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W tym numerze:  
 

 Dlaczego warto być życzliwym 

 Samorząd Uczniowski 2015/2016  

 Święto Odzyskania Niepodległości  

 Poznajmy się! – klasa I TC  

 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  

 Galeria zdjęć Ani Wróbel  

 Wycieczka do Oświęcimia i Krakowa  

 Z życia szkoły  

 

 

Dlaczego warto być życzliwym? 
  
W potocznym rozumieniu życzliwość  kojarzyć się może ze szczerym 

uśmiechem, ciepłym spojrzeniem, kilkoma miłymi słowami, czyli po 

prostu z niewymuszoną grzecznością i uprzejmością. Życzliwość to 

życie w prawdzie, szczerości i szczęściu w stosunku do siebie  

i innych ludzi. Będąc życzliwym zdobywamy zaufanie ludzi, nowe 

znajomości, przyjaciół. Będąc życzliwym w stosunku do innych, ofia-

rujemy im cenny dar, który będzie nam oddany podwójnie. Jeśli jesteś 

życzliwy i pomocny dla innych, nie tylko oni czują się lepiej – Ty rów-

nież.  

 Zachęcamy więc do „bycia” życzliwym codziennie. Nie ma się 

czego bać! Będąc dla siebie życzliwym uczymy się również akcepto-

wać siebie i  swoje słabości. 

 

„Życzliwość to taki mały skarb, który sprawia, że życie staje się 

lżejsze”. 

 

Program patriotyczny  

z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 
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Samorząd Uczniowski 

 
Przewodniczący  

 
Maciej Wiatrowicz 

 Zastępcy Przewodniczącego  

 

  

Łukasz Kamiński Karolina Staroń 

 

 

 Sekretarz  

 
Michał Otręba 

 Członkowie Samorządu Uczniowskiego 

   

Bartłomiej Hajder 

 
Weronika Jeleśniański 

 

 

Monika Kołodziej Artur Tkaczyk 

 
 

Kacper Żelazko  Maciej Tudryn 
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Rocznica odzyskania niepodległości 
  

11 listopada obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Pol-

skę niepodległości. Powiatowe uroczystości rozpoczęły się Mszą Świę-

tą odprawioną w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku. Po jej zakoń-

czeniu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program patriotyczny, 

przygotowany przez nauczycieli: Ewę Kossak – Hospod, Katarzynę 

Wiatrowicz, Dariusza Wołczastego i Tomasza Kycię.  

 Młodym aktorom – Weronice Jeleśniański, Monice Kołodziej, 

Maciejowi Wiatrowiczowi, Michałowi Otrębie, Dawidowi Wołczaste-

mu, Oskarowi Bzdoniowi, Bartoszowi Hajderowi, towarzyszyła kapela 

Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” oraz chór złożony z uczniów 

klasy IV TD. Dalsze uroczystości odbyły się pod pomnikiem poświę-

conym „Poległym Bohaterom z roku 1831 – 1863 za walkę o wolność  

i niepodległość ojczyzny”, gdzie zgromadzone delegacje złożyły wień-

ce.    

 
 

 
 



Listopad                                 Nr 60 /2015           Listopad                                 Nr 60 /2015  

  

str.7             str.8 
 

Wywiad z Joanną Matuszek z kl. 3TU -  laureatką 

konkursu  „Słońce, wiatr, biomasa, woda, Podkarpaciu energii do-

da”. 
 

1. Opowiedz o konkursie, w którym brałaś udział i o towarzyszą-

cej mu kampanii. Skąd się o nim dowiedziałaś? 
 

Konkurs zorganizowany został przez Samorząd Województwa 

Podkarpackiego i Podkarpacką Agencję Energetyczną. Miał on na celu 

edukację młodzieży z zakresu efektywnego wykorzystania energii  

i jej oszczędzania, właściwego wykorzystania rozwiązań dotyczących 

energii alternatywnej. Dowiedziałam się o nim od profesora przedmio-

tów obsługi systemów energetyki odnawialnej pana Dariusza Wołcza-

stego. 
 

