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 Mówimy nie dopalaczom!  

 Nasze największe osiągnięcia w mijającym roku szkolnym 

 Laureaci konkursów  

 Z życia szkoły  

Dopalacze – nowe zagrożenie zdrowia młodzieży 
 

W dzisiejszych czasach jednym z najpoważniejszych zagrożeń spo-

łecznych rozwijających się wśród młodego pokolenia, stając się zja-

wiskiem coraz bardziej powszechnym i obecnym, jest zażywanie 

środków o działaniu psychoaktywnym, jakimi są dopalacze. Można 

je nazwać zamiennikami narkotyków, gdyż działają na człowieka  

w bardzo podobny sposób jak prawdziwe narkotyki. 

Dopalacze w swoim składzie zawierają niebezpieczne i pochodzące  

z niewiadomego źródła używki, w swej budowie są bardziej złożone 

niż narkotyki, co powoduje dużo działań niepożądanych. 

W ostatnim czasie słyszy się coraz więcej wzmianek na temat 

przedawkowania dopalaczy. Zaczęły pojawiać się wypadki śmiertel-

ne, a lista zastrzeżeń w stosunku do dopalaczy wzrasta. Kwestia sa-

mego uzależnienia, nie jest więc tym jedynym ryzykiem. Mimo 

ostrzeżeń specjalistów, zażywanie chemicznych specyfików w du-

żych ilościach jest bardzo popularne. Młodzież przejawia ponadto 

tendencję do mieszania ze sobą różnych substancji, co może okazać 

się szczególnie groźne dla ich organizmów. Dopalacze mogą wów-

czas spowodować porażenie ośrodka oddechowego i ośrodka krąże-

nia, zaburzenia rytmu serca, a także skoki ciśnienia, prowadzące do 

utraty przytomności, udaru mózgu czy zawału serca. Używki, takie 

jak dopalacze działają negatywnie nie tylko na zdrowie, ale i na psy-

chikę człowieka. Często prowadzą do depresji, a także na leczenie 

odwykowe do klinik psychiatrycznych. 

Pomimo nowelizacji „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, dopa-

lacze nie zniknęły całkowicie z polskiego rynku i życia młodzieży, 

gdyż nadal dostępne są w sprzedaży wysyłkowej. Obecnie Internet 

proponuje młodemu człowiekowi strony e-sklepów, oferujących tanią 

wysyłkę zamówionych towarów do Polski. Skład dopalaczy nie jest  

w pełni poznany, gdyż podlega stałej ewolucji. 

Najczęściej stosowaną substancją jest Mefedron – jego działa-

nie jest zbliżone do amfetaminy bądź kokainy, sposób jej oddziaływa- 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Halina Samko 

z laureatami Nagrody Ministra Gospodarki 
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nia na mózg nie został jeszcze dokładnie zbadany. Występuje w postaci 

„soli do kąpieli” lub „białych proszków”. Działania niepożądane to: za-

burzenia rytmu serca, działanie hypertensyjne, szczękościsk, oczopląs, 

bóle głowy, ból w klatce piersiowej, drżenie rąk, wymioty, drgawki. Me-

fedron wywołuje także gonitwę myśli, rozdrażnienie, bezsenność, 

zmienność nastroju, stany depresyjne i halucynacje.  

Postać, pod jaką występują dopalacze, to najczęściej susze roślinne (typu 

Spice), tabletki (party pills), proszki, sprzedawane jako produkty kolek-

cjonerskie, nienadające się do spożycia przez ludzi.  

Zawierają one zarówno syntetyczne substancje chemiczne, jak i susze 

bądź sproszkowane nasiona roślin znanych z silnych działań psychosty-

mulujących czy halucynogennych. Efekt działania dopalaczy imituje 

skutki zażycia popularnych narkotyków, takich jak: marihuana, opium, 

amfetamina czy ecstasy. Przy długotrwałym stosowaniu, dopalacze, po-

dobnie jak inne środki psychostymulujące, mogą powodować uzależnie-

nie, a także być wstępem do eksperymentowania z tzw. twardymi narko-

tykami. Oprócz działań pobudzających, relaksujących, halucynogennych 

czy empatogennych powodują wiele działań niepożądanych, zarówno  

z grupy zaburzeń psychicznych, jak też istotnych zaburzeń somatycz-

nych, prowadzących nawet do poważnych zaburzeń świadomości, zabu-

rzeń oddychania czy napadów drgawkowych, bezpośrednio zagrażają-

cych życiu. Z uwagi na brak swoistych odtrutek, leczenie pozostaje jedy-

nie objawowe, ma podtrzymywać podstawowe czynności życiowe. 

Wskazane jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznej i/lub psy-

chiatrycznej, a w uzasadnionych przypadkach skierowanie na leczenie 

odwykowe. 

Dlatego dopalaczom i innym narkotykom mówimy NIE! 

W ramach akcji profilaktycznych w maju podejmowane były działania 

profilaktyczne poświęcone przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii. 

Na godzinach wychowawczych realizowane były następujące tematy: 

1. Realizacja programu profilaktycznego „Stop dopalaczom”. 

2. Spotkanie klas pierwszych z funkcjonariuszem policji – specjali-

stą ds. nieletnich i patologii społecznej nt. konsekwencji zażywa-

nia narkotyków. 

3. Projekcja filmów z cyklu „Nie zamykaj oczu” pt. „Stop dopala-

czom – nowe narkotyki”,  „Dziękuję… nie biorę”, „Fałszywa 

pomoc – narkotyki, dopalacze”, „Dopalacze”, „Kolekcjonerzy 

mocnych wrażeń (moda na dopalacze)”. 

4. Wpływ środków odurzających na organizm młodego człowieka. 

5. Mechanizmy i etapy uzależnienia od narkotyków (godziny z wy-

chowawcą prowadzone przez wychowawców lub pedagogów). 

6. Mity i fakty na temat narkotyków. 

7. Spotkanie z przedstawicielem Sanepidu nt. szkodliwości uzależ-

nienia od papierosów i alkoholu. 

