na świecie?  Znajduje się 230,9 metrów nad po-

wierzchnią ziemi. Dotarcie do niej na piechotę wymagałoby po-

konania 1435 schodów. Posiada zbiór książek w języku chińskim 

i angielskim. Biblioteka otwarta jest dla wszystkich zaintereso-

wanych, pragnących skorzystać z księgozbioru? 
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Z życia szkoły  
 1.04. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycz-

nych przeznaczony dla uczniów klas I , II i III technikum. Kon-

kurs zorganizowały nauczycielki języka angielskiego: Katarzyna 

Bieniek - Płaza, Elżbieta Kryla oraz Monika Zawistowska.  

W konkursie wzięło udział 41 uczniów, którzy pisali test o tema-

tyce związanej z geografią, kulturą i historią krajów anglojęzycz-

nych.  Zwycięzcami zostali: 

I miejsce - Justyna Paluch - klasa II T 

II miejsce – Tomasz Czapla - klasa I TI 

III miejsce – Bartosz Bąk - klasa II TI. 

 10.04. ponad pięćdziesięcioosobowa grupa naszych uczniów do-

pingowała reprezentację Polski kobiet do lat 19 podczas meczu 

towarzyskiego z reprezentacją Słowacji, który rozegrano na sta-

dionie w Krasnem koło Rzeszowa. Pomimo, iż spotkanie zakoń-

czyło się porażką biało – czerwonych 1 – 2 młodzież dzielnie do-

pingowała zawodniczki.  

 10.04. drużyna piłki ręcznej chłopców Zespołu Szkół Technicz-

nych wzięła udział w VI Kolbuszowskim Turnieju w Piłce Ręcz-

nej Mężczyzn o Puchar Prezesa KKS Kolbuszowianka,  gdzie za-

jęła II miejsce.  

 14.04. na obiekcie „Orlika” przy Zespole Szkół Licealnych w Le-

żajsku, rozegrano mecze Licealiady w Piłce Nożnej Dziewczyn  

i Chłopców. W turnieju wzięły udział reprezentacje szkół śred-

nich powiatu leżajskiego. Chłopcy wygrali wszystkie mecze  

i awansowali do dalszych rozgrywek.  

 14.04. w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbył się powia-

towy etap konkursu "Mistrz klawiatury". Wzięli w nim udział 

uczniowie ze szkół średnich powiatu leżajskiego, którzy okazali 

się najlepsi w etapie szkolnym. Naszą szkołę reprezentowali: Ra-

fał Stępnik i Dominik Wnęk. Największymi umiejętnościami 

szybkiego i bezbłędnego pisania na klawiaturze wykazali się: 

Dominik Wnęk z 1TD, który został laureatem II miejsca i Rafał 

Stępnik z 2TI, który zajął III miejsce. Opiekę nad młodzieżą 

sprawowała nauczycielka informatyki Sylwia Krukowiecka-

Niemiec. 

 15.04.  uczennice klas: I TH, I TG, I TŻ, I G, II TH i III TH wzię-

ły udział w spotkaniu edukacyjnym na temat profilaktyki wcze-

snego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, zorganizowa-

nego przez nauczycielkę WDŻ Joannę Jakucką. Dziewczyny wy-

słuchały wykładów pracownic Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Leżajsku: Angeliny Grabarz i Marii Babiarz 

o czynnikach ryzyka sprzyjających zachorowaniom na raka piersi 

i raka szyjki macicy, konieczności i zasadach samokontroli piersi. 

Panie zapoznały dziewczyny z dostępnymi programami profilak-

tycznymi i przekazały foldery informacyjne z przydatnymi in-

formacjami i adresami ośrodków wykonującymi bezpłatne bada-

nia. 

 15.04.  rozstrzygnięto konkurs „Patron Mojej Szkoły – Tadeusz 

Kościuszko”. Jego organizatorkami były nauczycielki historii: 

Katarzyna Wiatrowicz i Maria Kuszaj – Bafitjari. Uczestnicy 

konkursu mogli wybrać jedną spośród dwóch form: praca pla-

styczna – rysunek wykonany dowolną techniką i przedstawiający 

postać Tadeusza Kościuszki lub scenę z powstania kościuszkow-

skiego, prezentację multimedialną pod tytułem: „Śladami patrona 

szkoły Tadeusza Kościuszki przez Polskę, Europę i Świat”. Po 

obejrzeniu zgłoszonych prac organizatorzy przyznali: - w katego-

rii „praca plastyczna”: 

I miejsce – ex aequo Dorota Dubas z klasy III TG i Magdale-

na Łebko z klasy I TŻ 

II miejsce – Mateusz Tudryn z klasy I TE  

III miejsce ex aequo Adam Helit z klasy II TI i Natalia Migas 

z klasy III TG  

Wyróżnienie – Sławomir Karaś z klasy IV TŻR  

- w kategorii „prezentacja multimedialna”:  

I miejsce – Mateusz Szczęch, Dawid Szabat, Tomasz Staroń 

– wszyscy z klasy II TI. 



