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 Poznajmy się! Klasa 1TD 

 Z życia szkoły 

 

 

Wielki Turniej Edukacji 

Medialnej, czyli pojedy-

nek na umiejętności, 

kreatywność i wiedzę! 

 Uczniowie klasy 2 TI – 

Kamil Bączek, Łukasz Mączka, 

Jakub  Młynarski, Maciej Ordyczyński i Aleksander Socha wzięli 

udział w Wielkim Turnieju Edukacji Medialnej, zorganizowanym 

przez Fundację Nowoczesna Polska. Konkurs ma na celu sprawdzenie 

kompetencji medialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa 

się z trzech etapów: I-wszy polegał na stworzeniu projektu medialnego, 

realizowanego w zespołach 3-5 osobowych (październik-grudzień 

2015r.), II etap to indywidualne rozwiązywanie testu on-line (luty 2016 

r.), III etap to zawody finałowe w Warszawie (kwiecień 2016 r.). 

Na początku uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu zapoznali się  

z 3 tematami projektów dotyczących bezpieczeństwa w sieci, zapropo-

nowanych przez organizatora  i dokonali wyboru jednego z nich, nad 

którym zaczęli pracę. Decyzją młodzieży został wybrany temat numer 

dwa: „Stwórzcie i przeprowadźcie kampanię promującą bezpieczne 

zachowania oraz ochronę prywatności w sieci”.  

Przyszli informatycy przygotowali prezentację multimedialną do-

tyczącą zachowania bezpieczeństwa w sieci, którą zaprezentowali  

i omówili swoim rówieśnikom w auli szkolnej 16 grudnia 2015 r. 

Wystąpienie zostało nagrane, a powstały film wraz z dokumentacją 

przesłany na konkurs.   

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy informację o zakwalifi-

kowaniu się do II etapu turnieju, który odbędzie się w lutym  

2016 r.  

Życzymy powodzenia naszym kolegom!!! 

 

Klasy 2 TI i 3 TI na wycieczce Auschwitz-Birkenau 
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Telewizja z drugiej strony ekranu i GPS 

kariery, czyli z wizytą w TVP O/Rzeszów 

oraz udział w warsztatach coachingo-

wych 

 

Telewizja to nadal najpotężniejsze 

medium, któremu zawdzięczają swoją 

popularność politycy, naukowcy czy lu-

dzie świata biznesu. Oglądając program 

telewizyjny, nie zdajemy sobie sprawy  

z tego, ilu ludzi współtworzy obraz wi-

doczny na ekranie naszego telewizora.  

Zwiedzając siedzibę regionalnego ośrodka 

TVP O/Rzeszów mieliśmy okazję poznać 

pracę ludzi, którzy kreują telewizyjny 

przekaz medialny.  Wizyta w studio, po-

mieszczeniu reżyserskim czy archiwum 

uświadomiła nam, że każdy program wy-

emitowany przez telewizję stanowi wypadkową pracy licznego  zespołu 

osób, z których każda jest odpowiedzialna za określony fragment przeka-

zu jak dźwięk, obraz, oświetlenie czy charakteryzację. Dużo emocji bu-

dziły też przypadkowe spotkania z osobami znanymi ze szklanego ekra-

nu, które pojawiły się na korytarzu telewizyjnego gmachu.  

Kolejnym etapem naszej wycieczki były warsztaty coachingowe 

w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. 

Trenerzy posługując się metaforą podróży samolotem zachęcali nas do 

refleksji nad naszą przyszłą karierą zawodową. Planowanie własnego 

rozwoju z wykorzystaniem narzędzi coachingu, pełniącego rolę GPS-a  

kariery, pozwala uniknąć frustracji i rozczarowań , umożliwia pełne wy-

korzystanie posiadanego potencjału oraz gwarantuje satysfakcjonującą 

pracę zawodową w przyszłości.  

A więc przeżyjmy to jeszcze raz, czyli nasze wspomnieniowe fotki. 

 

 

 
 

 
… 
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Wywiad z Damianem Łatą -  

autorem zdjęć 
 

Gdzie się uczyłeś robić zdjęcia? 
 