Nasze największe osiągnięcia w mijającym roku 

szkolnym: 
 

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technolo-

gii Wytwarzania (RCTNTW) w Leżajsku – otwarte!  
Chcąc odnieść sukces w życiu, należy przecierać nowe szlaki,  

a nie trzymać się utartych dróg 

 

John D. Rockefeller 
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 Otwarcie RCTNTW funkcjonującego w strukturze Zespołu Szkół 

Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, to ważne wydarze-

nie nie tylko dla społeczności szkolnej, lecz dla mieszkańców powiatu 

leżajskiego i powiatów ościennych – mówiła inaugurując uroczystość 

Dyrektor ZST Halina Samko. Prezentując projekt podziękowała tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Uznała, iż 

ważną rolę odegrał były Zarząd Powiatu Leżajskiego oraz poprzednia 

Dyrekcja ZST, którzy jako pierwsi dostrzegli szansę na urealnienie ma-

rzeń o nowoczesnym i innowacyjnym ośrodku kształcenia zawodowe-

go młodzieży. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do władz 

Starostwa Powiatowego. Mam to szczęście, że mogę współpracować  

z ludźmi, których nie trzeba przekonywać, że nowoczesne kształcenie 

zawodowe musi być kosztowne i nie ma dla niego alternatywy. Zabez-

pieczenie wkładu własnego w kwocie 1,2 mln złotych, przy całkowitej 

wartości projektu około 8,2 mln złotych, to znaczne obciążenie dla bu-

dżetu powiatowego, lecz władze powiatu także tym razem stanęły na 

wysokości zadania – kontynuowała Halina Samko. Prezentując projekt 

RCTNTW, zwróciła uwagę na to, że wyposażenie dydaktyczne 11 no-

wo powstałych laboratoriów zostało zorientowane głównie na zawody 

związane z branżą lotniczą, tj. technik mechanik o specjalności CNC, 

technik mechatronik oraz technik elektronik. Wspomniała, iż istotną 

rolę w poprawie infrastruktury ZST odegrał także projekt „Podkarpacie 

stawia na zawodowców” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie w partnerstwie z powiatami naszego województwa. 

Główne zadania realizowane w ramach tego projektu ogniskowały się 

wokół tzw. działań miękkich, tj. kursów i szkoleń dla młodzieży oraz 

płatnych wakacyjnych staży. Jednak część środków została przezna-

czona na wyposażenie nowoczesnych pracowni zawodowych. Ze środ-

ków tego projektu w ZST wyposażono 5 pracowni dla potrzeb kształ-

cenia w zawodzie technik informatyk oraz technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej. Dyrektor Halina Samko kończąc swoje wystą-

pienie, wspomniała o dwóch ważnych inicjatywach związanych z za-

cieśnieniem współpracy pomiędzy szkołą i instytucjami zewnętrznymi 

wspomagającymi kształcenie zawodowe.  Jedną z nich jest Wyższa 

Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która już trzeci rok 

sprawuje patronat i wspiera edukację w ramach kierunku technik in-

formatyk. Z kolei firma MTU – wiodący globalny producent zespołów 

napędowych dla lotnictwa wojskowego i cywilnego – od 1 września br. 

patronuje kształceniu ukierunkowanemu na potrzeby przemysłu lotni-

czego w ramach pilotażowego projektu pod nazwą CEKSO 2. Kolej-

nym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości. Jako 

pierwsi zabrali głos Starosta Leżajski Jan Kida i Wicestarosta Leżajski 

Marek Kogut. Obaj akcentowali fakt, iż wykształcenie zawodowe to 

główny priorytet polityki oświatowej powiatu leżajskiego. Zdaniem 

władz powiatu, nowoczesna baza dydaktyczna to jeden z podstawo-

wych warunków osiągnięcia wysokich efektów kształcenia zawodowe-

go, ukierunkowanego na potrzeby współczesnego rynku pracy i gospo-

darki opartej na wiedzy. Przedstawiciele organu prowadzącego wyrazili 

przekonanie, że nowo powstały, nowoczesny ośrodek kształcenia mło-

dzieży zostanie właściwie wykorzystany i będzie służyć młodym 

mieszkańcom powiatu leżajskiego i powiatów ościennych w zdobywa-

niu kwalifikacji zawodowych. Kolejno głos zabrał Prezes firmy MTU 

Krzysztof Zuzak. Zwrócił uwagę na fakt, iż nowoczesna baza sprzęto-

wa, to tylko pierwszy krok do sukcesu. W jego opinii konieczne są na-

stępne działania, które stały się głównymi założeniami programu CEK-

SO 2. Obejmują one m.in. takie działania jak: przygotowanie kadry 

dydaktycznej oraz modyfikację programów nauczania na kierunkach 

związanych z branżą lotniczą. W opinii Prezesa firmy MTU, warun-

kiem koniecznym do utrzymania obecnej dynamiki rozwoju Doliny 

Lotniczej jest zabezpieczenie odpowiednio przygotowanej kadry, która 

potrafi odnaleźć się w skomplikowanym i stale zmieniającym  się śro-

dowisku technologicznym. Kolejne wystąpienia należały do trzech rad-

nych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Stanisław Bartnik oczy-

tał list gratulacyjny Marszałka Województwa Władysława Ortyla, adre-

sowany do Starosty Leżajskiego Jana Kidy i Dyrektor ZST Haliny 

Samko. Z kolei profesor Politechniki Rzeszowskiej Jan Burek przypo-

mniał narodziny idei projektu w 2007 roku, która kilkakrotnie uległa 

modyfikacjom. 
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Podkreślił fakt, iż jako jeden z inicjatorów tego pomysłu ma szczególny 

powód do satysfakcji, że to wielkie przedsięwzięcie zostało zrealizo-

wane w szkole, której jest absolwentem. Kolejny radny Sejmiku – 

Zdzisław Nowakowski i równocześnie Dyrektor Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Doskonalenia   Nauczycieli w Mielcu, podkreślił fakt, iż 

RCTNTW to najbardziej innowacyjny projekt edukacyjny. Wiele wo-

jewództw w Polsce wyraża zainteresowanie tym przedsięwzięciem oraz 

chęcią jego stworzenia na swoim terenie. Z kolei przedstawiciel Kura-

torium Oświaty w Rzeszowie Marek Kądziołka, przyłączając się do 

gratulacji swoich przedmówców, wyraził nadzieję, że ZST pozostanie 

na „linii wznoszącej” pod względem bazy dydaktycznej, naboru 

uczniów i efektów kształcenia. W gronie osób gratulujących realizacji 

tego wielkiego przedsięwzięcia  nie zabrakło  również absolwentów 

szkoły. Byli to: radny powiatu i Dyrektor Oddziału Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie Marek Ordyczyński 

oraz Burmistrz Leżajska Piotr Urban. Listę prelegentów zakończyło 

wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ZST –  

Wojciecha Gruszki. W imieniu uczniów dziękował za stworzenie szan-

sy nowoczesnego kształcenia zawodowego w myśl hasła: „Dobry za-

wód – dobra praca – dobra przyszłość!”  

Ostatnim punktem uroczystości była wycieczka po szkole, podczas 

której goście mogli obejrzeć nowoczesny sprzęt zainstalowany w labo-

ratoriach i pracowniach, który już został włączony do procesu dydak-

tycznego.  

