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W tym numerze:  
 Rok 2017 – Rokiem Tadeusza Kościuszki – patrona szkoły 

 Wolontariusze w szpitalu  

 Poznajmy się! – klasy 1 TG i 1 TH 

 „Pokaz mi  swoje książki, a powiem Ci kim jesteś”  

 Nowości w bibliotece szkolnej  

 Z życia szkoły  

Rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki  

-  patrona ZST 
 

W 2017 roku mija 200 lat od śmierci patrona naszej szkoły wy-

bitnego Polaka, który zapisał się na kartach historii Polski oraz Stanów 

Zjednoczonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie w dniu 24 

marca 1794 roku. Obraz Wojciecha Kossaka 

Młodość i pochodzenie Tadeusza Kościuszki 
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 

roku w Mereczowszczyźnie. Był najmłodszym, czwartym dzieckiem  

w rodzinie, która choć szlachecka nie należała do zamożnych. Tadeusz 

Kościuszko uczęszczał do Kolegium Pijarów w Lubieszowie. Naukę 

rozpoczął wraz z bratem Józefem w 1755 roku. Po latach przerwy  

w nauce wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, ważnej 

oświeceniowej placówki edukacyjnej powstałej z inicjatywy króla Sta-

nisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku. Szkołę Rycerską, która 

zapewniała wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz tech-

niczne ukończył w stopniu kapitana. Kariera wojskowa była jego 
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wyborem podyktowanym życiową koniecznością, gdyż nie posiadał ma-

jątku. Istotne w jego karierze okazało się wsparcie rodu Czartoryskich, 

który umożliwił mu kształcenie. 

 

 

Pomnik Tadeusza Kościuszki 

w Waszyngtonie 

Źródło: http://pl.wikipedia.org 

 

Tadeusz Kościuszko w Ameryce i walka o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych 
 

Tadeusz jako stypendysta królewski, wyjechał po szkole do Fran-

cji, do Paryża, gdzie podjął naukę  rzeźby i malarstwa. We Francji spę-

dził pięć lat, przerwał naukę i uczęszczał na prywatne kursy z inżynierii. 

Powrócił do Polski w 1775 roku i zastał Ojczyznę osłabioną, wydaną na 

łup silnych sąsiadów. Nie znajdując we własnym kraju żadnego zatrud-

nienia postanowił Kościuszko bić się za wolność innych narodów.  

W 1776 r. wyjechał więc do Ameryki Północnej. Tam otrzymał posadę 

inżyniera w armii amerykańskiej. Jako inżynier przyczynił się do zwy-

cięskiej bitwy pod Saratogą, gdzie zajmował się formowaniem fortyfika-

cji. Następnie zaprojektował fort West Point nad rzeką Hudson. Był to 

rozkaz samego Jerzego Waszyngtona, późniejszego prezydenta Stanów 

Zjednoczonych. Pasma sukcesów na polu fortyfikacji w amerykańskiej 

armii zostały docenione. Tadeusz Kościuszko w 1783 roku otrzymał sto-

pień generała brygady oraz wynagrodzenie w postaci ziemi i nagrody 

pieniężnej. Tadeusz Kościuszko został także zaproszony do Towarzy-

stwa Cyncynatów, skupiającego najwybitniejszych żołnierzy. W tym 

gronie znajdowało się obok niego dwóch cudzoziemców, co można ode-

brać jako wielkie wyróżnienie. Tadeusz Kościuszko zawitał jeszcze do 

Ameryki w 1797 roku, ale zaraz potem wrócił do Europy. Godny pod-

kreślenia jest również fakt, że wypłatę poborów ze służby w amerykań-

skiej armii przeznaczył na wykupienie czarnoskórych niewolników oraz 

na ich edukację. 

 

Powrót Tadeusza Kościuszki do Polski 
 

Tadeusz Kościuszko wrócił do Polski w 1784 roku. Pięć lat póź-

niej został powołany do wojska polskiego w stopniu majora-generała.  

W 1792 roku w czasie polsko-rosyjskiej wojny w obronie Konstytucji  

3 maja odznaczył się w bitwach pod Zieleńcami i pod Dubienką. Dla 

uczczenia tego zwycięstwa ustanowiony został przez króla Order Virtuti 
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Militari. Jednym z pierwszych odznaczonych był właśnie generał-major 

Tadeusz Kościuszko. 