Kwiecień                                  Nr 56 /2015           Kwiecień                                  Nr 56 /2015 
 

str.29            str. 30 

 

 15.04. uczniowie klas: I, II i III technikum mechatronicznego 

wraz z Panią Dyrektor Haliną Samko, Kierownikiem Pracowni 

Praktycznej Nauki Zawodu Krzysztofem Rudzińskim i nauczy-

cielem mechatroniki Robertem Maruszakiem, wzięli udział  

w Akademickich Targach Pracy, zorganizowanych przez Biuro 

Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

 16.04. w lasach w okolicach Leżajska odbyły się X Powiatowe 

Międzyszkolne Zawody w Marszach na Orientację zorganizowa-

ne przez działające w naszej szkole Koło Krajoznawczo-

Turystyczne. W kategorii szkół średnich najlepszy okazał się 

uczeń naszej szkoły Kamil Kłos z klasy II TD. 

 22.04. odbyła się konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych. 

 24.04. pożegnaliśmy maturzystów.  

 24.04. odbył się Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny zorgani-

zowany przez nauczycieli – instruktorów nauki jazdy naszej 

szkoły: Marka Osipa, Piotra Szpilę, Kazimierza Błońskiego  

i Tomasza Majkuta.  Zawodnicy wzięli udział w następujących 

konkurencjach: test z historii polskiej motoryzacji, slalom samo-

chodem osobowym z talerzem „Stewarta”, parkowanie równole-

głe na czas i precyzję, udzielanie pierwszej pomocy przedme-

dycznej, obsługa codzienna pojazdu. Powiatowe eliminacje wy-

grali:  

I miejsce – Radosław Kniaź z klasy III TD 

II miejsce – Rafał Juśko z klasy III TB 

III miejsce – Tomasz Socha z klasy III TE  

 28.04. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycz-

nej. Każdy z uczestników wykonał jedną piosenkę w języku ob-

cym. Jury w składzie: Tomasz Kycia – kierownik muzyczny 

ZPiT „Ziemia Leżajska”, Janusz Szpila – wokalista, gitarzysta, 

instrumentalista i Małgorzata Pieniążek – nauczycielka języka 

niemieckiego postanowiło nagrodzić:  

w kategorii „soliści”:  

I miejsce - Łukasz Łyko z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku  

II miejsce – Natalia Kolano z Gimnazjum w Łętowni  

III miejsce – Patrycja Kiełbowicz z Gimnazjum w Brzózie Kró-

lewskiej 

w kategorii „zespoły”:  

I miejsce – zespół z Zespołu Szkół w Giedlarowej w składzie: 

Magdalena Kozyra, Klaudia Szkodzińska, Wiktoria Śmiałek, Ja-

dwiga Burek  

II miejsce – zespół z Gimnazjum w Woli Zarczyckiej w składzie: 

Monika Gap, Wiktoria Łyko, Bartłomiej Hajder, Aleksander 

Kniaź  

III miejsce – zespół z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku w skła-

dzie: Paulina Hader, Kamil Wołczasty, Damian Wołczasty, Da-

mian Szepielak  

 29.04. klasy: I TE i I TG wzięły udział w lekcjach muzealnych 

„Style w sztuce” i „Obyczaje i zwyczaje w dawnej Polsce” .Na 

podstawie wnętrz pałacowych uczniowie poznali polskie zwycza-

je, sztukę i muzykę, a także życie codzienne od XVII do XIX 

wieku. Wysłuchali też opowieści o obyczajowości dawnej Polski. 

Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Maria Kuszaj – Baftija-

ri, Monika Sroka i Anna Kochmańska.  

 29.04. w bibliotece szkolnej odbyła się impreza „Czytamy ra-

zem”. 

Ciekawostki ze świata informatyki 
Technologia 4K 

Informatyka nieustannie się rozwija. 