Dziękując gościom za uczestnictwo w uroczystym otwarciu 

RCTNTW, dyrektor Halina Samko wspomniała, że w ZST zorganizo-

wano Festiwal Techniki, jako imprezę towarzyszącą inauguracji projek-

tu, która adresowana była do uczniów szkół podstawowych. Zaintere-

sowanie Festiwalem przeszło nasze oczekiwania. Ze wstępnej statystyki 

wynika, że uczestniczyło w nim około 1000 młodych osób. Gościliśmy 

szkoły z Leżajska, Starego Miasta, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej, 

Grodziska Górnego, Wierzawic i Sarzyny. Specjalnie na tę okazję na-

uczyciele i uczniowie przygotowali stanowiska prezentujące kierunki 

techniczne takie jak: elektronika, mechanika, mechatronika, energetyka 

odnawialna, informatyka. Odwiedzające tego dnia naszą szkołę dzieci, 

mogły sterować robotem reagującym na dotyk, obejrzeć skonstruowa-

nego przez uczniów technikum mechatronicznego drona, spróbować 

swoich sił w grafice komputerowej na tablecie multimedialnym oraz 

poznać działanie kasy fiskalnej.  Równie dużym zainteresowaniem cie-

szyły się doświadczenia z chemii i fizyki, a także matematyczne łami-

główki wymagające połączenia logicznego myślenia ze sprawnością 

manualną. Uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicz-

nych przygotowali wypieki, a uczennice technikum hotelarskiego zdra-

dzały gościom  tajniki efektownego nakrycia stołów. Dodatkowo swoje 

osiągnięcia zaprezentowali członkowie Klubu Modelarskiego w Wie-

rzawicach i studenci Politechniki Rzeszowskiej, skupieni w PRz Racing 

Team, którzy zademonstrowali zaprojektowany przez siebie bolid. 

 

Pozytywnie zakręceni, czyli mechatronicy w gronie 

najlepszych uczestników konkursu „Pokaż, co po-

trafisz!”  
 Mając na uwadze popularyzację szkolnictwa zawodowego Wo-

jewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie już po raz drugi zorganizował kon-

kurs „Pokaż, co potrafisz!”.  

Członkowie Szkolnego Koła Automatyka i Mecha-

tronika z opiekunem Robertem Maruszakiem 
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Jest on realizowany w ramach programu „Podkarpacie stawia na zawo-

dowców”, a jego główny cel to zaprezentowanie  możliwości, talentów 

i prac własnych uczniów. Do tegorocznej edycji zgłoszono 126 prac,  

w tym 8 z Zespołu Szkół Technicznych. Wszystkie projekty ZST zosta-

ły wykonane podczas zajęć Szkolnego Koła Automatyka i Mechatroni-

ka, prowadzonego przez Roberta Maruszaka. Były to: „Dron” – projekt 

Pawła Węglarza, Damiana Węglarza, Wojciecha Szeligi i Tomasza 

Stopyry, remont i modyfikacja motoru Cagiva mito  zrealizowany przez 

Adriana Maruszaka, inteligentny pokój autorstwa Bartłomieja Klocka, 

model samolotu RC wykonany przez Tomasza Stopyrę, motorower 

elektryczny – dzieło Michała Rupa, robot mobilny wykonany przez 

Łukasza Urbańskiego i Dawida Wołczastego, robot mobilny z czujni-

kiem linii skonstruowany przez Adriana Pietrzyka i Marcina Dudka 

oraz robot sumo Lego – dzieło Piotra Skoka.  Oceniające prace jury 

brało pod uwagę m.in.: innowacyjność, estetykę, szczegółowość wyko-

nania, możliwość zrealizowania projektu oraz jego funkcjonalność.  

II miejsce w województwie zajęli: Paweł Węglarz, Damian Węglarz, 

Wojciech Szeliga i Tomasz Stopyra za projekt „Dron”, a wyróżnienie 

otrzymał Michał Rup za motorower elektryczny. 30 października  

w pracowni Automatyki i mechatroniki ZST odbyło się wręczenie na-

gród laureatom konkursu. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Wo-

jewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Jerzy Cypryś, Kierownik Wy-

działu Projektów Własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy Małgorzata 

Kawalec, Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych, Wicestarosta Marek 

Kogut, opiekun Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika Robert 

Maruszak, koordynatorki projektu „Podkarpacie stawia na zawodow-

ców” w ZST: Wanda Rakszawska - Stopyra i Krystyna Zastawny. Po-

dziwiając efekty pracy naszych uczniów, Dyrektor WUP nazwał ich 

„pozytywnie zakręconymi” i pogratulował pasji. Dodał również, iż dla 

nauczyciela satysfakcja z osiągnięć uczniów jest najważniejsza. Z kolei 

Dyrektor Halina Samko podziękowała pracownikom WUP – u za po-

mysł zorganizowania konkursu i wyraziła nadzieję, że kolejne jego 

edycje będą wyzwaniem dla naszej młodzieży. Podziękowała także 

opiekunowi Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika Robertowi 

Maruszakowi za zaangażowanie w pracę. Gratulację złożyła również 

Małgorzata Kawalec, jednocześnie podkreśliła, że konkurs ma na celu 

pokazanie gimnazjalistom i pracodawcom, że szkoła techniczna uczy 

konkretnych umiejętności. Uroczystość zakończyła się zaprezentowa-

niem przez uczniów swoich projektów.  
 

O projektach opowiadają laureaci konkursu „Pokaż, co po-

trafisz!”  

Laureaci II miejsca – Paweł Węglarz, Damian Węglarz, Woj-

ciech Szeliga i Tomasz Stopyra:  

Projekt „Dron” to typowy quadrokopter, wyposażony w cztery silniki 

wysokoobrotowe oraz kontroler KFC 32. Na pokładzie znajduje się 

żyroskop odpowiedzialny za stabilizację poziomu lotu oraz elektronicz-

ny kompas. Zaimplementowany barometr utrzymuje stałą wysokość  

w zawisie drona. Wielosilnikowiec sterowany jest z aparatury modelar-

skiej Turnigy 9XR pracującej w trybie mode 2. W konstrukcji zastoso-

wano nowoczesny nadajnik i odbiornik projektu eLeReS. Konstrukcja 

nośna drona jest naszym autorskim pomysłem i została wykonana 

 z prostokątnych przekrojów aluminiowych oraz komponentu węglowe-

go B10.  Laureaci II miejsca: Paweł Węglarz, Wojciech Szeliga, Damian Węglarz, To-

masz Stopyra w towarzystwie Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżaj-

sku Haliny Samko i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

Jerzego Cyprysia prezentują skonstruowanego przez siebie drona 
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Jak podkreśla opiekun Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika 

Robert Maruszak w przyszłości dron zostanie wyposażony w moduł 

GPS, kamerę HD oraz pełną telemetrię. Będzie wykorzystywany w ce-

lach edukacyjnych oraz do pomiaru prędkości wiatru na różnych wyso-

kościach, celem przygotowania inwestycji budowy elektrowni wiatro-

wych.  Urządzenie klasy dron, zaprojektowane i wdrożone na zajęciach 

Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika jest nowoczesnym urzą-

dzeniem mechatronicznym nie odbiegającym od konstrukcji renomowa-

nych firm światowych.  