Zdjęcia uczyłem się robić sam, jak i z po-

mocą mojego wujka fotografa, którego 

chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić.  

Wytłumaczył mi  bardziej zaawansowane 

pojęcia związane z fotografią. 

Jaką techniką robisz zdjęcia? 

 

Nie wiem czy potrafię odpowiedzieć na to 

pytanie, ponieważ, robię różne zdjęcia, 

więc nie można powiedzieć, że stawiam wszystko na jedną kartę. 

Jakim aparatem fotograficznym? 

 

Przez moje ręce przechodzi dużo  sprzętu. Zaczynałem robić zdjęcia 

Pentaxem k200, do niedawna na Nikonie D3200, aż do teraz na Nikonie 

D90, od czasu do czasu na Nikonie D4, i głównie Canonie 700D 

Czy miałeś jakieś wystawy zdjęć? 

Nie 

 Jaka fotografia najbardziej Ci się podoba? 

Podoba mi się wiele fotografii, nie mam swojej ulubionej. 

Czy brałeś udział w konkursach? 

Nie, i raczej nie mam zamiaru, zdjęcia robię dla siebie, ewentualnie na 

zlecenie. 

Skąd czerpiesz inspirację?  

 

Głównie z głowy, nie chcę kopiować czyichś prac, staram się być w 

99% oryginalny, zdjęcie które gdzieś się wcześniej widziało, nie ma już 

takiego samego efektu. 
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Poznajmy się! – klasa I TD 
 

Baj Konrad, Bączek Łukasz, Cich Adrian, Cich Dominik, Działo Ka-

mil, Goździewski Marcin, Grab Marek, Hanejko Szymon, Kazak Jan, 

Kosior Kamil, Krawczyk Dawid, Kuszpa Arkadiusz, Majkut Bartło-

miej, Mazepa Dawid, Mendyk Bartosz, Niedźwiecki Przemysław, Ole-

arka Michał, Paszek Tomasz, Pieniążek Krzysztof, Piwoński Piotr, Po-

krywka Michał, Sadlej Jakub, Sadowy Bartosz, Siuzdak Kamil, Socha 

Krzysztof, Stepaniak Jakub, Szczęch Grzegorz, Tkaczyk Radosław, 

Tofilski Dominik, Tudryn Maciej, Wańczyk Jakub, Wiatr Karol, Woł-

czasty Damian, Żak Paweł 

 

 

Witam wszystkich, tu prowadzący.  

Dziś opowiem, jak się uczymy, albo jak SAJGON robimy! 

Rzecz pierwsza i jasna, to wiedza z elektrotechniki jest ważna.  

Jeśli czegoś nie umiesz,  

To od Pana J. się dowiesz. 

Myśląc o mechatronice,  

To tak, jak o muzyce.  

Również to sztuka,  

bo roboty, obrabiarki to piękna nauka.  

Niby 34 – osobowa klasa,  

Ale każdy ma coś z głuptasa.  

Bo sama wiedza, lekcje, zadania to nie wszystko  

Moja klasa nie koleguje się na widowisko.  

Po prostu panuje świetna atmosfera,  

Aż czasami wynika z tego afera. 

Kończąc to przemówienie,  

Mam dla Was pewne oznajmienie  

Gdy w tej szkole tkwimy,  

To się świetnie bawimy!!!  

Jan Kazak  

I TD   
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Sukces naszych piłkarzy ręcznych  
 

Tradycją naszej szkoły są sukcesy w piłce ręcznej. W monografii szko-

ły z roku 2006, możemy odnaleźć informacje, że w roku szkolnym 

1983/1984 i 2000/2001 szczypiorniści zdobyli wicemistrzostwo woje-

wództwa. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych sukcesy w piłce ręcznej 

odnosiły również dziewczyny. W roku szkolnym: 2000/2001 zajęły 

trzecie miejsce w finale wojewódzkim, a w latach 1999/2000  

i 2004/2005 miejsce piąte.  