 

Insurekcja kościuszkowska 
 

Tadeusz Kościuszko został przywódcą powstania, znanego jako 

insurekcja kościuszkowska w 1794 roku. Został Najwyższym Naczel-

nikiem Siły Zbrojnej Narodowej. 24 marca złożył uroczystą przysięgę 

na rynku krakowskim. Tadeusz Kościuszko jako wódz powstania ogło-

sił powszechną mobilizację i zaciąg do powstańczej armii. Z uwagi na 

braki w uzbrojeniu, wielu żołnierzy – chłopów, uzbrojonych było  

w przekute kosy, stąd nazwa kosynierzy. 4 kwietnia 1794 roku armia 

Tadeusza Kościuszki stoczyła zwycięską bitwę pod Racławicami. Zwy-

cięstwo pod Racławicami, choć nie miało zasadniczego znaczenia dla 

wojny pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją, było bardzo ważnym wyda-

rzeniem podkreślającym wagę idei obrony Konstytucji 3 maja i niepod-

ległości oraz mobilizowało ludność Polski i Litwy do wysiłku zbrojne-

go. 7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko w obozie wojskowym  

w Połańcu wydał uniwersał połaniecki, drugi pod względem istotności 

po Konstytucji 3 maja akt polityczny Rzeczpospolitej końca XVIII 

wieku. Uniwersał połaniecki znosił poddaństwo osobiste chłopów  

i ograniczał pańszczyznę. 

10 października 1794 roku Tadeusz Kościuszko został ranny w bitwie 

pod Maciejowicami i wzięty do niewoli przez wojsko rosyjskie. Osta-

tecznie 24 października 1795 roku dokonał się trzeci rozbiór Rzeczpo-

spolitej. 

 

Śmierć i legenda Tadeusza Kościuszki 
 

Tadeusz Kościuszko przebywał w rosyjskiej niewoli w twierdzy 

w Petersburgu do 1796 roku. Od 1798 mieszkał pod Paryżem. Choć 

brał udział w tworzeniu Legionów Polskich, przeciwstawiał się idei 

powiązania sprawy polskiej z działalnością Napoleona I Bonaparte. 

Przebywał w Wiedniu podczas Kongresu Wiedeńskiego. Car Aleksan-

der I zabiegał o poparcie Tadeusza Kościuszki dla idei utworzenia Kró-

lestwa Polskiego (Kongresowego), czego Tadeusz Kościuszko nie 

uczynił. Zmarł w Szwajcarii w 1817 roku. 

W 1818 roku ciało Tadeusza Kościuszki pochowano w Katedrze 

Wawelskiej, a jego serce umieszczono w urnie na Zamku Królewskim 

w Warszawie. W latach dwudziestych XIX wieku społeczność Wolne-

go Miasta Krakowa podjęła decyzję o budowie Kopca Kościuszki, wzo-

rowanego na istniejących w mieście kopcach Wandy i Kraka. W 1861 

roku rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki była okazją do organizowa-

nia patriotycznych demonstracji – czarnych procesji, których uczestnicy 

przyczynili się do wybuchu powstania styczniowego. Tadeusz Ko-

ściuszko jest jednym z najważniejszych bohaterów narodowych Polski, 

ale też Stanów Zjednoczonych. Jego pomniki można znaleźć w wielu 

amerykańskich miastach, na polu bitwy pod Saratogą oraz przed uczel-

nią wojskową West Point. Dom Tadeusza Kościuszki w Filadelfii mie-

ści muzeum jego imienia. 

Wolontariusze kolędują  

Grupa wolontariuszy działająca w naszej szkole ma już na swoim kon-

cie wiele akcji znanych wszystkim, jak na przykład: Akcja Góra Gro-

sza, Świąteczna Paczka, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Młodzież naszej szkoły angażuje się również w pomoc dzieciom nie-

pełnosprawnym ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

w Leżajsku.  

10 stycznia wolontariusze ze świątecznym kolędowaniem odwiedzili 

osoby chore, starsze i samotne, przebywające w Domu Opieki Zgroma-

dzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. 
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Kolorowy korowód kolędników umilił czas podopiecznym Domu 

Opieki swoim wesołym, świątecznym występem. Były też noworoczne 

życzenia oraz czas na krótkie rozmowy. Wizyta ta wywołała uśmiech 

na twarzach osób chorych, często bardzo samotnych i sprawiła radość 

zarówno odwiedzanym pensjonariuszom, jak i odwiedzającym ich wo-

lontariuszom. Młodzież opuściła to miejsce z poczuciem, że na pewno 

tu wróci, że to dopiero początek czegoś nowego. 