Zdobywca wyróżnienia Michał Rup: 

Sam zaprojektowałem i zbudowałem ramę motoru. Rolę napędu odgry-

wa elektryczny silnik 1kW zasilany z akumulatorów i sterowany spe-

cjalnie zaprojektowanym układem. 

 

Obecnie członkowie Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika roz-

poczynają pracę nad swoim najnowszym projektem, którym będzie 

robot do walk minisumo. W przyszłości mają zamiar wystartować  

w zawodach krajowych i międzynarodowych.  

O pozostałych projektach więcej na stronie www.zstlezajsk.pl 

„White Socks” znów 

na szczycie! 
Tworzący grupę rockową 

„White Socks”, uczniowie 

Zespołu Szkół Technicz-

nych w Leżajsku: Patryk 

Mateja – gitarzysta i woka-

lista, Paweł Banach - perku-

sista i Patryk Kleczkowski – 

gitarzysta basowy, zajęli I miejsce w konkursie muzycznym przebiega-

jącym w ramach obchodów „XXII Rzeszowskich Dni Kultury Szkol-

nej”. Konkurs, któremu patronują: Prezydent Rzeszowa, TVP Rzeszów, 

Polskie Radio Rzeszów oraz Gazeta Codzienna „Nowiny” został zorga-

nizowany przez III LO w Rzeszowie w dniu 23.10.2014 r. 

 Podczas zmagań 

konkursowych w klubie 

muzycznym „Mikrofon” 

„White Socksi” po raz 

kolejny „pokazali pa-

zur” pokonując 50 

uczestników z woje-

wództwa podkarpackie-

go. Śpiewając własny 

tekst do samodzielnie 

skomponowanej muzyki 

wywołali owację nie tylko fanów rocka będących w klubie muzycz-

nym, ale także wzbudzili szacunek pozostałych uczestników. Nie obyło 

się bez gratulacji ze strony organizatorów, jury oraz dziennikarzy mu-

zycznych obserwujących i oceniających zmagania młodzieży. Po kon-

kursie młodzi artyści zostali zaproszeni do Teatru „Maska” w Rzeszo-

wie, gdzie 18.11.2014 r. ponownie wystąpią podczas uroczystej gali  

z okazji rozdania nagród laureatom wszystkich konkursów zorganizo-

wanych w ramach „Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej”. 

Michał Rup prezentuje motorower elektryczny 

 

http://www.zstlezajsk.pl/
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Po konkursie młodzi artyści zostali zaproszeni do Teatru Maska  

w Rzeszowie, gdzie 18.11.2014 r. ponownie wystąpili. Podczas uroczy-

stej gali z okazji rozdania nagród laureatom wszystkich konkursów 

zorganizowanych w ramach „XXII Rzeszowskich Dni Kultury Szkol-

nej”, członkowie zespołu udzielili wywiadu reporterce Polskiego Radia 

Rzeszów. 

  

Gratulujemy sukcesu „White Socksi” i oczekujemy kolejnych utworów 

już wkrótce ! 

Małgorzata Korczyńska 

  

XV Podkarpacki Konkurs 

Matematyczny  
28 lutego w naszej szkole odbył się 

etap powiatowy XV Podkarpackiego 

Konkursu Matematycznego im. 

Franciszka Leji, organizowanego 

przez: Podkarpackie Centrum Edu-

kacji Nauczycieli w Rzeszowie, Od-

dział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz dyrek-

torów szkół, w których odbywają się poszczególne etapy.  

Patronat nad konkursem objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Marsza-

łek Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowski Oddział Polskiego 

Towarzystwa Matematycznego.  

W etapie powiatowym wzięło udział pięćdziesięciu uczniów z: Gimna-

zjum Miejskiego w Leżajsku, Zespołu Szkół w Starym Mieście, Zespo-

łu Szkół w Brzózie Królewskiej, Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, 

Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie oraz Zespołu Szkół Technicznych  

w Leżajsku, którzy rywalizowali na dwóch poziomach. Poziom pierw-

szy przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum, klas pierw-

szych liceum i klas pierwszych i drugich technikum. Uczestnikami po-

ziomu drugiego są uczniowie klas drugich liceum i klas trzecich techni-

kum.  

Do etapu rejonowego 

zakwalifikowało się 

dwunastu uczniów. 

Wśród nich znalazło 

się trzech uczniów 

naszej szkoły – Da-

mian Paluch z klasy 

II TI laureat II miej-

sca, Hubert Cierpisz 

z klasy I TD, który 

wywalczył III miej-

sce oraz Łukasz 

Urbański z klasy II TD, który zajął IV miejsce. Gratulujemy uczniom  

i ich nauczycielom.  
 

Robot Minisumo – nowe dzieło mechatroników!  
 

Najnowszą konstrukcją zbudowaną przez uczniów na zajęciach 

pozalekcyjnych „Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika’’ jest 

robot do walk w kategorii Minisumo. Głównym realizatorem projektu 

jest Kamil Szydłowski z klasy drugiej technikum mechatronicznego. 

Robot zbudowany jest na bazie mikroprocesora Atmega 8, wyposażony 

został w dwa mikrosilniki z przekładniami mechanicznymi o przełoże-

niu 1:50. Na pokładzie posiada dwa transoptory odbiciowe CNY70 do 

wykrywania linii oraz dalmierz optyczny SHARP GP2Y0A41SK0F. 

Całość zasilana jest z akumula-

tora Li-Pol 2S (7,4V). 

Roboty kategorii Minisumo to  

w pełni autonomiczne jednostki 

o wymiarach podstawy nieprze-

kraczających 10×10 cm (wyso-

kość jest dowolna) i wadze do 

500g. Walka rozgrywana jest na 

specjalnym, okrągłym ringu  

o promieniu 38,5 cm. 
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Roboty ustawiane są na nim według wytycznych, szczegółowo 

określonych w regulaminie. Po znaku sędziego operatorzy/konstruktorzy 

robotów uruchamiają je i następuje pięciosekundowe odliczanie.  

W tym czasie roboty muszą stać nieruchomo, a wyznaczony ob-

szar dookoła ringu musi zostać opuszczony - chodzi o niezakłócanie 

czujników robotów przez osoby znajdujące się w ich zasięgu. Obecnie 

pojawia się tendencja do stosowania specjalnych, bezprzewodowych 

„startujących” modułów, obsługiwanych przez sędziego - start następuje 

zdalnie, przez co znika ryzyko falstartów i roboty mają równe szanse. 