2. Czy wiedza wymagana na konkursie jest dla Ciebie interesują-

ca? 
 

Tak. Obecnie energetyka odnawialna jest jedną z najbardziej 

rozwijających się gałęzi przemysłu, co sprawia, że można pozytywnie 

patrzeć w przyszłość szukając w tym sektorze dobrej pracy, a sama te-

matyka konkursu jest właśnie związana z tym, co chcę robić w przyszło-

ści. 
 

3. Jaki był przebieg konkursu? 
 

Konkurs składał się z dwóch etapów: etapu rejonowego oraz 

etapu wojewódzkiego. Podczas pierwszego etapu, który odbył się  

w Łańcucie, byłam uczestniczką szkolenia poruszającego problemy 

energetyczne i zanieczyszczeń świata współczesnego oraz sposoby ich 

rozwiązania, następnie wszyscy uczestnicy odpowiadali na pytania te-

stowe (18 pytań) dotyczące szkolenia. Etap finałowy, do którego się 

zakwalifikowałam miał miejsce w Politechnice Rzeszowskiej. Rozpoczął 

się od godzinnego testu składającego się z 40 zadań. Następnie kampa-

nia została podsumowana i wręczono nagrody. 
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4. Jak mogłabyś zachęcić uczniów do brania udziału w tym 

konkursie w przyszłości?  

Biorąc udział w tym konkursie można dowiedzieć się wielu 

ciekawych rzeczy prezentowanych podczas szkolenia, które nie tyl-

ko dotyczyły energetyki odnawialnej, ale również ochrony środowi-

ska oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z energii, co 

w przyszłości może pomóc w oszczędzaniu pieniędzy. Podczas eta-

pu finałowego każdy uczestnik dostał dyplom oraz ciekawe nagro-

dy. W finale zajęłam 7. Miejsce, w nagrodę otrzymałam dyplom 

uczestnictwa oraz krokomierz i gadżety. 

 

 

Marcin Sagan, uczeń klasy 4 TE został laureatem konkursu 

„Słońce, wiatr, biomasa, woda, Podkarpaciu energii doda”. 

Opowiedział nam o swoim udziale w konkursie. 

 

Była to kampania szkoleniowa zakończona konkursem. Ce-

lem kampanii jest edukacja młodzieży w zakresie efektywnego wy-

korzystanie energii i jej oszczędzania, właściwego wykorzystania 

rozwiązań dotyczących energii alternatywnej, a także wypracowa-

nie proekologicznych postaw konsumenckich wśród młodzieży. Do 

szkoły przyszło pismo z informacją, że szkoła może wysłać czterech 

uczniów na etap rejonowy. Ze względu na dobry wynik egzaminu 

zawodowego zostałem wybrany wraz z trzema innymi uczniami do 

reprezentowania szkoły w kampanii. Składała się ona z dwóch eta-

pów: etap rejonowy (szkolenie z zakresu OZE oraz konkurs wiedzy) 

etap wojewódzki (konkurs wiedzy, warsztaty szkoleniowe, podsu-

mowanie Kampanii). 

Szkolenia zawierały cenne wskazówki jak troszczyć się 

 o planetę, ale też jak zaoszczędzić pieniądze.  

Wszyscy zakwalifikowaliśmy sie do etapu wojewódzkiego. 

Nasz opiekun mgr inż. Dariusz Wołczasty dostarczył nam materia-

ły, dzięki którym dobrze przygotowałem sie do zawodów. 

W etapie wojewódzkim zająłem trzecie miejsce i otrzymałem na-

grody rzeczowe. 

Ogólnie interesuję sie tą dziedziną techniki i nauki, dlatego wybrałem 

taki profil kształcenia w szkole średniej. 

