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W tym numerze:  
 Egzaminy w roku szkolnym 2015/2016 

 Koła zainteresowań  

 Wywiad z Katarzyną Sochą – najlepszą sportsmenką Zespołu Szkół 

Technicznych  

 Rekord wspólnego czytania  

 Rusz głową  

 Poznajmy się! – klasa I TA 

 Z życia szkoły  

 

„Ekspres Szkolny” wita w nowym roku szkolnym 

2015/2016. 
Drodzy Czytelnicy! 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Ciepłe promienie słońca coraz rza-

dziej zaglądają do okien naszej szkoły. Mimo tego warto sięgnąć po 

gazetkę  aby przyjemniej spędzać czas przed i po lekcjach. Niech za-

chętą do czytania będą zapowiedzi ciekawych artykułów dotyczących 

nauki, techniki i kultury. Zadbamy o to aby każdy znalazł coś dla sie-

bie. Umieścimy również informacje o ważnych wydarzeniach szkol-

nych oraz te, które ułatwią nam orientację w gąszczu spraw „do zała-

twienia”. Przedstawimy nowych uczniów szkoły. 

 

Egzaminy w roku szkolnym 2015/2016 
 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie „Nowa 

Formuła”  : 

 
Etap pisemny 

14 stycznia 2016 r. 
 

Etap praktyczny 

od 16 do 26 lutego 2016 r. 
 

Etap pisemny 

17 czerwca 2016 r. 
 

Etap praktyczny  

od 23 czerwca do 4 lipca 2016r. 
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Egzaminy maturalne: 
4 - 24 maja 2016r.  

Więcej informacji o egzaminach w roku szkolnym 2015/2016 znajduje 

się na stronie internetowej szkoły. 

 

 Dni wolne w roku szkolnym 2015/16 
 

1 listopada 2015 (niedziela) - Wszystkich Świętych  

11 listopada 2015 (środa) - Święto Niepodległości 

25 - 26 grudnia 2015 (piątek, sobota) - Święta Bożego Narodzenia 

23 grudnia 2015 - 1 stycznia 2016 - zimowa przerwa świąteczna 

1 stycznia 2016 (piątek) - Nowy Rok 

6 stycznia 2016 (środa) - Trzech Króli 

14 stycznia 2016  - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

„Nowa Formuła”  

27 - 28 marca 2016 - Święta Wielkanocne 
24 - 29 marca 2016 - wiosenna przerwa świąteczna 

1 – 3 maja 2016  - Święto Pracy, 

Święto Flagi Narodowej, Święto 

Konstytucji 

3 maja 2016 (wtorek) - Święto Kon-

stytucji 

20 maja – Dzień Otwarty Szkoły  

26 maja – 274 maja 2016 (czwartek 

, piątek) - Boże Ciało 

17 czerwca – Egzamin potwierdza-

jący kwalifikacje zawodowe – etap 

pisemny  

Ferie zimowe 2016 
15 - 28 lutego 2016 - lubelskie, 

łódzkie, podkarpackie, pomorskie, 

śląskie 
 

Koła zainteresowań 
  

Uczniowie, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania mo-

gą zapisać się na wybrane dodatkowe zajęcia. Należą do nich:  

 

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne – opiekun: Robert Franus  

Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi – opiekun: Adam Słomiany  

Szkolne Koło Teatralne – opiekunowie: Bożena Szpunar, Marta Kata 

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” – opiekunowie: Tomasz Ky-

cia, Agata Zygmunt, Artur Pęcak  

Klub Przyjaciół Biblioteki – biblioteka szkolna  

Redakcja „Ekspresu Szkolnego” – biblioteka szkolna i pracownia A28 

Szkolne Koło Strzeleckie „Kościuszko” – opiekunowie: Stanisław 

Bzdek, Adam Słomiany 

Szkolne Koło Automatyka i Mechatronika – opiekun: Robert Maru-

szak  

Szkolna Diakonia Muzyczna – opiekun: Marta Kata  

Szkolny Zespół Instrumentalno – Wokalny – opiekun Dariusz Woł-

czasty  
 

Szkolny Klub Sportowy:  
 

Piłka nożna chłopców – opiekun: Krzysztof Cich  

Piłka nożna dziewczyn – opiekun: Dawid Szlajnda  

Piłka siatkowa chłopców – opiekun Bogusław Jarek  

Piłka siatkowa dziewczyn – opiekun Adam Słomiany  

Nauka pływania – opiekun: Małgorzata Kasper  

Aerobik – opiekun: Barbara Kumięga  

Unihokej – opiekun: Stanisława Leja  

Koszykówka chłopców – opiekun: Dariusz Lipiński  

Piłka ręczna chłopców i dziewczyn – opiekun: Tomasz Majkut  

Siłownia chłopcy – opiekun: Paweł Moskal 

Siłownia dziewczyn – opiekun: Andrzej Sroka 

Tenis stołowy – opiekun: Grzegorz Nalepa  
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Wywiad z Katarzyną Sochą – najlepszą sport-

smenką Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku  

 

E. Sz.: Od kiedy jeździsz na rowerze wyczynowo?  

 

Kasia: Do uprawiania 

kolarstwa zainspiro-

wała mnie moja star-

sza siostra, która rów-

nież trenowała. Pod-

glądałam jak jeździ na 

treningi, spodobało mi 

się to i zaczęłam 

przygodę z rowerem 

w październiku 2010 

roku.  