Następnie uczniowie udali się do  miejscowego szpitala, gdzie 

ze swoją kolędą przeszli przez wszystkie oddziały placówki, wzbudza-

jąc ogromne zainteresowanie i sympatię pacjentów oraz całego perso-

nelu szpitalnego. Wyszli obdarowani słodyczami i owocami oraz za-

proszeniem na następny rok. Oczywiście z radością tam zakolędują 

jeszcze nie jeden raz. 

Organizacją i opieką nad młodzieżą zajmowały się panie:  

Dorota Dąbek oraz Małgorzata Jakubowska. 
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Konkurs na „Plakat reklamujący przeczytaną 

książkę” rozstrzygnięty  
 

Ogłoszony w styczniu przez bibliotekę szkolną konkurs na 

„Plakat reklamujący przeczytaną książkę” miał na celu zachęcić uzdol-

nionych plastycznie czytelników do zareklamowania ulubionego tytułu. 

Dzięki temu, w bibliotece pojawiły się prace wyrażające zainteresowa-

nia czytelnicze współczesnej młodzieży, wykonane różnymi technika-

mi, od plakatów stworzonych ołówkiem, kredkami, promarkerami po 

grafikę. Oceny prac dokonało jury, które wyłoniło laureatów:  

I miejsce – Karolina Rychel z klasy I TI  

II miejsce – Sylwia Mączka z klasy II TH  

III miejsce – Izabela Sierżęga z klasy III TH  

Wyróżnienia:  

Joanna Zając z klasy II TI  

Mateusz Grabarz  

z klasy I TI 

Prace konkursowe 

można podziwiać na spe-

cjalnie przygotowanej wy-

stawie w korytarzu prowa-

dzącym do biblioteki. Za-

praszamy do obejrzenia ich 

oraz do lektury w myśl ha-

sła zwycięskiego plakatu 

„Odpłyń czytając”.  

 

 

 

 

I miejsce - Karolina Rychel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce  - Sylwia Mączka 

 

 

III miejsce –  

Izabela Sierżęga 
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Joanna Zając - wyróżnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karina Wojtas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Banuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinga Kula 
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Mateusz Grabarz - wyróżninie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Glinianowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Wojdyła 

 

Szkoła z pasją 

 
W tym numerze o swojej pasji rysowania opowiada  

Karolina Rychel z klasy 1 TI – laureatka I miejsca w konkursie na 

„Plakat reklamujący przeczytaną książkę”. 
 

Rysowaniem zajmuję się od trzech lat. Na początku rysowałam 

obrazki postaci z bajek lub książek zwykłymi ołówkami, później, gdy 

wychodziło mi to coraz lepiej, to zaczęłam kupować więcej artystycz-

nych sprzętów, od węgla po brush-markery, cienkopisy kreślarskie  

i żelopisy. Nawet blok do markerów i ołówków kupuję osobno. 



Styczeń/Luty                               Nr 68 /2017           Styczeń/Luty                               Nr 68 /2017 

 

str.15            str.16 

Obecnie wzoruję się na rysunkach i grafice dwóch osób: Kerby 

Rosanes’a i Iaina Macarthura. Są to wzory tatuaży lub po prostu kre-

atywne ilustracje. Czas, który poświęcam na rysowanie zaczyna się od 

2 godzin, a kończy na ponad 20. Niektóre rysunki, te bardziej skompli-

kowane, rysuję około tygodnia, co dzień po 2 godziny. Najpierw były 

to czarno-białe rysunki odwzorowywane od oryginałów, później zaczę-

łam je przerabiać według swojego 

pomysłu i dodawałam kolory. Rysując 

co dwa tygodnie nowy rysunek widzę 

poprawę w moim rysowaniu, jeszcze 

rok temu prace były średnie, a teraz 

można powiedzieć, że robią wrażenie. 