 

Poznajmy się – klasa I TC 
 

Klasa 1TC 

Burszta Łukasz, Czop Patryk, Dmitrowski Bartłomiej, Helit Przemy-

sław, Herman Krzysztof, Jędruch Grzegorz, Kalemba Michał, Kosior 

Paweł, Kozak Tomasz, Kozyra Bartłomiej, Kuraś Michał, Matuszko 

Mateusz, Mędrek Hubert, Słonina Bartłomiej, Tarała Adrian, Urban 

Jakub, Antosz Dawid, Cebula Szymon, Haładyj Nikodem, Jużyniec 

Mateusz, Kostek Kamil, Lizak Rafał, Łach Dominik, Niemczyk Adrian, 

Olko Adam, Pietruszka Dominik, Szczerbaty Sylwester, Szuty Piotr, 

Tołpa Arkadiusz, Wiech Paweł, Zwierzchowski Michał, Sierżęga Do-

minik, Majkut Aleksander, Chorzępa Marcin 

  
Klasa 1 TC z wychowawcą Dariuszem Lipińskim 
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Anna Wróbel uczennica kl. IV TH dokumentuje wydarzenia 

szkolne robiąc zdjęcia już od 1. klasy w naszej szkole.   

O swoich zainteresowaniach mówi: 
 

Fotografią interesuję się od gimnazjum, natomiast zdjęcia za-

częłam robić w pierwszej klasie technikum, kiedy dostałam od rodziców 

swój pierwszy aparat. Obecnie mój sprzęt to półprofesjonalna lustrzan-

ka firmy Nikon model D 90, z obiektywem 18-105 i przesłoną 3,5 – 5- 6 

oraz dodatkowy obiektyw Helios ze starego Zenita – jest to oczywiście 

obiektyw stałoogniskowy. Helios jest idealny do portretów, robienia 

zdjęć drobnych rzeczy oraz zdjęć typu makro czyli z pięknym rozmyciem 

tła. Dzięki niemu uzyskuję niesamowity efekt bokehu. Przymocowałam 

go dzięki przejściówce (adaptera) i dzięki temu zaoszczędziłam kupując 

stary, już nie używany obiektyw. 

Staram się brać udział w różnych konkursach. Wysyłam zdjęcia 

przez Internet i standardową pocztę, ale jednak wolę robić zdjęcia lu-

dziom, rodzinie, ciekawym przedmiotom, a przy okazji trafienia cieka-

wego tematu,  wysyłam zdjęcia na konkurs. Posiadam oczywiście swój 

fanpage na Facebooku „Panda – Studio Blog”. Dodaję tam najczęściej 

sesje zdjęciowe. Dzielę się również zdjęciami z wakacji, bądź jakimiś 

projektami. 

Obecnie przygotowuję osobiste portfolio, dochodzi natura,  

a zdjęć na fanpage’u  nie widać, co oczywiście nie oznacza, że nic nie 

robię. Staram się ciągle rozwijać swoją pasję. 

Inspirację czerpię zwykle z książek, innych zdjęć, przeglądanych 

fanpage’ów,  ale nigdy nie kopiuję zdjęć! Według mnie kopiowanie 

zdjęcia innej osoby jest zdecydowanie mało kreatywne.  

 

Przedstawiamy kilka wybranych zdjęć Ani Wróbel. 

 

 

 

 

 
Diana                                                                          Kropla wody 
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Mgła mróz                                                                Mgła sarna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noc polarna Gotladnia                                    Zachód słońca Gotlandia 
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Ogień                                                                                      Rauk  

Listopadowe nowości w bibliotece szkolnej: 
 