Po upłynięciu 5 sekund zaczyna się walka, która trwa do momen-

tu zdobycia przez robota punktu, lub upłynięcia określonego czasu. Po-

przez zdobycie punktu rozumie się, ogólnie mówiąc - wypchnięcie prze-

ciwnika poza ring. 

Rozgrywane są 3 walki, a wygrywa oczywiście robot, który zdo-

będzie najwięcej punktów. W przypadku remisów, falstartów, ewentual-

nych nietypowych zdarzeń, zazwyczaj organizuje się dogrywki lub po-

wtarza walkę. 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych chcą zorganizować tur-

niej robotów Minisumo w ramach dni otwartych szkoły, żeby móc zmie-

rzyć się z innymi drużynami robotyków.W przyszłości, po ulepszeniu 

konstrukcji, planują udział w Mistrzostwach Polski Robotów Minisumo. 

Zachęcamy uczniów do wykonania własnych konstrukcji robotów klasy 

Minisumo i wzięciu udział w zawodach szkolnych. 

Opracował : Robert Maruszak – opiekun Szkolnego Koła Automatyka  

i Mechatronika 
 

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” wyróżniony 

podczas IV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych  

i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Gar-

niec” w Łańcucie  
 

20 marca w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łań-

cucie odbyła się VI edycja Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych  

i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” pod Honoro-

wym Patronatem Burmistrza Łańcuta. Na scenie zaprezentowały się 

dwadzieścia cztery zespoły. Wśród nich znalazł się działający przy na-

szej szkole Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”, który otrzymał wy-

różnienie za tańce krośnieńskie. 
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Najlepsi sportowcy Zespołu Szkół Technicznych  

w Leżajsku  
 

Socha Katarzyna (kolarstwo) – uczennica klasy  

1 TG , zawodniczka klubu  Smak Górno Poltino Aza-

lia Brzóza Królewska. 

W 2014 roku podopieczna trenera Stanisława Zyg-

munta zdobyła złoty medal w mistrzostwach Polski  

w kolarstwie przełajowym oraz srebrny krążek  

w czempionacie krajowym na szosie w jeździe indy-

widualnej na czas (w wyścigu ze startu wspólnego 

była piąta). Wygrywała też wiele innych imprez,  

w tym pięciokrotnie wyścigi z cyklu Pucharu Polski. 

Uczennica naszej szkoły w plebiscycie organizowa-

nym przez redakcję „Nowin" zajęła 6 miejsce. 
 

Daniel Błoński (karate) – 

uczeń klasy 4 TI, zawodnik 

Leżajskiego Klubu Kyokushin 

Karate.   

II miejsce w Mistrzostwach 

Polski młodzieżowców w ka-

rate - listopad 2014 r. 

Udział w Mistrzostwach Euro-

py Open i pojedynek z legendą 

karate kyokushin Hiszpanem 

Alejandro Navarro. Był to pierwszy start Daniela w tak wielkiej imprezie. 
 

Jerzy Baran (tenis stołowy) – uczeń klasy 3 TA, zawodnik klubu PUKS 

„Arka” Łętownia. 

I miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia Juniorów 2014. 
 

 
 

Łukasz Foryt (pływanie) – uczeń klasy 3 TD 

I miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym w półfinale wojewódz-

kim licealiady  

I miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym w powiatowej licealia-

dzie 

I miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym w powiatowej licealiadzie. 
 

Bartosz Kołodziej (pływanie) – 3 B   

II miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym w półfinale wojewódzkim 

licealiady w Łańcucie. 

II miejsce stylem dowolnym w powiatowej licealiadzie. 
 

Obaj uczniowie zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego licealiady  

w pływaniu. 

16 października 2014 na stadionie  

w Kolbuszowej odbył się Finał Woje-

wódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w Biegach Przełajowych. Sportowa 

rywalizacja obejmowała uczniów ze 

szkół podstawowych, gimnazjalnych 

 i ponadgimnazjalnych. W tej ostatniej 

kategorii na dystansie 1500 metrów 

zwyciężył uczeń czwartej klasy techni-

kum mechatronicznego Zespołu Szkól 

Technicznych w Leżajsku Dariusz Baj. Finał wojewódzki, który rozegrano 

już po raz dwudziesty, cieszy się ogromną popularnością. W tym roku 

wzięło w nim udział 1000 zawodników. 

 

Pierwszy oblot dronem 
 

Projekt pod nazwą ,,Dron monitorujący i diagnozujący pracę elek-

trowni wiatrowych’’ został zgłoszony na ogólnopolski konkurs projektan-

tów i wynalazców ,, Młody Innowator’’ . 

http://www.not.org.pl/not/index.php?option=com_content&task=view&id

=718&Itemid=65 

http://www.not.org.pl/not/index.php?option=com_content&task=view&id=718&Itemid=65
http://www.not.org.pl/not/index.php?option=com_content&task=view&id=718&Itemid=65
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Projekt ,,Dron monitorujący i diagnozujący pracę elektrowni 

wiatrowych” przeszedł eliminacje wojewódzkie i został zgłoszony do 

Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości  

w kategorii „Innowacje Techniczne” organizowanej przez Polski Zwią-

zek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie. 

Jest to niewątpliwy sukces uczniów klasy trzeciej technikum mecha-

tronicznego: 

Pawła Węglarza 

Wojciecha Szeligi 

Tomasza Stopyry 

Damiana Węglarza 

Mateusza Sroki 

oraz ich opiekuna merytorycznego pracy konkursowej Roberta Maru-

szaka. 

 

Podczas Dni Otwartych Szkoły, które odbyły się 15 maja. Moż-

na było na żywo zobaczyć drona w akcji. Jako dodatkową atrakcję, 

uczniowie z technikum mechatronicznego, przygotowali symulator 

lotów, przy pomocy którego można było polatać wirtualnym bezzało-

gowym statkiem powietrznym. 

 

„PROMYCZKI” 
 

Zespół instrumentalny „PROMYCZKI” powstał w roku 2013.  

Założycielami grupy byli koledzy,  uczniowie ówczesnej klasy 1TD  

o profilu technik mechatronik:  

Łukasz Urbański – gitara,  

Dawid Wołczasty – gitara basowa,  

Aleksander Rogowski – perkusja.  

Już w pierwszym roku działalności zespół uświetniał uroczystości 

szkolne oraz pozaszkolne, takie jak: 

 finał cyklu konkursów językowo - artystycznych „Uśmiech po 

krańce Europy”, 

 „Dzień Hiszpański”, 

 Występ zespołu  podczas Leżajskiego Biegu Zośki Turosz. 