Do tych sukcesów nawiązała drużyna szczypiornistów, powadzona 

przez nauczyciela wychowania fizycznego Tomasza Majkuta.  

15 grudnia w hali widowiskowo – sportowej naszej szkoły odbył się 

półfinał wojewódzki Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców. Wzięły  

w nim udział reprezentacje szkół z Rzeszowa, Przemyśla i Przeworska.  

 

Wyniki:  
ZST Leżajsk – Przemyśl 21 – 15  

ZST Leżajsk – Przeworsk – 17 – 17  

ZST Leżajsk – Rzeszów 23 – 14  

 

Klasyfikacja końcowa:  
I miejsce – ZST Leżajsk  

II miejsce – Przemyśl  

III miejsce – Przeworsk  

IV miejsce – Rzeszów  

 

Reprezentacja naszej szkoły wywalczyła awans do finału.  

 

Skład drużyny ZST Leżajsk: 

 Dawid Wnęk – III TS  

 Rafał Sadlok – III TS  

 Mateusz Salwach – IV TS  

 Marcin Wnęk – IV TS  

 Kamil Pytel – IV TS  

 Marcin Moszkowicz – IV TS  

 Radosław Rafa – IV TS  

 Krystian Kuras – IV TS  

 Krystian Strug – IV TS  

 Piotr Piersiak – I TA  

 Mateusz Markocki – III A  

 Arkadiusz Moszkowicz – II TD  

 Łukasz Foryt – IV TD  

 Piotr Grabowiec – I TB  
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Gwiazda drużyny – Marcin Wnęk z klasy IV TS  
 

Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda z piłką ręczną?  
 

Moja przygoda z piłką ręczną rozpoczęła się  w szkole podstawowej.  

 

Na jakiej pozycji grasz?  
 

Obecnie gram na pozycji lewego rozgrywającego.  

 

Gdzie grasz i ile czasu poświęcasz na treningi?  
 

Obecnie gram i trenuję w II ligowym SPR „Orzeł” Przeworsk. Średnio 

mam trzy treningi w tygodniu plus mecz ligowy. Do tego dochodzi 

jeszcze jeden trening w szkole. Jednym z istotnych elementów treningu 

jest bieganie. Do tego dochodzi trening siłowy i wytrzymałościowy, 

który jest bardzo ważny w piłce ręcznej, bo jest to sport kontaktowy. 

Większego wysiłku wymaga obrona niż atak. Moim trenerem klubo-

wym jest Sebastian Pelc, to jemu zawdzięczam dobrą formę. W szkole 

trenujemy pod opieką Tomasza Majkuta.  

 

Jakie są Twoje osiągnięcia?  
 

Moim największym osiągnięciem jest zajęcie II miejsca w finale woje-

wódzkim Gimnazjalady. Dużym sukcesem jest też gra w II lidze.  

 

Jakie umiejętności powinien posiadać szczypiornista?  
 

Moim zdaniem, każdy, kto chciałby grać w piłkę ręczną, to powinien 

posiadać przede wszystkim silną wolę, dużo chęci i wytrwałości i dużo 

wiary w samego siebie. Wszystko pozostałe można wytrenować. Do 

wyników można dojść ciężką pracą.  

 

 

Czy wiążesz swoją przyszłość z tą dyscypliną sportu?  
 

Jeszcze tak naprawdę o tym nie myślałem, co będę robił  po skończeniu 

szkoły. Jednak, jeżeli tylko będzie taka możliwość chciałbym dalej grać 

w piłkę ręczną. 
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Tenis stołowy  
 

Jerzy Baran z klasy IV TA, swoją przygodę z tenisem stołowym roz-

począł w drugiej klasie szkoły podstawowej w klubie PUKS Arka Łę-

townia. Zawodnikiem tego klubu jest do dzisiaj, trenuje pod opieką 

Jana Suma. Największe sukcesy Jerzego to: Mistrzostwo Podkarpacia 

Juniorów 2013 i 2014 roku, III miejsce Młodzieżowych Mistrzostw 

Podkarpacia, II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Podkarpacia 

Juniorów w 2013 roku. W 2014 roku wziął udział w Mistrzostwach 

Polski Juniorów.  