Gąsiorowska Dorota – Marzenie Łucji 

King Stephen – Bazar złych słów 

Bonda Katarzyna – Pochłaniacz 

Krajewski Marek – Arena szczurów 

 Evans Richard Paul - List 

Schmitt Eric Emmanuel – Obietnica pod jemiołą i Sekta egoistów  

Blehm Eric - Nieustraszony  

Artur Król  Pewność siebie. Kompletna strategia wykorzystania własne-

go potencjału 

Jan Wróbel, Ewa Wróbel - Historia Polski 2.0. Polak potrafi, Polka też… 

czyli o tym, ile świat nam zawdzięcza 

Joanna Olczak – Roniker Wtedy. O powojennym Krakowie 

Forman Gayle - Wróć, jeśli pamiętasz, Byłam tu… 

Maria Nurowska - Wariatka z Komańczy 

Katarzyna Michalak - Amelia 

Małgorzata Gutowska – Adamczyk  Kalendarze 

Ewa Grzelakowska – Kostoglu Red Lipstick Monster. Tajniki makijażu 

Sylwia Chutnik – Jolanta 

Regina Brett - Bóg zawsze znajdzie ci pracę 

Katarzyna Surmiak – Domańska Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość 

Brent Schendler i Rick Tetzeli - Droga Steve'a Jobsa 

Anonim Zapytaj - Alice 

Adam Wolański - Edycja tekstów. Praktyczny poradnik 

Władysław Kopaliński - Słownik symboli 

Alicja Nagórko - Podręczna gramatyka języka polskiego (PWN) 

Doyle Artur Conan - Sherlock Holmes Tom I 

Dmitry Glukhovsky - Metro 2035 

Jolanta Maćkiewicz  - Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu (PWN) 

Katarzyna Bonda - Cicha 5 

Jerzy Podracki, Alina Gałązka - Gdzie postawić przecinek? (PWN) 

Terry Pratchett - Folklor Świata Dysku 

Jay Asher – Trzynaście powodów 

http://lubimyczytac.pl/autor/67804/artur-krol
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Ewa Kołodziejek - Walczymy z bykami (PWN) 

Magdalena Kordel - Okno z widokiem 

Hilarie Cash, Kim McDaniel - Dzieci konsoli 

Federico Moccia - Trzy metry nad niebem 

Leopold Tyrmand - Zły 

James Herriot - Jeśli tylko potrafiłby mówić 

Anne Humbert - Bądź chic! Tajemnice kobiecej garderoby 

Magdalena Tulli - Szum 

James Ellroy - Tajemnice Los Angeles 

Matthew Quick - Poradnik pozytywnego myślenia 

Kowalewski Włodzimierz – Excentrycy 

Boral Tobiasz, Boral Bartłomiej - Samo sedno. Techniki zapamiętywania 

Paolo Sorrentino - Młodość 

Mario Puzo - Rodzina Corleone 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
 

Po raz ósmy w Polsce obchodzony był Światowy Tydzień Przedsiębiorczo-

ści. Szkoła uczestniczyła w projekcie: „Otwarta Firma - Biznes przy tabli-

cy". 

W dniach 16 – 22 listopada 2015 roku zorganizowano Światowy 

Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach.  

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są pre-

mier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo - biznesowa 

organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. 

Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera 

przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.  

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła 

uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta 

firma”, który daje możliwość wzbogacenia  oferty edukacyjnej o ciekawe 

zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. 

W tej ciekawej i pouczającej akcji nie zabrakło także naszej szkoły. 

Jako szkoła ponadgimnazjalna, uczestniczyliśmy w module: „Biznes przy  

 

tablicy”. Odbyło się  szereg ciekawych lekcji i spotkań z przedstawiciela-

mi różnych firm i instytucji naszego regionu. Szkołę odwiedzili pracowni-

cy: 

 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, 

Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, 

Starostwa Powiatowego w Leżajsku - Powiatowy Rzecznik Konsumenta, 

MTU Aero Engines Polska.  

 

Tematyka lekcji koncentrowała się wokół różnorodnych zagadnień : 

1.Etyczny biznes 

2.Finanse 

3.Firma a klient 

4.Marketing firmy 

5.Pracownik i pracodawca 

6.Własna firma 

 

Dzięki takiej różnorodności problematyki uczniowie naszej szkoły 

mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji i w aktywny sposób 

kształtować swoje zainteresowania i cechy przedsiębiorcze. Uświadomio-

no młodzieży, że   należy cały czas pracować nad sobą, wzmacniając 

mocne strony swojej osobowości. A będąc osobą przedsiębiorczą będzie  

łatwiej zdobywać wiedzę w szkole, współpracować z innymi, a w przy-

szłości stać się aktywnym uczestnikiem rynku pracy. 