Ponadto, Zespół w szkolnym konkursie artystyczno – językowym 

„Uśmiech po krańce Europy” zajął pierwsze miejsce, a w roku szkol-

nym 2014/15, powiększył swój skład i repertuar. 

Do „Promyczków” dołączyli: 

Przemysław Pac – akordeon (kolega z klasy) oraz 

Weronika Jeleśniański i Monika Kołodziej - wokal. 

Zespół bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach  

i imprezach okolicznościowych organizowanych w naszej szkole i nie 

tylko. W bieżącym roku szkolnym grał na: 

 Zakończeniu projektu „Transfer Nowoczesnych Technologii”, 

połączonym z „Festiwalem Techniki”, 

 „Dniu włoskim”, 

 „Koncercie Noworocznym” w auli Franciszkańskiego Centrum 

Kultury, 

 Uroczystości pożegnania klas maturalnych. 
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Nagroda Ministra Gospodarki dla Zespołu Szkół 

Technicznych w Leżajsku 
 

8 maja, podczas VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo”, od-

było się uroczyste wręczenie nagród Ministra Gospodarki, przyznawanej 

przedsiębiorstwom, instytucjom i szkołom za szczególne zaangażowanie 

w rozwój szkolnictwa zawodowego. 

Wśród laureatów znalazł się Zespół Szkół Technicznych w Leżaj-

sku, który został uhonorowany „za szczególne osiągnięcia w promowaniu 

i realizacji szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę  

z MTU Aero Engines Polska Sp. z. o. o. w procesie kształcenia młodzieży 

na rzecz lokalnego rynku pracy”. 1 września 2014 roku Zespół Szkół 

Technicznych podpisał porozumienie z firmą MTU Aero Engines Polska,  

w ramach której podjęto szereg działań na rzecz rozwoju szkolnictwa za-

wodowego w regionie. Rozpoczęto prace nad dopasowaniem programów 

edukacyjnych i praktycznej nauki zawodu do potrzeb przemysłu lotnicze-

go, nawiązano ścisłą współpracę pomiędzy pracownikami firmy  

i nauczycielami szkoły. Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk  

w firmie MTU, wycieczek dydaktycznych, rozwijane są pasje młodzieży 

związane z lotnictwem poprzez organizację konkursów tematycznych, 

wspieranie kółek zainteresowań, wskazywanie dobrych praktyk, postaw, 

roli etyki w wykonywanych zawodach.  Nagrodę – statuetkę i dyplom 

odebrała Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Halina Samko. 

 

Laureaci konkursów:  
 

X Powiatowe Międzyszkolne Zawody w Marszach na Orientację  

W kategorii szkół średnich I miejsce zajął Kamil Kłos z klasy II TD  
 

Konkurs Wiedzy Technicznej  

Ewelina Łoin z klasy IV TG- zakwalifikowała się do finału wojewódskie-

go.  
 

 

 

 

Powiatowy konkurs „Mistrz klawiatury”  

II miejsce – Dominik Wnęk z klasy II TD  

III miejsce – Rafał Stępnik z klasy II TI  
 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych  

I miejsce – Justyna Paluch z klasy 2 TH 

II miejsce – Tomasz Czapla z klasy I TI 

III miejsce – Bartosz Bąk z klasy 2 TI 
 

Powiatowy Konkurs Poetycki „Rozmowa z drzewem”  

Wyróżnienie – Dominik Dudas z klasy III TE  
 

Konkurs fotograficzny „Biało – czarne”  

II miejsce – Anna Zwierzchowska z klasy I TH  

III miejsce – Anna Wróbel z klasy III TH  
 

Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 

I miejsce – Radosław Kniaź z klasy III TD 

II miejsce – Rafał Juśko z klasy III TB 

III miejsce – Tomasz Socha z klasy III TE  
 

Dyktando Multimedialne 

I miejsce – Tomasz Czapla z klasy I TI  

II miejsce – Aleksander Socha z klasy I TI 

III miejsce – ex aequo Adrian Bochenek z klasy I TE i Paweł Baj z klasy  

I TC 
 

Szkolne Zawody Strzeleckie  

I miejsce – Konrad Szpila z klasy II TE 

Klasyfikacja drużynowa:  

I miejsce – klasa IV TS  

II miejsce – I TB  

III miejsce – II TD 
 

VI edycja  Bieszczadzkich Marszy na Orientację „Biesy i Czady”  

II miejsce – Arkadiusz Florek z klasy II TA i Kamil Kłos z klasy II TD 
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Nowości w bibliotece 
1. „Wierna” Veronica Roth 

 
Tom 3 trylogii „Niezgodna”.  

 

Jeden wybór może cię zmienić. 

Jeden wybór może cię zniszczyć. 

Jeden wybór pokaże, kim jesteś… 

 

Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszo-

ność (odwaga), Erudycja (inteligencja), Pra-

wość (uczciwość), Serdeczność (życzliwość) 

– to pięć frakcji, na które podzielone było społeczeństwo zbudo-

wane na ruinach Chicago. Każdy szesnastolatek przechodził test 

predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii musiał wybrać 

frakcję. Ten, kto nie pasował do żadnej, zostawał uznany za bez-

frakcyjnego i wykluczony. 

Ten, kto łączył cechy charakteru kilku frakcji, był NIEZGODNY 

– i musiał być wyeliminowany... 

2. „5 sekund do IO” Małgorzata 

Warda 

 
Akcja kolejnej powieści znanej i cenionej pi-

sarki Małgorzaty Wardy toczy się na dwóch 

planach – w realnym życiu i w grze, do której 

wchodzi szesnastoletnia bohaterka. Z jakimi 

problemami borykają się dzieci mieszkające w 

rodzinach zastępczych, pogotowiach opiekuń-

czych i domach dziecka? Jakie zagrożenia pły-

ną z maratonów gier komputerowych, jak nie-

bezpieczna jest anonimowość w Internecie? Wartka akcja, ciekawe po-

staci, dająca do myślenia lektura dla nastolatków.  

 

3. „Zostań, jeśli kochasz” Gayle 

Forman 

 
Cykl: Jeśli zostanę (tom 1) 

 

Światowy bestseller przetłumaczony na 

ponad trzydzieści języków, na którego pod-

stawie powstał wzruszający film z Chloë 

Grace Moretz i Jamiem Blackleyem w ro-

lach głównych. 

Mia straciła wszystko. Czy miłość pokona 

śmierć? 

Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi, Mia trwa 

w stanie dziwnego zawieszenia. Musi podjąć decyzję, czy wal-

czyć o odzyskanie przytomności, czy też poddać się i umrzeć. 

Próbując rozstrzygnąć ten dylemat, wspomina dotychczasowe ży-

cie. 