 

E.Sz.: Jak rozpoczęłaś treningi?  

 

Kasia: Trenować zaczęłam jako młodziczka w klubie KLKS „Azalia” 

Brzóza Królewska. Moim pierwszym i obecnym trenerem jest Stani-

sław Zygmunt, który przygotowuje mnie jak najlepiej do startów  

w wyścigach.  

 

E.Sz.: Jakiego sprzętu używasz obecnie?  
 

Kasia: Trenuję na rowerach klubowych. W kolarstwie szosowym, pod-

czas wyścigów ze startu wspólnego jeżdżę na rowerze marki „JACF”,  

a na czasówkach na rowerze „TREK”. Natomiast w kolarstwie górskim 

startuję na rowerze  MTB „LAPIERRE”.  

 

E.Sz.: Jakie sukcesy odniosłaś w swojej karierze sportowej?  

 

Kasia: Moje sukcesy to m.in. I miejsce w Mi-

strzostwach Polski w kolarstwie przełajowym  

w 2012 roku w Ełku, II miejsce w Mistrzo-

stwach Polski w kolarstwie przełajowym w Ko-

ziegłowach w 2013 roku, I miejsce w Mistrzo-

stwach Polski w kolarstwie przełajowym  

w Bieganowie w 2014 roku, IV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży w jeździe indywidualnej na czas w Strykowie w 2013 roku, 

IV miejsce w kolarstwie górskim w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-

dzieży w Głogowie w 2014 roku, II miejsce w jeździe indywidualnej na 

czas w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2014 roku, II miejsce 

w Mistrzostwach Polski w jeździe indywidualnej na czas w Sobótce w 

2015 roku. Zajmowałam również wysokie miejsca w Pucharze Polski, 

zarówno w kolarstwie przełajowym, jak i szosowym.  

 

 E.Sz.: Jak godzisz czasochłonną pracę sportsmenki z nauką  

w szkole?  
 

Kasia: Nie ukry-

wam, że czasem 

jest ciężko. Na 

przykład, gdy 

wracam zmęczona 

z treningu lub wy-

ścigu, to czasem 

po prostu nie mam 

siły na naukę, ale 

staram się pogo-

dzić sport z nauką.  
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E.Sz.: Jakie są 

Twoje plany 

sportowe i za-

wodowe na 

przyszłość?  
 

Kasia: W 2016 

roku chciałabym 

zdobyć medal na 

Szosowych Mi-

strzostwach Pol-

ski i Górskich 

Mistrzostwach 

Polski, ponieważ czuję niedosyt z sezonu 2015. Moim marzeniem jest 

też reprezentowanie Polski na ważnych imprezach kolarskich, jakimi są 

Mistrzostwa Europy, a także Mistrzostwa Świata, dlatego muszę ciężko 

trenować i wierzyć w siebie, aby zdobywać wyznaczone cele. Jeśli 

chodzi o plany zawodowe, nie zastanawiałam się jeszcze w którym 

kierunku chciałabym podążyć.  

 

E.Sz.: Jak mogłabyś zachęcić koleżanki do uprawiania tego sportu?  

 

Kasia: Zachęcam wszystkich utalentowanych młodszych i star-

szych uczniów do uprawiania kolarstwa lub innego sportu, ponieważ 

SPORT TO ZDROWIE!  
 

E.Sz.: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy wielu sukcesów. 

 

Rekord wspólnego czytania ustanowiony! 
 

16 września zaopatrzeni w „coś” do czytania wybraliśmy się 

aby, w towarzystwie reprezentacji kilku szkół leżajskich, bić rekord 

wspólnego czytania. Była to pierwsza próba ustanowienia rekordu   

w możliwie największej liczbie osób czytających na wolnym powie-

trzu. Uczniowie z trzech klas naszej szkoły uczestniczyli w tej zakoń-

czonej powodzeniem próbie. Rekord został pobity, wynik został wpisa-

ny do księgi rekordów.  Nasze zbiorowe, publiczne czytanie to był tak 

naprawdę rodzaj happeningu, który uświadomił nam, że czytać można 

zawsze i wszędzie. 