Szkoła za aktywne uczestnictwo w projekcie otrzymała dyplom  

z podpisem Zbigniewa Modrzewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Mło-

dzieżowej Przedsiębiorczości. 
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Szkolny Konkurs fotograficzny „Czarne i Białe” 
  

W konkursie mogą brać udział jedynie prace będące oryginalnymi 

pracami autora. Fotografie mogą być modyfikowane przy użyciu progra-

mów graficznych. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1-5 poje-

dynczych zdjęć czarno-białych. 

Format fotografii: wyłącznie forma elektroniczna, wielkość pliku z jed-

nym zdjęciem od 1MB, 300dpi, przynajmniej 2629pix – bok dłuższy  

i 1752pix – krótszy bok. 

Do zdjęć należy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, 

na udział niepełnoletniego ucznia w konkursie. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Biblioteki 

szkolnej zdjęć w postaci plików cyfrowych na dowolnym nośniku. Czas 

trwania konkursu od 2 listopada 2015do 15 lutego 2016r. 

 Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książko-

we. Prace fotograficzne przechodzą na własność organizatorów. Organiza-

tor zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć  

w celu promocji młodych talentów. Udział w konkursie jest równoznacz-

ny z akceptacją warunków regulaminu. Organizatorem konkursu jest Anna 

Węglarz  - nauczycielka biologii.  
 

 
 

1 Listopada 

Wszystkich Świętych 

2 Listopada 

Zaduszki 

3 Listopada 

Święto Myśliwych 

4-10 Listopada 

Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej 

6 Listopada 

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Natural-

nego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych (ONZ) 

9 Listopada 

Światowy Dzień Jakości 

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem 

10 Listopada 

Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 

11 Listopada 

Narodowe Święto Niepodległości 

12 Listopada 

Dzień Drwala 

14 Listopada 

Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę 

Dzień Seniora 

15 Listopada 

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (ONZ) //3 

niedziela listopada 

Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej 

Święto Matki Bożej Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia 

Światowy Dzień Rzucania Palenia 

16 Listopada 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ONZ) 

17 Listopada 

Dzień Studenta 

20 Listopada 

Dzień Uprzemysłowienia Afryki (ONZ) 

Powszechny Dzień Dziecka (ONZ) 

21 Listopada 

Dzień Pracownika Socjalnego 

Światowy Dzień Telewizji (ONZ) 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

http://halloween.friko.net/dzien_wszystkich_swietych.html
http://halloween.friko.net/zaduszki.html
http://halloween.friko.net/11_listopada.html
http://halloween.friko.net/dzien-studenta.html
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22-26 Listopada 

Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 

24 Listopada 

Katarzynki 

25 Listopada 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) 

29 Listopada 

Dzień bez Kupowania 

Dzień Podchorążego 

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ) 

30 Listopada 

Andrzejki 

 

Wycieczka do Oświęcimia i Krakowa 
 

12 listopada 27-osobowa grupa uczniów z klas maturalnych: 4TA, 

4TB, 4TG oraz z klasy 2TS i 1TG wyjechała pod opieką Katarzyny Ru-

dzińskiej, Ewy Kossak - Hospod i Artura Pęcaka do Państwowego Mu-

zeum Auschwitz-Birkenau. Tam spotkali się z przewodnikiem, który 

przez 3,5 godz. snuł przykuwającą uwagę uczniów opowieść o istniejącym 

w tym miejscu w latach 1940-1945 niemieckim obozie koncentracyjnym. 

W wyniku zbrodniczej działalności nazistów, w Auschwitz i w Birkenau 

dokonywała się masowa eksterminacja około miliona Żydów, ponad 75 

tysięcy Polaków, 21 tysięcy Romów, 15 tysięcy jeńców radzieckich i oko-

ło 15 tysięcy ludzi innych narodowości. 