Mam nadzieję, że te dołączone do 

artykułu się spodobają :). 
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Poznajmy się –  

klasa 1 TG – technik żywienia i usług gastrono-

micznych  
 

Wychowawcą klasy jest Anna Janiszewska – Celej  

 

Natalia Adamiak, Paweł Bechta, Honorata Bieńkowska, Anna Borkow-

ska, Justyna Brzuska, Faustyna Burda, Sylwia Czerwonka, Weronika 

Dec, Marta Gałdyś, Justyna Głowiak, Filip Herdyna, Paulina Kowalska, 

Mateusz Kozieł, Karolina Kraśnicka, Joanna Kucharz, Aleksandra Łoś, 

Kinga Majczak, Ilona Marcinowska, Ewa Peryga, Mateusz Piechota, 

Patrycja Półtorak, Magdalena Pustelny, Sylwia Pytel, Daniel Sitkowski,  

Patrycja Stalica, Gabriela Szary, Wiktoria Szczerbaty, Agata Szpila, 

Agnieszka Szpyt, Mateusz Tabin, Daniel Turczyn, Adrian Urban, 

Klaudia Urban, Krzysztof Urban, Dominika Wiech, Aleksandra Wojdy-

ła, Ewelina Wójcik, Kacper Zebzda 

 

Klasa 1 TH – technik hotelarz i technik handlowiec  
 

Wychowawczynią klasy jest Joanna Goździewska  

 

Karolina Bak, Paulina Berestka, Sylwia Burszta, Aneta Cisek,  Wikto-

ria Czerwonka, Patrycja Dąbek, Agata Drelich, Patrycja Dziob, Justyna 

Joniec, Karolina Joniec, Sylwia Joniec, Wiktoria Kapka, Aleksandra 

Karaś, Weronika Kolano, Aleksandra Kopyt, Ilona Krasnodębska, Iza-

bela Król, Patrycja Kulpa, Anna Lisik, Anna Loryś, Kinga Mazurek, 

Weronika Misiak, Aneta Moskal, Izabela Moskal, Julia Pliszka, Karoli-

na Rogala, Dominika Serafin, Kinga Sinkowska,  Wiktoria Starniow-

ska, Katarzyna Suszyło, Natalia Szantula, Julia Śmieciuch, Aleksandra 

Świca, Piotr Tupaj, Patrycja Watras, Alicja Wiatr, Aleksandra Zygmunt 
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Nowości w bibliotece 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nowe lekcje od Madame Chic. W japonkach do teatru? W naszym 

zwariowanym, pędzącym z zawrotną prędkością świecie zbyt wiele rzeczy 

uchodzi na sucho, a przecież elegancja i dobre maniery to rzecz ponadczaso-

wa i warto je kultywować.  

Madame Chic, paryska mentorka Jennifer, była nie tylko wy-

rocznią stylu, ale i ucieleśnieniem wytworności w kontaktach z innymi 

osobami. Emanował z niej kojący spokój, a opanowanie i takt stanowiły 

jej najsilniejszą broń w trudnych chwilach.Biorąc ją za wzór, ame-

rykańska autorka udowadnia, że odpowiednio dobrany strój, właściwa 

postawa, uprzejmość, gościnność czy elokwencja współtworzą wdzięk 

osobisty i bardziej niż markowe ubrania czy kosztowna biżuteria budu-

ją nasz obraz w oczach innych ludzi. Ten uroczy, napisany  

z humorem i ujmującym wdziękiem poradnik stanowi niewyczerpane 

źródło porad i inspiracji na każdą okazję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Francji czas płynie tak samo jak wszędzie, ale Francuzki 

wiedzą, jak mu się nie poddawać! 

Marzysz o wiecznej młodości i pięknie? Chcesz je zatrzymać za 

pomocą idealnego kremu? A może przywrócić dzięki liftingowi? Un 

moment! Spójrzmy prawdzie w oczy: wieczne piękno nie istnieje, na 

idealny krem trudno trafić, a lifting… to dość ryzykowne przedsięwzię-

cie. Francuzki już to wiedzą i nie popadają w obsesję wiecznej młodo-

ści. Zamiast tego wypracowały sposoby na zachowanie naturalnego 

piękna, elegancji i radości życia. 