Wśród uczestników ustanawiania rekordu wspólnego czytania, 

rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody. 
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Święta wrześniowe: 
 

1 Września 

Rocznica wybuchu II wojny światowej 
Międzynarodowy Dzień Pokoju 

Dzień Kombatanta (Dzień Weterana) 

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 

3 Września 
Dzień Energetyka 

8 Września 
Dzień Dobrych Wiadomości 

Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem 

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa (ONZ) 

9 Września 
Międzynarodowy Dzień Urody 

10 Września 
Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 

12 Września 
Święto Wojsk Lądowych 

13 Września 
Dzień Kolejarza 

Dzień Programisty 

16 Września 
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (ONZ) 

17 Września 
Dzień Sybiraka 

18 Września 
Międzynarodowy Dzień Geologa 

19 Września 
Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 

21 Września 

 

   Międzynarodowy Dzień Pokoju (ONZ) 

   Dzień Służby Celnej 

   Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera 

22 Września 

   Europejski Dzień Bez Samochodu 

23 Września 
   Dożynki, Święto Plonów (etniczne słowiańskie) 

26 Września 

   Międzynarodowy Dzień Głuchego 

27 Września 
   Światowy Dzień Turystyki 

   Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 

29 Września 

   Dzień Aptekarza 

30 Września 

Dzień Chłopaka  
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Zadanie „psychotechniczne” 

 
Zadanie poniższe powinno być rozwiązane  

w przeciągu 15 minut. Proponujemy przygotować 

papier  i ołówek, położyć zegarek na stole, uważnie 

przeczytać treść zadania i ... rozwikłać zagmatwany 

problem. A oto jego treść: 

 

Obsługa samolotu pasażerskiego składa się z trzech osób: pilota, 

nawigatora i stewardessy. Nazwiska ich (kolejność jak to z dalszej tre-

ści wynika jest obojętną) brzmią: Góra, Ptak i Wróbel. Ptak zarabia 

2000 zł, Góra mieszka w Warszawie, a w Aninie - pasażer o nazwisku 

stewardesy. Na połowie drogi między Warszawą i Aninem mieszka 

stewardesa. Najbliższy sąsiad stewardesy, pasażer, zarabia prawie dwa 

razy tyle co stewardesa. Wróbel przed odlotem wygrał u pilota w war-

caby 30 złotych.  

     Pytanie: Jak nazywa się nawigator, jeżeli stewardesa zarabia  

2 tysiące złotych? 
 

Zadanie to nie jest pozbawione sensu, jakby się to na pierwszy 

rzut oka wydawało. Jest ono zbudowane najzupełniej prawidłowo  

z punktu widzenia logiki. Przekonacie się o tym zresztą sami po 15 

minutach, a jeżeli po upływie tego czasu nie rozwiążecie go - uznajcie 

się za pokonanych i zajrzyjcie do rozwiązania. 

 

 

Agresja elektroniczna – cyberprzemoc 
 

 Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyj-

nych i komunikacyjnych i wykorzystaniem różnych funkcji Internetu, 

jak np.: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, 

blogi, serwisy społecznościowe itd. Cyberprzemoc przyjmuje różne 

formy: nękanie, straszenie, szantażowanie, publikowanie lub rozsyłanie 

ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów oraz podszywanie się 

w sieci pod kogoś wbrew jego woli.  

Wydaje się, że agresja dokonywana za pomocą nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych nie jest groźna, bo nie dochodzi do 

uszczerbku na zdrowiu, nie widać fizycznych skutków tej agresji. Jed-

nak bycie ofiarą tego rodzaju agresji pozostawia za sobą skutki w sferze 

psychicznej w postaci lęku, utraty wiary w siebie, obniżania poczucia 

własnej wartości, wstydu, izolacji społecznej, depresji czy w skrajnych 

przypadkach prób samobójczych. 

Warto pamiętać, że nawet pozornie niewinny żart z użyciem In-

ternetu czy telefonu komórkowego może kogoś bardzo skrzywdzić.  