Najnowszą technologią, która niedawno 

zawitała w sklepach RTV/AGD jest 4K. Nie 

tak dawno dużą popularnością cieszyło się 

3D, jednak technologia ta nie do końca była 

doskonała. Oglądanie obrazu trójwymiaro-

wego przez okulary 3D jest niekiedy męczą-

ca i powoduje nie pożądane zachwiania organizmu. Technologię 4K zo-

brazujemy wam w sposób bardziej informatyczny. Ukażemy wam korzy-

ści płynące z zastosowania technologii 4K. Czy będzie to przełom  

w przedstawianiu obrazu na dużym ekranie? Zobaczcie sami.  
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Na sam początek poznajmy trochę samą technologię i określmy 

nazewnictwo. Samo 4K oznacza nic innego jak liczbę 4 tysiące. Zapyta-

cie zapewne: ale czego 4 tysiące? Odpowiedź brzmi: pikseli. Patrząc pod 

kątem filmów i telewizji szerokość obrazu wynosi w tej technologii pra-

wie 4 tysiące pikseli, stąd tez nazwa 4K. Jak się ma 4K do bardzo popu-

larnego Full HD? Otóż ekrany 4K posiadają cztery razy więcej pikseli 

aniżeli obecna technologia Full HD, co oznacza, że jest ich 8 mln, a nie 

tak jak w przypadku Full HD tylko 2 mln. Jeśli chodzi o telewizję to 

standaryzowana rozdzielczość to 3840 x 2160 pikseli. Cyfrowe kina 

UHD – Ultra HD, czyli wykorzystujące technologię 4K, wykorzystują 

natomiast bardziej multimedialny i szerokoekranowy obraz o rozdziel-

czości 4096 x 2160. 

Jakie korzyści zatem płyną z zastoso-

wania technologii 4K? 
Wiadome jest, że im większa licz-

ba pikseli tym lepsza jakość obrazu oraz 

jego szczegółowość. Na ekranie 4K filmy 

będą wyglądać bardziej realnie niż  na 

ekranie HDTV czy np. obraz z płyty Blu-

ray. Punkty ekranu są znacznie mniejsze 

niż w typowych telewizorach, co sprawia, że widz może znajdować się 

znacznie bliżej ekranu tym samym nie zauważając pikseli. Możliwości są 

ogromne. Można siedzieć przy takim ekranie tak, by obraz wypełniał 

prawie całe pole widzenia – identycznie jak w kinie. Patrząc pod wzglę-

dem praktycznym na ten temat, to oznacza to, iż w małym salonie mo-

żemy postawić naprawdę spory telewizor. Ilość szczegółów zauważal-

nych przez ludzkie oko jest zależna od odległości w jakiej znajduje się 

widz od monitora czy też telewizora. Dla przykładu: dla telewizora  

o przekątnej 84′ jest to odległość maksymalnie trzech metrów. Jeśli bę-

dziemy na ten ekran spoglądać z dalszej odległości nie dostrzeżemy róż-

nicy miedzy 4K a Full HD. 

W kilku punktach podsumujmy zatem wszystkie wspomniane oraz po-

minięte zalety technologii 4K: 

 Ekscytujące wrażenia podczas gry – obraz ostrzejszy niż rzeczy-

wistość. Standard 4K mocno wspierany przez producentów kart 

graficznych jak również gier konsolowych. 

 Wyraźniejsze i piękniejsze zdjęcia – przeglądanie zdjęć w naj-

wyższej jakości to coś czego nigdy nie będzie mało. Aparaty cy-

frowe z matrycami 8 Mpix robią zdjęcia w rozdzielczości 4K. 

 3D w Full HD w 4K – dużo tego – ale to tylko dodatek. Telewi-

zory i monitory 4K wyświetlają obraz 3D w rozdzielczości 

1980×1080 – nie trzeba drogich okularów migawkowych, które 

zostały zastąpione tańszymi polaryzacyjnymi. 

 Większe telewizory – z jednej strony plus z drugiej minus – mo-

lochy w salonie – jednak nie trzeba posiadać ekranu projekcyjne-

go. Przy takiej rozdzielczości jaką jest 4K telewizory osiągną 

wielkość dwukrotnie większą od dzisiejszych standardów – za-

chowają przy tym doskonałą jakość i ostrość obrazu. 

 Więcej widocznych detali – piękny oraz szczegółowy obraz jesz-

cze doskonalszy niż w rozdzielczości Full HD. Piksele są znacz-

nie mniejsze co pozwala na wyświetlenie ich aż 8 mln na ekra-

nach wykorzystujących technologię 4K. 
 

Przysłowia polskie na kwiecień 
 W prima aprilis się omylisz, gdzie postąpisz, gdzie się schylisz. 

 Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek. 

 W Wielki Piątek dobry zasiewu początek. 

 Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 

 Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami. 

 Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, 

pół wiosenny, pół zimowy, nie każdemu bywa zdrowy, 

to zaświeci błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą. 
 

 S. Krukowiecka- Niemiec 
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