4. „Tajemnice bzów” Magdalena 

Kordel 

 
Cykl: Malownicze (tom 3) 

Malownicze, ciche miasteczko ukryte w 

Sudetach. Miejsce, gdzie czas i miłość leczą 

rany. Pewnego dnia pani Leontynie ginie 

pierścionek przekazywany z pokolenia na 

pokolenie, a przed jej sklepem ze starociami 

zatrzymuje się tajemniczy mężczyzna. Czy 

to przeszłość zaczyna się o nią upominać? 

Leontyna wyrusza więc w pełną nostalgicznego uroku podróż do 

krainy pachnącej bzami. Do czasów radosnego dzieciństwa na 

Kresach, wielkiej miłości i wojny, która wszystko zmieniła. Jaką 

tajemnicę kryje rodowy pierścionek? Kim jest zagadkowy męż-

czyzna? Czy przeszłość można zmienić?. 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/49754/veronica-roth
http://lubimyczytac.pl/autor/23088/malgorzata-warda
http://lubimyczytac.pl/autor/23088/malgorzata-warda
http://lubimyczytac.pl/autor/30985/gayle-forman
http://lubimyczytac.pl/autor/30985/gayle-forman
http://lubimyczytac.pl/cykl/3197/jesli-zostane
http://lubimyczytac.pl/autor/23834/magdalena-kordel
http://lubimyczytac.pl/autor/23834/magdalena-kordel
http://lubimyczytac.pl/cykl/3087/malownicze
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Poruszająca historia silnej i mądrej kobiety, której przyszło żyć, ko-

chać i marzyć w niezwykłych czasach. 

Poruszająca książka o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotno-

ści i znajdowaniu swego miejsca na ziemi, o umiejętności żegnania się 

z przeszłością i przyjmowania tego, co nadchodzi. "Zostań, jeśli ko-

chasz" opowiada o potędze miłości i wyborach, których każdy z nas 

musi dokonać 

5. „Nie oddam dzieci” Katarzyna 

Michalak 

 
Najmocniejsza powieść Katarzyny Michalak. 

Roztrzaskuje serce na kawałki, wzbudza skraj-

ne emocje, wzrusza do łez. A przecież ta histo-

ria może się przydarzyć każdemu… 

Tę powieść musisz przeczytać… 

Ta historia może zmienić Twoje życie… 

Ten dramat może się rozegrać tuż obok Cie-

bie… 

Dramatyczna, wstrząsająca i do bólu prawdziwa – oto długo oczekiwana 

książka Katarzyny Michalak z obyczajowej „serii z czarnym kotem”.  

6. „Lśnienie” Stephen King 

 
Cykl: Lśnienie (tom 1) 

Powieść uważana przez wielu czytelników za 

horror wszech czasów. Jack Torrance, były 

nauczyciel, a obecnie poszukujący weny pi-

sarz, otrzymuje pracę dozorcy w opuszczo-

nym na okres zimowy górskim hotelu Over-

look. Kiedy burze śnieżne odcinają od świata 

rodzinę Torrance'ów, obdarzony telepatycz-

nymi zdolnościami Danny, pięcioletni syn 

Jacka, odkrywa, że hotel jest nawiedzony, 

a duchy powoli doprowadzają jego ojca do 

obłędu. Sytuacja staje się coraz bardziej groźna, aż pewnego dnia męż-

czyzna przestaje nad sobą panować... 

7. „Zbuntowana” Veronica Roth 
 

Cykl: Niezgodna (tom 2) 

Dzień, kiedy szesnastoletnia Tris dokonała 

wyboru, powinien zostać uczczony świętowa-

niem przez frakcję, do której przystąpiła – 

jednej z pięciu, jakie istnieją w zniszczonym 

katastrofą Chicago. Zamiast tego zakończył 

się tragedią. Przejście z Altruizmu do Nie-

ustraszoności zburzyło jej świat, pozbawiło 

rodziny, zmusiło do ucieczki, ale i połączyło 

z Tobiasem – Nieustraszonym o stalowych 

oczach. 

Od tamtej chwili walka frakcji przerodziła się w otwartą wojnę. A pod-

czas wojny trzeba stanąć po jednej ze stron. Wybory są jeszcze bardziej 

dramatyczne – i jeszcze bardziej nieodwołalne. Zwłaszcza dla Tris, NIE-

ZGODNEJ, która wciąż zmaga się z natrętnymi pytaniami o konsekwen-

cje swojej decyzji, z żalem i wyrzutami sumienia, swoją tożsamością  

i lojalnością, polityką i miłością. Lecz wstrząsające nowe odkrycia  

i zmieniające się sojusze sprawią, że musi ujawnić prawdę o sobie. Na-

wet jeśli miałaby stracić wszystko. A żeby 

ocalić tych, których kocha, musi złamać 

niewzruszone reguły swojego bezwzględne-

go świata…  

8. „Krew modliszki” Adrian 

Tchaikovsky 
 

Cykl: Cienie pojętnych (tom 3) 

Imperium Os szykuje się do podboju Nizin, 

gromadząc wojska i doskonaląc nowe bro-

nie. Uwagę imperatora od sukcesów 

http://lubimyczytac.pl/autor/16062/katarzyna-michalak
http://lubimyczytac.pl/autor/16062/katarzyna-michalak
http://lubimyczytac.pl/autor/13997/stephen-king
http://lubimyczytac.pl/cykl/769/lsnienie
http://lubimyczytac.pl/autor/49754/veronica-roth
http://lubimyczytac.pl/cykl/375/niezgodna
http://lubimyczytac.pl/autor/30375/adrian-tchaikovsky
http://lubimyczytac.pl/autor/30375/adrian-tchaikovsky
http://lubimyczytac.pl/cykl/573/cienie-pojetnych
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militarnych odwraca jednak niewolnik obiecujący mu nieśmiertelność. 

Stawką w grze jest zdobycie tajemniczej Szkatuły Cienia, starożytnego 

artefaktu kryjącego w sobie mroczną potęgę Darakyonu. Żukowcy także 

zorientowali się już w mocy przedmiotu i posłali na jego poszukiwania 

kilku agentów i Osowców, którzy mają wspierać wysłanników Kolegium 

swą wiedzą o metodach działania Imperium. Czy rzeczywiście nie złamią 

przyrzeczenia danego Stenwoldowi? Czy oprą się pokusie przejęcia szka-

tuły? Trzecia odsłona cyklu Adriana Tchaikovsky'ego to mistrzowskie 

połączenie magii i techniki, fantasy i steampunku. 
 

9. „Doktor sen” Stephen King 

 
Cykl: Lśnienie (tom 2) 

Kontynuacja bestsellerowego „Lśnienia”! Pa-

miętacie małego chłopca obdarzonego nie-

zwykłą mocą? Chłopca nękanego przez du-

chy? Chłopca uwięzionego w odludnym hote-

lu wraz z opętanym ojcem? Możecie już po-

znać jego dalsze losy! To epicka batalia mię-

dzy dobrem i złem, krwawa, pełna rozmachu 

opowieść, która zachwyci miliony miłośników 

„Lśnienia” i zadowoli każdego, kto dopiero 

teraz wkracza w świat tej już klasycznej pozy-

cji w dorobku Kinga. 
 