Uczniowie poruszeni tragicznym losem więźniów obozu, z Oświę-

cimia pojechali do Krakowa. Pogodny dzień sprzyjał odbyciu spaceru na 

Wawel. Tam uczestnicy wycieczki pod katedrą królewską, pod Wieżą  
 

Srebrnych Dzwonów, mieli okazję zobaczyć sarkofag Prezydenta RP Le-

cha Kaczyńskiego i jego żony Marii oraz kryptę Józefa Piłsudskiego. 

Stamtąd uczniowie wraz z opiekunami przeszli na dziedziniec arkadowy 

zamku, a po sfotografowaniu się na tle krużganków, ruszyli w stronę ulicy 

Grodzkiej, by dotrzeć na Rynek. Tu mogli nacieszyć oko widokiem Su-

kiennic i Bazyliki Mariackiej oraz przemierzyć podziemną trasę tury-

styczną. W podziemiach Rynku obejrzeli wystawę pt. „Śladem europej-

skiej tożsamości Krakowa” Jest to podróż w czasie, multimedialne wido-

wisko mające stworzyć w muzeum atmosferę pozwalającą wczuć się  

w życie Krakowa sprzed siedmiuset lat. 

 

 
 

 

http://halloween.friko.net/katarzynki.html
http://halloween.friko.net/andrzejki.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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Jesienne co nieco  
Zamiast po zamorskie pomarańcze czy banany sięgnijmy po wa-

rzywa kapustne: Brokuł, kalafior, kalarepę, kapustę, jarmuż i brukselkę. 

Będzie zdrowo, tanio i przeciwnowotworowo. Łatwo je rozpoznamy – 

podczas gotowania wydzielają nieprzyjemny zapach. Warzywa kapustne 

(zwane też krzyżowymi) przypadłość tę zawdzięczają związkom siarki, 

czyli glukozynolanom. Podczas gotowania ulegają one degradacji i to 

właśnie jest przyczyną specyficznego zapachu. W liściach warzyw ka-

pustnych kryje się cała tablica Mendelejewa. Udowodniono że spożywa-

nie tych warzyw działa prewencyjnie na rozwój niektórych typów nowo-

tworów. Przygotowując te warzywa w różnej postaci, pamiętajmy o do-

daniu tłuszczu, by zwiększyć przyswajalność witaminy K, bo rozpuszcza 

się ona w tłuszczach. Kapusta kiszona już w ilości 150 g zaspokaja 

dzienne zapotrzebowanie na witaminę K i połowę zapotrzebowania na 

witaminę C.Jest ona bogatym źródłem witamin z grupy B, A i E. Znaj-

dziemy w niej również związki manganu, cynku, wapnia, potasu, żelaza  

i siarki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

A dobroczynny wpływ na przewód pokarmowy ma wytworzony podczas 

fermentacji kwas mlekowy. 

Jesiennym bardzo cennym owocem są jabłka. Oto kilka przepisów na 

potrawy z tych zdrowych produktów: 

Pakora z kapustą 

700 g kapusty, 2 szklanki mąki, duża cebula, 1 łyżka curry, pół paczki 

proszku do pieczenia, olej, 1,5 szklanki wody. Z maki, curry, proszku do 

pieczenia, soli i wody wyrobić ciasto o naleśnikowej konsystencji. Kapu-

stę i cebulę poszatkować i wymieszać z ciastem łyżką nabierać masę  

i smażyć kotleciki na oleju na złoty kolor. 

 

Komunikat 
 

Już nie długo dostawa dużej ilości jabłek. Z tej okazji chcemy podzie-

lić się z wami sprawdzonymi przepisami. 
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Kubuś: jabłko/marchew/dynia 

Przygotuj 2kg jabłek, 2 kg marchwi i 2kg dyni. Obierz ze skórki, oczyść 

z gniazd nasiennych, rozdrobnij: marchew na grubej tarce, jabłka na 

ósemki, dynię na małe kawałki. Wszystkie składniki rozgotuj w osob-

nych garnkach (marchew najdłużej, nawet 1 godz.). Po ostudzeniu zmik-

suj składniki, połącz razem, dodaj cukier do smaku (min. 0,5 kg), dodaj 

sok z 2 cytryn. Jeśli będzie za gęste dolej wody. Zamieszaj, podgrzej na 

gazie i wlej do przygotowanych słoików. Zakręć je i pasteryzuj około 20 

min.    
 