 

 
 

 

 

 

 

Polecamy! 
 

 „Gwiazd naszych wina”  Johna Gre-

ena -  ta książka nie jest zwykłą książką, ta 

książka jest historią dwojga nastolatków, którzy 

są ciężko chorzy. Jeden z  nich umiera to 

Hazel Grace Lancaster, 17-latka, u której zdia-

gnozowano raka tarczycy i nie dawano dużych 

szans na przeżycie. Ostatni rozdział jej życia 

został spisany na karcie diagnozy. Szczerze 

mówiąc, spotkanie Hazel i Augustusa nie było 

zaplanowane, nie wiedzieli że cokolwiek się 

zacznie, ale zaczęło się szybciej niż by się tego spodziewali.  

Codzienność Hazel całkowicie się zmienia, gdy na jednym ze 

spotkań grupy wsparcia poznaje Augustusa Watersa, byłego koszykarza 

z amputowaną nogą. Gus jest osobą obdarzoną niesamowitym poczu-

ciem humoru, który posługuje się papierosami jako metaforą, chce po-

znać historię Hazel, a nie historię jej choroby i zdecydowanie nie może 

usiedzieć w miejscu. I chociaż o szczęśliwym zakończeniu nie może 

być tu mowy, historia dwójki dotkniętych przez los nastolatków chwyta 

za serce. Nie chcą skupiać się na powadze sytuacji, zamiast tego cieszą 

się każdym dniem spędzonym ze sobą.  

Głównym tematem książki jest miłość pomiędzy Gusem a Ha-

zel, którzy poznali się w grupie wsparcia, prowadzonej  przez  człowie-

ka, który tkał dywany z wizerunkiem Jezusa.  

Izac - przyjaciel Gusa po pewnym czasie stracił wzrok, czym 

był strasznie roztrzęsiony. Do tego zostawiła go dziewczyna, bo stwier-

dziła, że nie będzie w stanie znieść tego. 

Ale czy to ona straciła wzrok, czy on, bo szczerze tego 

 nie rozumiem ?!  
Opiekun Grzegorz Nalepa zawodnicy : Kamil Noga 1TS, 

Jerzy Baran 3TA, Paweł Kida 3TB 
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Lecz Izac powiedział jedną rzecz, że gdyby przypadkiem pojawili 

się ludzie, którzy chcieliby mu wręczyć kosmiczne oczy i mógłby wi-

dzieć, nie wziął by ich, bo nie mógłby oglądać świata bez Augustusa 

Watersa, który jest dla niego jak brat.  

 Ta powieść opowiada o czymś więcej niż samym poświęceniu, 

opowiada o prawdziwej miłości, która trwa do samego końca mimo tego, 

że wszystko się waliło. Uczucie dało im wieczność, pomimo że dni Ha-

zel były już policzone. Nie potrafi ona opowiedzieć jak jest jemu 

wdzięczna za ich małą nieskończoność. Hazel Grace, Okay ?  

 „Gwiazd naszych wina” Johna Greena to wnikliwa, odważna, 

humorystyczna i ostra książka. Autor tej książki zdobywca wielu nagród 

literackich, w błyskotliwy sposób zgłębia ekscytującą, zabawną, a rów-

nocześnie tragiczną kwestię życia i miłości.  

Karol Jodłowski kl. 2 TB 

 

Drodzy Czytelnicy, 
 

W artykule tym chciałbym zachęcić Was do lektury 

miesięcznika "FOKUS", na który ostatnio trafiłem w biblio-

tece szkolnej. Nie ukrywam, na początku podchodziłem z 

dużym dystansem do lektury typu „gazeta”, jednak za na-

mową naszych profesorek z biblioteki postanowiłem zmierzyć się z tą lekturą. 

Efekt: przy oddaniu pierwszego numeru, od razu poprosiłem o odłożenie mi 

kolejnego, który się pojawi w naszej szkolnej bibliotece. 