10.  „Jaśnie pan” Jaume Cabré 

 
Z jaką łatwością spada się ze szczytów władzy 

na dno piekła zniesławienia! Jak szybko pełnia 

życia może stać się igraszką śmierci! 

Barcelona, koniec 1799 roku. W pokoju hote-

lowym zostaje znaleziona śpiewaczka, słowik 

z Orleanu, z poderżniętym gardłem i nożem 

wbitym w serce. Oskarżenie pada na mło-

dziutkiego poetę, który spędził w jej pokoju namiętne chwile, ostatnie  

w jej życiu. 

Ciąg niefortunnych wydarzeń splecie ze sobą losy poety i romantyka  

z losami wszechwładnego sędziego Massó, prezesa Sądu Królewskiego 

w Barcelonie, człowieka ogarniętego obsesją władzy, zafascynowanego 

astronomią, a także, na nieszczęście dla siebie, urodą młodych kobiet. 

Jaume Cabré wiernie odtwarza klimat epoki i powołuje do życia wiele 

postaci, wplątanych w sieć namiętności i intryg, korupcji politycznej  

i walki o władzę. 
 

Komputer z Windows 8 w kieszeni? Jak to możliwe? 
 

W wielu przypadkach Chińczycy udowodnili, że są znakomi-

tymi dostawcami elektroniki użytkowej, lecz tym razem przeszli sa-

mych siebie. Stworzyli coś naprawdę przydatnego i wartego uwagi. 

Ich najnowszym wytworem jest mieszczący się w kieszeni komputer, 

który praktycznie wygląda jak pendrive. Różnica jednak tkwi we 

wnętrzu tego urządzenia. Komputer ten wyposażony został w wy-

dajny procesor, na którym bezproblemowo można zainstalować 

Windows 8.1. 
 

 

Wymiary tego urządzenia to: 

100 x 38 x 10 mm (wymiary typowe-

go pendrive’a). Wyglądem przypomi-

na typowe urządzenie, na którym na 

co dzień przenosimy dane z kompute-

ra na komputera, a w rzeczywistości 

jest to w pełni działający komputer, 

który możemy podłączyć albo do mo-

nitora lub też do telewizora. 

 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/13997/stephen-king
http://lubimyczytac.pl/cykl/769/lsnienie
http://lubimyczytac.pl/autor/81108/jaume-cabre
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Komputer ten został wyposażony w czterordzeniowy procesor In-

tela – Atom Z3735F(bądź też w wersji Z3735F), który taktowany jest 

zegarem 1,33 GHz – w trybie turbo 1,83 GHz. Jeśli chodzi o pamięć, to 

znajdziemy tu 1 GB pamięci RAM lub 2GB jeśli chodzi o Z3735F. Do-

datkowo w urządzeniu znajdziemy 16 lub 32 GB pamięci użytkowej 

przeznaczonej na dane, którą jeśli będziemy chcieli możemy zwiększyć 

przy użyciu karty micro SD. Nie pominięto również modułów odpowie-

dzialnych za łączność. Komputer dysponuje WiFi oraz Bluetoothem  

w wersji 4.0. Dodatkowo wbudowane zostały w niego 2 wejścia USB  

i jedno wyjście HDMI. Kieszonkowy komputer posiada nawet układ 

dźwiękowy, co całkowicie zaskoczyło użytkowników. 

Jednak najlepsze w całym tym patencie jest możliwość zainsta-

lowania na nim Windows w wersji 8.1 lub Linuksa. Pozwala to oczywi-

ście na otrzymanie pełno funkcjonalnego urządzenia, dzięki któremu 

będziemy mogli oglądać telewizję, filmy, słuchać muzyki czy surfować 

po internecie. Co ciekawsze, jeśli byśmy chcieli, moglibyśmy również 

odpalić na tym jakieś gry. 

 

Fotorelacja z Dni Otwartych szkoły 
 

 15 maja miał 

miejsce w naszej szko-

le Dzień Otwarty. Go-

ściliśmy uczniów wraz 

z nauczycielami  

z gimnazjów powiatu 

leżajskiego i ościen-

nych. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stanowisko: technik hotelarz 

 
Klub modelarski z Wierzawic 

 

„Matematyka uczy” 
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Z życia szkoły: 
 4.05.  – 6.05. odbyły się matury pisemne z języka polskiego, ma-

tematyki, języka angielskiego.  

 8.05. podczas Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo” Pani Dy-

rektor Halina Samko odebrała Nagrodę Ministra Gospodarki, 

przyznaną naszej szkole „za szczególne osiągnięcia w promowa-

niu i realizacji szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę 

z MTU Aero Engines Polska Sp. z. o. o. w procesie kształcenia 

młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy”. 

 8.05. na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Rzeszowie odbył się Finał Wojewódzki Młodzieżowego Tur-

nieju Motoryzacyjnego. Naszą szkołę i powiat leżajski reprezen-

towali: Radosław Kniaź z klasy III TD, Rafał Juśko z klasy III 

TB, Tomasz Socha z klasy II C pod opieką Kazimierza Błońskie-

go. W finale wojewódzkim wzięło udział piętnaście szkół, które 

reprezentowały poszczególne powiaty województwa podkarpac-

kiego. W końcowej klasyfikacji drużyna naszej szkoły zajęła  

VI miejsce. 

 15.05. w naszej szkole miał miejsce Dzień Otwarty.  

 18.05. w rozpoczęła się ewaluacja zewnętrzna.  

  22.05. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Peregrynacji 

Symboli Światowych Dni Młodzieży.  

 26.05. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu edu-

kacyjnym na temat skutków palenia papierosów. Młodzież wy-

słuchała wykładu pani Marii Babiarz z Powiatowej Stacji Sani-

tarno – Epidemiologicznej w Leżajsku o szkodliwym wpływie 

nikotyny na organizm człowieka. Wszyscy chętni mogli zbadać 

poziom stężenia nikotyny w wydychanym powietrzu, a także od-

być spacer w alkogoglach i narkogoglach. 

 28.05. w czytelni biblioteki szkolnej odbyły się lekcje historii, 

które poprowadził pracownik rzeszowskiego oddziału IPN Ma-

ciej Rędziniak. Tematem lekcji była deportacja obywateli pol-

skich przez Sowietów w latach 1940 – 1941. W zajęciach wzięły 

udział klasy: I TI i TC.  

 28.05. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu  

z przedstawicielem policji Adamem Kopaczem.  
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