Kasza jaglana z jabłkami 

Przygotuj 1 szklankę kaszy jaglanej, 1,5 kg jabłek, cynamon i rodzynki. 

Jabłka obierz ze skórki i usuń gniazda nasienne. Starkuj na grubej tarce, 

włóż do dużego garnka i wsyp do tego kaszę jaglaną suchą, cynamon  

i rodzynki.  Odstaw na około 1,5 godziny. Weź foremkę keksową długą  

i wsyp do niej zawartość garnka. Lekko ugnieć. Przykryj formę płatem 

folii aluminiowej. Wstaw do piekarnika na 1 – 1,5 godz. Po wyłączeniu 

piekarnika zostaw upieczoną kaszę w piekarniku do wystygnięcia. Krajaj 

w foremce na porcje podawaj ni zimno lub gorąco polane sokiem lub 

konfiturami. 

Rebusy 
 

Odgadnij hasło  

w poniższych obraz-

kach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia szkoły  
 

 2.11. odbyła się X edycja Szkolnego Multimedialnego Konkursu 

Ortograficznego „Dyktando w Praktyce”, zorganizowanego przez 

nauczycielki języka polskiego: Ewę Kossak – Hospod, Katarzynę 

Rudzińską, Krystynę Giżę – Polak przy współpracy nauczycielki 

przedmiotów informatycznych Sylwii Krukowieckiej – Niemiec. 

Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Bartłomiej Hajder  

z I TI, II miejsce – Wojciech Lorenc z I TB, III miejsce – Adrian 

Węglarz z I TI.  

 6.11. uczniowie klas technikum hotelarskiego pod opieką: Toma-

sza Pokory, Krystyny Zastawny i Artura Pęcaka wzięli udział  

w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Hoteli i Gastrono-

mii HORECA, które odbyły się w Krakowie już po raz 23.  

 10.11 uczniowie klas o profilu rolniczym wzięli udział w szkole-

niu na temat BHP w rolnictwie. Po jego zakończeniu odbył się 

konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa w rolnictwie. Najlepsze 

wyniki osiągnęli: I miejsce – Łukasz Kolbuch z III TE, II miejsce 

– Adam Mikos z IV TA, III miejsce – Mateusz Staroński z IIIC. 

Konkurs przeprowadzili nauczyciele przedmiotów rolniczych: 

Kazimierz Błoński, Tadeusz Baj, Andrzej Machalski oraz 

Krzysztof Tokarz z oddziału KRUS w Leżajsku i Czesław Gdula 

z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

 11.11. obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-

podległości. Podczas powiatowych uroczystości uczniowie naszej 

szkoły: Dawid Wołczasty, Michał Otręba, Weronika Jeleśniański, 

Monika Kołodziej, Maciej Wiatrowicz, Bartłomiej Hajer, Oskar 

Bzdoń, wsparci kapelą ZPiT „Ziemia Leżajska” i chórem złożo-

nym z uczniów klasy IV TD, zaprezentowali program patriotycz-

ny, przygotowany przez Ewę Kossak – Hospod, Katarzynę Wia-

trowicz, Dariusza Wołczastego i Tomasza Kycię. 
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 12.11. uczniowie wybranych klas wzięli udział w wycieczce do 

Oświęcimia i Krakowa. Opiekę nad uczniami sprawowali na-

uczyciele: Katarzyna Rudzińska, Ewa Kossak – Hospod i Artur 

Pęcak. 