Zawczasu ostrzegam, że nie zamierzam zachęcać do przeczytania jakiś 

konkretnych artykułów z tego czasopisma. Powód? To, co zaciekawiło mnie, 

nie koniecznie musi zaciekawić Was (wiecie, kwestia gustów i upodobań,  

o których w tradycji polskiej zwykło się nie rozmawiać). 

Jeżeli chcecie rozwijać swoje zainteresowania, pasje, zdobyć nowe lub 

po prostu wiedzieć więcej niż wszyscy wokół: TO CZASOPISMO JEST DLA 

WAS! 

Brising 

Wycieczka do Miejsca Pamięci i Muzeum 

Auschwitz-Birkenau. 
 10 grudnia odbyła się szkolna wycieczka do Miejsca Pamięci  

i Muzeum Auschwitz -Birkenau. 

Ruszyliśmy o 5 rano. Podróż minęła nam bardzo szybko. Około godzi-

ny 9 wjechaliśmy do Oświęcimia. Atmosfera w autobusie zmieniła się. 

Ucichła muzyka i śmiechy. Od czasu do czasu, spoglądając za szyby 

wyczekiwaliśmy budynków obozu. Zwiedziłam już obóz w Majdanku, 

więc spodziewałam się tego, co mogę tam zobaczyć. Obóz Auschwitz-

Birkenau jest znacznie większy i o wiele bardziej rozbudowany od 

Majdanka. Był największym z niemieckich nazistowskich obozów 

koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Życie straciło tam ponad 1,1 

mln  mężczyzn, kobiet i dzieci. 

W końcu ruszyliśmy w stro-

nę głównego wejścia do obo-

zu, centralnej bramy, nad 

którą do tej pory wisi znane 

sarkastyczne hasło: „Arbeit 

macht frei” (praca czyni 

wolnym). Zwiedziliśmy blo-

ki obozowe Auschwitz I , 

które pełniły funkcje mu-

zeum. Każdy blok przedsta-

wiał kawałek tragicznej hi-

storii obozu. W budynkach 

znajdowały się autentyczne  fotografie, dokumenty, oraz rzeczy osobiste 

więźniów. Za szybami były również przedmioty codziennego użytku, 

które więźniowie przywieźli ze sobą, oraz ich ubrania. Między innymi: 

torby podróżne podpisane imieniem i nazwiskiem właściciela, naczynia, 

grzebienie do włosów, protezy, okulary oraz obuwie. W jednej z gablot 

znajdowały się włosy obcięte ludziom zamordowanym w komorach ga-

zowych, oraz puszki po Cyklonie B. 
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Cyklon B był stosowany 

przez III Rzeszę do trucia 

więźniów niemieckich obo-

zów zagłady w specjalnych 

komorach gazowych, w ra-

mach tzw. Operacji Rein-

hardt. Ofiarami Cyklonu B 

byli głównie Żydzi i Polacy, 

zaś sam środek stał się jed-

nym z symboli Holokaustu. 

Zapaliliśmy znicz pod Ścianą 

Śmierci, która znajdowała się 

na dziedzińcu pomiędzy blokami 10 i 11. Esesmani rozstrzelali tutaj kilka 

tysięcy osób. Także Polaków przywożonych spoza obozu, wśród nich za-

kładników aresztowanych w odwet za akcje polskiego ruchu oporu skie-

rowane przeciwko okupacyjnym władzom niemieckim. Egzekucji doko-

nywano poprzez strzał w tył głowy.  

Obejrzeliśmy celę, w której 

zginął św. Maksymilian Maria Kolbe. 

Jego ciało zostało spalone w obozo-

wym krematorium. Ostatnim zwie-

dzonym przez nas miejscem w Au-

schwitz I było właśnie krematorium. 

Przebudowane ze starego bunkra 

amunicyjnego. Znajdowało się na 

przedłużeniu głównej alei obozowej. 

W krematorium I spalono ciała około 

36 tys. zmarłych więźniów.  