Mireille Guiliano, autorka bestsellerowych poradników "Fran-

cuzki nie tyją" i "Francuzki na każdy sezon", pokazuje, że również Ty 

niczym rodowita Francuzka możesz: odkryć bogactwo składników od-

żywczych w szpinaku, rybach, cytrusach i orzechach, mikrodermabra-

zję zastąpić miodem i olejem arganowym, a sztuczne odżywki do wło-

sów… tabletką aspiryny, poznać technikę oddychania przeponą i na-

uczyć się relaksować głęboko i skutecznie, spalać kalorie lekko, przy-

jemnie i prawie bez wysiłku... a przede wszystkim zyskać pozytywne 

nastawienie do własnego wyglądu i wieku. 
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Co robisz, jeśli chcesz uszczęśliwić osobę, którą kochasz, ale 

wiesz, że to złamie twoje serce? 

Jest wiele rzeczy, które wie ekscentryczna dwudziestosześcio-

latka Lou Clark. Wie, ile kroków dzieli przystanek autobusowy od jej 

domu. Wie, że lubi pracować w kawiarni Bułka z Masłem i że chyba 

nie kocha swojego chłopaka Patricka. Lou nie wie jednak, że za chwilę 

straci pracę i zostanie opiekunką młodego, bogatego bankiera, którego 

losy całkowicie zmieniły się na skutek tragicznego zdarzenia sprzed 

dwóch lat. 

Will Traynor wie, że wypadek motocyklowy odebrał mu chęć 

do życia. Wszystko wydaje mu się teraz błahe i pozbawione kolorów. 

Wie też, w jaki sposób to przerwać. Nie ma jednak pojęcia, że znajo-

mość z Lou wywróci jego świat do góry nogami i odmieni ich oboje na 

zawsze. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza taka polska książka o kosmetycznym DIY, przygoto-

wana przez jedną z najoryginalniejszych kobiet polskiego YouTube’a – 

Ewę Grzelakowską-Kostoglu, autorkę kanału Red Lipstick Monster 

oraz bestsellerowych "Tajników makijażu". 

Razem z Ewą w prosty i szybki sposób przygotujesz nie tylko 

doskonałe, domowe kosmetyki, lecz także wspaniałe gadżety, które 

staną się praktycznymi pomocnikami na co dzień! 

Zobacz, jak łatwo i szybko przygotować: aromatyczne kule do 

kąpieli, które zamienią twoją łazienkę w domowe SPA, aksamitne ma-

sło do ciała pachnące niczym deser, a nawet prosty i uniwersalny orga-

nizer ułatwiający utrzymanie ładu na biurku i toaletce. Te i wiele in-

nych niepublikowanych wcześniej przepisów DIY sprawią, że przesta-

niesz wydawać fortunę w drogeriach i designerskich sklepach! Stwo-

rzysz wyjątkowe i piękne przedmioty, których nie można znaleźć  

w popularnych sieciówkach! 
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„Zostaw mnie” to intrygująca książka o lękach, przed którymi 

wszyscy staramy się uciekać. Gayle Forman przedstawia nam fascynu-

jących bohaterów – mężów, żony, przyjaciół i kochanków – którym 

zdarza się popełnić błąd i się potknąć, ale którzy stają się dzięki temu 

lepszymi ludźmi i uczą się przebaczać. Tym samym dowodzi, że jest 

wnikliwą obserwatorką ludzkiej natury. Jej książka to wciągająca 

analiza współczesnego macierzyństwa wraz ze wszystkimi jego niejed-

noznacznościami, a także próba odpowiedzi na pytanie: co się dzieje, 

gdy dojrzała kobieta porzuca dom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Książek, autor znakomicie przyjętego debiutanckiego 

reportażu „Jakuck”. Słownik miejsca, tym razem „bohaterem" swojej 

opowieści uczynił nie miasto, lecz... drogę. Tytułowa droga nr 816, 

zwana również „Nadbużanką", biegnie z północy na południe, wzdłuż 

granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Droga to niezwykła, 

bowiem za nią jest już tylko Bug, a za Bugiem – mityczny Wschód, 

Azja, step, który ciągnie się aż do wybrzeży Japonii... Asfaltowa, miej-

scami dziurawa, wąska droga 816 jest więc nie tylko drogą – jest Gra-

nicą, Przedmurzem, Płotem oddzielającym Unię Europejską od nie-

Unii, katolicyzm od prawosławia, „nasze" od „ich", „tam" od „tu", bar-

barzyństwo od cywilizacji...Efektem wędrówki tą drogą jest ta znako-

mita opowieść o Pograniczu, o splątaniu i nakładaniu się na siebie kul-

tur, kierunków, wyznań oraz znaczeń... 
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Książka Racheli” to wzruszająca historia o poszukiwaniu wła-

snej tożsamości i mierzeniu się z demonami przeszłości.  