Nie publikuj, nie przesyłaj w Sieci materiałów, które kogoś 

ośmieszają. Traktuj innych internautów tak, jak byś chciał, żeby oni 

traktowali Ciebie. Nie bądź obojętny, jeśli widzisz, że Twój kolega, 

koleżanka jest obiektem drwin. Zaoferuj pomoc i pomyśl, czy nie nale-

żałoby poinformować o tej sytuacji nauczyciela, rodziców czy innej 

zaufanej osoby, które mogłyby pomóc. 
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Poznajmy się! – klasa I TA  
 

Technik mechanik (spec.: obrabiarki sterowane numerycznie)  

Technik mechanik o specjalizacji: programowanie obrabiarek 

sterowanych numerycznie CAD/CAM oprócz ogólnej wiedzy i umie-

jętności z rysunku technicznego, podstaw konstrukcji maszyn, techno-

logii, maszynoznawstwa czy metrologii, poznaje także zagadnienia 

związane z komputerowym wspomaganiem projektowania CAD (Au-

toCAD, Solid Edge), komputerowym wspomaganiem wytwarzania 

CAM (Edge CAM) oraz obsługą i programowaniem obrabiarek stero-

wanych numerycznie CNC. Osoby o takim wykształceniu znajdują za-

trudnienie w sferze produkcyjnej i usługowej wszystkich działów go-

spodarki, a w szczególności związanej z dynamicznie rozwijającą się na 

Podkarpaciu „Doliną Lotniczą”. Absolwent tego kierunku może znaleźć 

pracę na stanowisku konstruktora, technologa, mistrza, kierownika 

działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia oraz operatora  

i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Nabyte przy-

gotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia stu-

diów wyższych oraz zapewnia następujące kwalifikacje: 

- użytkowanie obrabiarek skrawających, 

- organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urzą-

dzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do klasy uczęszczają: Kamil Barszczak, Wojciech Bogdan, Maciej 

Chamik, Tomasz Chruściel, Mateusz Dąbek, Dominik Dec, Łukasz 

Grzywna, Patryk Hader, Dominik Jaromin, Karol Jędral, Michał Jędrze-

jec, Jakub Karaś, Patryk Karaś, Mateusz Kida, Patryk Klin, Michał 

Kowal, Kamil Kozyra, Stanisław Kruk, Karol Kuczek, Patryk Kuczek, 

Kamil Kułacz, Daniel Łazarowicz, Tomasz Łoin, Patryk Małek, Szy-

mon Masełek, Piotr Piersiak, Paweł Puzio, Filip Skwara, Damian Sro-

czyk, Dawid Sroka, Tomasz Tudryn, Szymon Uchacz, Karol Wolan, 

Kacper Żelasko  

 

Wychowawcą klasy jest mgr inż. Bogdan Samko  
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Z życia szkoły  

 
 1.09.  rozpoczęliśmy naukę w roku szkolnym 2015/2016,  

 7 – 11.09. trwał kiermasz używanych podręczników 

zorganizowany przez bibliotekę szkolną,  

 16.09. klasy: II TD, II TE i III TD wzięły udział w imprezie 

czytelniczej pt. „Czytamy razem”, której organizatorem była 

Biblioteka Miejska w Leżajsku i Miejskie Centrum Kultury  

w Leżajsku. Celem imprezy było ustanowienie rekordu Leżajska 

w liczbie osób czytających na wolnym powietrzu,  

 17.09. kilkudziesięciu uczniów pod opieką: Roberta Franusa, 

Andrzeja Sroki i Adama Słomianego, wzięło udział w spływie 

kajakowym po Tanwi. Trasa spływu wiodła z Pisklaków do 

Książpola,  

 18 – 20.09. członkowie SKKT „Kościuszko” wzięli udział  

w XXXVIII Drużynowych Mistrzostwach Polski w Marszach na 

Orientację „Budzyń 2015”. Najlepszy wynik osiągnął Michał 

Kuraś, który zwyciężył w kategorii TM (młodzież), 

 21.09. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w Salonie 

Maturzystów, którego organizatorem jest miesięcznik  

„Perspektywy”,  

 22.09. - 24.09. odbyły się wywiadówki,  

 24.09. odbyła się wycieczka rowerowa do Krzeszowa. Wzięła  

w niej udział grupa kilkunastu uczniów pod opieką: Małgorzaty 

Charko, Alicji Kozłowicz i Dawida Szlajndy. Trasa wyprawy 

wiodła nowym szlakiem Green Velo. 

 24.09. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” wystąpił ze 

specjalnym pokazem dla klas pierwszych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie zadania „psychotechnicznego”: 

 

Jeżeli Wróbel wygrał u pilota - tym samym nie może już być 

pilotem, jest więc nawigatorem. Wobec tego, że Ptak zara-

bia 2000 złotych (tyle, ile zarabia stewardesa), więc nie 

może być najbliższym jego sąsiadem. Ptak musi przeto 

mieszkać w Aninie. Tam zaś mieszka pasażer o nazwisku ste-

wardesy, czyli stewardesą jest Ptak. Stąd więc nawigatorem 

jest Wróbel, a pilotem Góra. Logiczne, prawda? 
 

 
 

Opiekunowie/ Redakcja: mgr M. Charko, mgr H. Fedirko,   
mgr A. Kozłowicz  
 

 
Opracowanie graficzne, skład: mgr S. Krukowiecka- Niemiec 