 Następnym etapem zagłębia-

nia się w historię obozu było udanie 

się do oddalonej o trzy kilometry 

Brzezinki. Warunki życia więźniów 

w tym miejscu były tragiczne. 

Mieszkalne baraki to stajnie dla koni, 

w których postawiono prycze do spania. W środku było zimno, a zamiast 

podłogi klepisko, które namakało w czasie deszczu, tworząc błoto w po-

mieszczeniu. Na terenie tego obozu stoi pomnik upamiętniający zbrodnie 

nazistowską.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byliśmy wstrząśnięci warunkami panującymi w obozie, traktowa-

niem więźniów, torturami i upokorzeniami, jakie musieli znosić każdego 

dnia. Uważam, że to jedno z tych miejsc, które każdy powinien zobaczyć  

i na własne oczy przekonać się co spotkało tam ludzi. 

 

Sylwia Nędza kl. 3 TI 



Grudzień                               Nr 61 /2015           Grudzień                               Nr 61 /2015  

 

str.19            str. 20 

Co zrobić z jabłek? 
 

Racuchy inaczej 

 

Obrane jabłka podzielić na ósemki, włożyć do słoików i zalać sy-

ropem zrobionym z wody i cukru (1l wody 20 dag cukru- zagotować do 

rozpuszczenia cukru). Tak zrobione jabłkowe kompoty można wykorzy-

stać do zrobienia racuchów. W tym celu zrobić ciasto z syropu ze słoika, 

mąki, jajka, proszku do pieczenia. Jabłka ze słoika dodać do gotowego 

ciasta, zamieszać tak aby jabłka się rozdrobniły w cieście. Smażyć na pa-

telni na oleju. Podawać posypane cukrem pudrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 grudnia  Światowy Dzień Walki z AIDS 

2 grudnia  Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

3 grudnia  Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 

4 grudnia  Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika) 

5 grudnia  Dzień Pomocy Cierpiącym, Międzynarodowy 

Dzień Wolontariusza 

6 grudnia  Dzień św. Mikołaja 

7 grudnia  Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 

8 grudnia  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny 

9grudnia  Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji 

10 grudnia  Dzień Odlewnika, Dzień Ochrony Praw Dziecka, 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 
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11 grudnia  Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich 

13 grudnia  Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Dzień 

Księgarza 

17 grudnia  Dzień bez Przekleństw 

18 grudnia  Międzynarodowy Dzień Emigrantów 

19 grudnia  Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współ-

pracy Południe - Południe 

20 grudnia  Międzynarodowy Dzień Solidarności 

22 grudnia  Światowy Dzień Wody, początek astrono-

micznej zimy - najkrótszy dzień roku 

24 grudnia  Wigilia Bożego Narodzenia 

25 grudnia  Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 

26 grudnia  Boże Narodzenie (drugi dzień) 

28 grudnia  Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

31 grudnia  Sylwester 

 

 

Z życia szkoły:  

 
 2.12. uczniowie klas: II TD i I TH pod opieką: Wandy Rakszawskiej 

– Stopyry, Eweliny Surmy  wzięli udział w wycieczce do TVP 

Rzeszów i warsztatach coachingu.  

 3.12. klasa III TI wzięła udział w zajęciach na temat telefonii 

internetowej VoIP, które poprowadził Roman Korosteński – 

wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie. Lekcja odbyła się w ramach współpracy ze 

środowiskiem akademickim WSIiZ. Opiekunem klasy patronackiej 

jest Tomasz Kasper.  

 6.12. w lasach w okolicach zalewu „Floryda” odbyły się VI 

Mikołajkowe Marsze na Orientację, których współorganizatorem 

było Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne. Spośród 

startujących uczniów naszej szkoły, najlepszy wynik osiągnęli: 

Adrian Jaromin i Patryk Smycz, którzy w kategorii TJ wywalczyli 

IV miejsce.  

 7.12. klasa II TŻ pod opieką nauczycieli: Danuty Kumięgi i Haliny 

Fedirko wzięła udział w spotkaniu z pracownikiem Pracowni 

Dokumentacji Dziejów Miasta Leżajska Marianem Matkowskim. 