O poznaniu samego siebie, o zdradzie i miłości, a także  

o bezgranicznej opiece matki nad dziećmi i walce o nie. Ella, od kilku 

lat mieszkająca w Nowym Jorku, po śmierci rodziców wraca do ich 

domu w Norwegii. Tam spotyka Rachelę – tajemniczą starszą panią 

wynajmującą dom rodziców Elli. Od tego spotkania losy obu kobiet 

zaczną się przeplatać, obie będą musiały się zmierzyć ze swoją 

przeszłością, a historia sięgająca drugiej wojny światowej zatoczy 

zaskakujące koło w finale powieści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starszy i popularny (!) brat-student, który zabiera Cię na impre-

zy i chwali się Tobą przed znajomymi. Rodzice wyrozumiali bardziej 

niż inni. Wymarzony facet, przy którym czas staje w miejscu. I przyja-

ciółka, taka od serca, co czasem wkurza, ale częściej pomaga przetrwać 

kolejny dzień. Czego chcieć więcej? Jagoda ma osiemnaście lat i z dnia 

na dzień zdobywa całe to zaplecze wsparcia, które przeciętnej nastolat-

ce zapewnia pełnię szczęścia i beztroskie życie. Nieuchronny los chce 

jednak inaczej. 

Do akcji wkracza bezwzględna Ananke i zaczyna – po swojemu 

– kombinować… 
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Z  życia szkoły:  

 
 10 stycznia grupa wolontariuszy naszej szkoły odwiedziła z ko-

lędą Szpital Powiatowy w Leżajsku i Dom Opieki Zgromadze-

nia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. 

 11 stycznia w auli odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej.  

 16 – 29 stycznia – trwały ferie zimowe.  

 31 stycznia w Kolbuszowej odbył się X Wojewódzki Konkurs 

Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej. Laureatką III miejsca w ka-

tegorii „soliści” została uczennica klasy 3 TH Weronika Jele-

śniański. Gratulujemy!  

 1 lutego uczniowie klasy 4 TD zdawali egzamin z obsługi i pro-

gramowania robotów Kawasaki, współorganizowany z firmą 

Astor z Krakowa.  

 4 lutego w naszej szkole odbył się etap powiatowy XVII Pod-

karpackiego Konkursu Matematycznego.  

 10 lutego rozstrzygnięto konkurs na „Plakat reklamujący prze-

czytaną książkę”, którego organizatorem była biblioteka szkol-

na. Laureatami zostali: I miejsce – Karolina Rychel z klasy 1 TI, 

II miejsce – Sylwia Mączka z klasy 2 TH, III miejsce – Izabela 

Sierżęga z klasy 3 TH. Wyróżnienia otrzymali – Mateusz Gra-

barz z klasy 1 TI i Joanna Zając z klasy 2 TI. Gratulujemy!  

 10 lutego zakończyliśmy naukę w I semestrze roku szkolnego 

2016/2017.  

 13 lutego odbyła się konferencja klasyfikacyjna.  

 14 lutego odbyła się wywiadówka dla rodziców uczniów klas I, 

II i III technikum i ZSZ.  

 14 lutego, z okazji przypadających tego dnia Walentynek, Sa-

morząd Uczniowski zorganizował zabawę pt. „Poczta walen-

tynkowa”, a biblioteka szkolna zaprosiła na „Randkę w ciemno 

z książką”.  

 19 lutego w sali widowiskowej Franciszkańskiego Ośrodka Kul-

tury odbył się „Koncert Karnawałowy” Zespołu Pieśni i Tańca 

„Ziemia Leżajska”.  

 20 – 22 lutego – odbyły się matury próbne z języka polskiego, 

matematyki i języka obcego.  

 24 lutego grupa uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycielki 

języka rosyjskiego i angielskiego Małgorzaty Korczyńskiej, 

wzięła udział w Festiwalu Języka Rosyjskiego, który odbył się 

na Uniwersytecie Rzeszowskim. W „Konkursie wiedzy o Rosji” 

Jakub Stepaniak i Radosław Tkaczyk zajęli ex aequo I miejsce, 

zaś w „Konkursie piosenki rosyjskiej” Alicja Wróbel i Jan Ka-

zak zdobyli wyróżnienie. Gratulujemy! 