 13.11. na strzelnicy LOK w Żołyni odbyły się Szkolne Zawody 

Strzeleckie, których organizatorem był działający przy naszej 

szkole Szkolny Klub Strzelecki „Kościuszko”. Reprezentacje po-

szczególnych klas rywalizowały w dwóch konkurencjach – strze-

laniu z broni do celu stałego oraz rzucie granatem. O końcowych 

wynikach decydowała suma punktów z obydwu konkurencji, 

Najlepsi okazali się: I miejsce – drużyna III TE w składzie: Kon-

rad Szpila, Bartłomiej Danielewicz, Wojciech Miś, II miejsce – 

drużyna klasy II TB: Adrian Kuczek, Adrian Kosior, Damian 

Nicpoń, III miejsce – drużyna złożona z uczniów klas: II TE, II 

TC i II G w składzie: Maksymilian Stasiak, Paweł Kosior, Ma-

rzena Dudek. Opiekę nad uczniami sprawowali: Stanisław Bzdek, 

Adam Słomiany, Stanisława Leja, Krzysztof Kordas i Stanisław 

Konior.  

 13.11. uczniowie klas: II TH i III TH wzięli udział w zajęciach 

warsztatowych „Możliwości finansowania działalności ze źródeł 

zewnętrznych”, które poprowadziła pani Ewa Świder – doradca 

zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Zajęcia 

odbyły się w ramach projektu „Przedsiębiorczość w praktyce”, 

którego koordynatorem w naszej szkole jest nauczycielka przed-

miotów ekonomicznych Barbara Tołpa.  

 16.11. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z sę-

dzią Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Anną 

Lasek. Zaproszony przez pedagogów szkolnych gość zapoznał 

młodzież z problemami stalkingu.  

 16.11. – 22.11. w naszej szkole obchodzony był Światowy Ty-

dzień Przedsiębiorczości. W jego ramach uczniowie spotkali się  

z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszo-

wie, Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju, MTU Aero Engines 

Polska oraz Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta. 

 19.11. odbył się apel szkolny podczas którego zaprezentował się 

nowy Samorząd Uczniowski.  

 25.11. wręczono nagrody laureatom konkursu „Napisz to zwięź-

lej”. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli biblioteka-

rzy w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych. Laureatami zostali: I miejsce – Maciej Tudryn I TD, 

II miejsce – Karol Wiatr I TD, III miejsce – Jakub Batorowicz IV 

TD. Zwycięzcy otrzymali wybrane przez siebie książki.    

 25.11. odbył się finał wojewódzki XVII Olimpiady Wiedzy z Zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów szkół rolniczych z terenu 

województwa podkarpackiego, zorganizowany przez Państwową 

Inspekcję Pracy. Uczeń naszej szkoły Łukasz Kolbuch z klasy III TE 

zajął V miejsce. Opiekunem ucznia była pan Kazimierz Błoński.  

 26.11. uczniowie klas o profilach rolniczych pod opieką: Kazi-

mierza Błońskiego, Bronisława Marczaka, Piotra Szpili i Artura 

Fusa, wzięli udział w wycieczce do zakładu CMB Polska, produ-

kującego ciągniki rolnicze, takich marek jak: LAMBORHINI, 

DEUTZ FAHR, SAME.  

 27.11 w auli Politechniki Rzeszowskiej odbyła się konferencja 

podsumowująca kampanię „Słońce, wiatr, biomasa, woda, Pod-

karpaciu energii doda”.  Towarzyszył jej konkurs o tej samej na-

zwie. Laureatem III miejsca został uczeń klasy IV TE Marcin Sa-

gan. Opiekę nad nim sprawował Dariusz Wołczasty. Gratuluje-

my!   

 27.11. i 30.11. członkowie Samorządu Uczniowskiego przepro-

wadzili wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły zbiórkę pie-

niędzy, za które zostały zakupione produkty spożywcze, przeka-

zane organizatorom 16. akcji „Polacy – Rodakom”.   
 

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

Opracowanie graficzne, skład: mgr S. Krukowiecka- Niemiec 