Tematem spotkania byli słynni leżajszczanie. 

 8.12. w budynku szkoły przy ul. Podolszyny odbyło się szkolenie dla 

uczniów klas o rolniczych kierunkach kształcenia: III TE, IV TA , 

III C z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. 

Współorganizatorami szkolenia byli: Kazimierz Błoński oraz 

Krzysztof Tokarz – pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Leżajsku. 

 10.12. uczniowie klas: II TI i III TI pod opieką nauczycielek: 

Katarzyny Rudzińskiej, Sylwii Krukowieckiej – Niemiec i Bożeny 

Szpunar wzięli udział w  wycieczce do Oświęcimia i Krakowa.  

 14.12. w Nowej Sarzynie odbył się finał wojewódzki Licealiady  

w Tenisie Stołowym Chłopców. Reprezentacja naszej szkoły  

w składzie: Jerzy Baran, Paweł Kida, Kamil Noga wywalczyła  

II miejsce i uzyskała awans do finału Mistrzostw Polski. Opiekunem 

drużyny jest nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Nalepa. 



Grudzień                               Nr 61 /2015           Grudzień                               Nr 61 /2015  

 

str.23            str. 24 

 

 15.12. klasa I TC wzięła udział w lekcji historii „A jednak wojna”, 

poprowadzonej przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej  

w Rzeszowie Zenona Fajgera.  

 15.12. w hali widowiskowo – sportowej naszej szkoły odbył się 

Półfinał Wojewódzki Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców. 

Wzięły w niej udział drużyny z Przeworska, Przemyśla, Rzeszowa 

oraz reprezentacja naszej szkoły, która wygrała półfinał  

i awansowała do styczniowego finału. Opiekunem drużyny jest 

nauczyciel wychowania  fizycznego Tomasz Majkut.  

 16.12. uczniowie klasy II TI: Aleksander Socha, Maciej 

Ordyczyński, Jakub Młynarski, Kamil Bączek i Łukasz Mączka 

przedstawili swoim kolegom, zgromadzonym w szkolnej auli, 

prezentację multimedialną pt. „Bezpieczeństwo w sieci”. 

Prezentacja została przygotowana na Wielki Konkurs Edukacji 

Medialnej.  

 17.12. uczniowie klasy II TI wraz z nauczycielami: Tomaszem Ka-

sprem i Tomaszem Kycią uczestniczyli w zajęciach praktycznych 

w laboratoriach komputerowych Wyższej Szkoły Informatyki i Za-

rządzania w Rzeszowie. Wyjazd odbył się w ramach współpracy  

z klasą patronacką. naszej szkole. Tym razem lekcje odbywały się 

w pracowniach w Kielnarowej. 

 18.12. odbył się VII Powiatowy Konkurs Kolęd „W kręgu tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia”. Wzięło w nim udział kilkunastu 

uczniów gimnazjów z terenu powiatu leżajskiego. Laureatami 

zostali: I miejsce – Patrycja Kiełbowicz z Gimnazjum w Brzózie 

Królewskiej, II miejsce – Magdalena Pustelny  

z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, III miejsce – zespół  

z Gimnazjum w Sarzynie w składzie: Klara Dubiel, Natalia Obara, 

Jakub Węglarz, Kacper Węglarz. W przerwie członkowie 

Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez Bożenę Szpunar 

i Martę Katę, zaprezentowali jasełka „Pan przychodzi,  

Pan przychodzi raz jeszcze...”.  

 22.12. zakończyliśmy naukę przed Świętami Bożego Narodzenia.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Opracowanie graficzne, skład: mgr S. Krukowiecka- Niemiec 

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego 

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Niechaj Święta Bożego Narodzenia 

będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpie-

chu, trosk, wśród Rodziny i Przyjaciół, a w nadchodzą-

cym Nowym 2016 Roku życzymy dużo zdrowia, szczę-

ścia, pomyślności oraz spełnienia wszystkich marzeń. 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku 

 