 28 lutego w auli naszej szkoły odbyła się II edycja powiatowego 

konkursu „Losy Żołnierzy Wyklętych” poświęcona postaci ge-

nerała Augusta Fieldorfa pseudonim „Nil”. W konkursie wzięło 

udział 58 uczniów ze szkół średnich powiatu leżajskiego, a spo-

śród reprezentantów ZST najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy 

I TS Tomasz Dziedzic, który zajął II miejsce. Konkurs zorgani-

zowali i przeprowadzili nauczyciele historii naszej szkoły: Wie-

sław Naróg, Maria Kuszaj – Baftijari i Agata Zygmunt.  

 28 lutego w pracowni języka polskiego odbył się szkolny kon-

kurs polonistyczny pod hasłem „Po polsku o historii” zorgani-

zowany dla zainteresowanych uczniów klas drugich i trzecich. 

Laureatami zostali: I miejsce – Patryk Woś z klasy 3 TD, II 

miejsce – Karolina Hacia z klasy 2 TG, III miejsce – Piotr Skok 

z klasy III TD. Wyróżnienia otrzymali: Oskar Bzdoń z klasy 2 

TI i Filip Siuzdak z klasy 3 TD. Organizatorami konkursu były 

nauczycielki języka polskiego: Ewa Kossak – Hospod, Katarzy-

na Rudzińska i Krystyna Giża – Polak.  
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„Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci kim jesteś” - 

o swoich ulubionych książkach opowiada nauczyciel-

ka języka niemieckiego Małgorzata Jakubowska 

 

Czytanie książek towarzyszy mi, mogę powiedzieć, od zawsze, 

odkąd tylko nauczyłam się czytać. Dorastałam w czasach, kiedy nie było 

tak bogatej oferty intelektualno - rozrywkowej, jaką ma teraz do dyspo-

zycji młode pokolenie. Regularnie maszerowałam więc do Biblioteki 

Miejskiej, gdzie pani bibliotekarka podawała mi książki, pytając czy już 

taką czytałam. Pewnego razu, zajęta czymś pilnie, pozwoliła mi wejść 

między regały i samej wybrać. To była chwila, która zaparła mi dech  

w piersiach, poczułam się jak Alicja w Krainie Czarów, mogąc dowolnie, 

bez pośpiechu wybrać coś dla siebie.   

Asortyment po jaki sięgam jest bardzo różnorodny, lubię beletry-

stykę, powieść historyczną i biograficzną. Mam wielu ulubionych pisa-

rzy, ale wymienię może tylko te nazwiska, które szczególnie i na długo 

zapadły mi w pamięć: E. Hemingway (praktycznie od A do Z), 

G.G.Marquez  „Sto lat samotności”, S. Zweig i jego przepiękne biografie 

Marii Antoniny, Marii Stuart czy Magellana, William Wharton „ Pta-

siek”, John Irving „Świat według Garpa”, Umberto Eco „Imię róży”, 

Isaac Singer, „Don Kichot” Cervantesa i „Rękopis znaleziony  

w Saragossie” J. Potockiego, Tomasz Mann „Czarodziejska góra”, Tru-

man Capote „Harfa traw”.  

Bardzo lubię powieści doby  pozytywizmu i Młodej Polski, np. 

„Lalka” „Chłopi” czy „Noce i  dnie”, to dla mnie arcydzieła, do których 

wracam co jakiś czas. 

Ostatnio czytam dużo książek z nurtu religijnego ojca Witko,  

M. Carothersa, C.A. Amesa czy ojca Mascarenhasa. 

Najwspanialsze w czytaniu książek jest to, że nie mogą się one 

nigdy znudzić. Za każdym razem otwierając pierwszą stronę, wchodzimy 

w nowy, magiczny świat czyjejś wyobraźni i odbieramy go we właściwy 

tylko dla siebie sposób, naznaczony naszą wrażliwością, temperamen-

tem, bagażem doświadczeń –  tych dobrych i tych złych.  

W ten sposób powstaje bardzo indywidualna, niemal intymna więź mię-

dzy autorem i czytelnikiem, która wciąga go w nienazwaną nigdzie ta-

jemnicę i trzyma w swoich objęciach aż do ostatniej strony.  
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