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 Obchody setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
 Różności szkolne
 I wiele innych, ciekawych
artykułów.
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Obchody setnej rocznicy odzyskania przez
PolskĘ niepodlegŁoŚci
w Zespole SzkóŁ Techniczno – Weterynaryjnych w
Trzcianie.
„W hoŁdzie Niepodległej”
11 listopada
2018 r. obchodziliśmy
setną rocznicę
odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Uroczystości związane
z tym epokowym
wydarzeniem
odrodzenia państwa
polskiego po 123 latach
niewoli odbyły się w
naszej szkole 7
listopada 2018 r.
Budzenie refleksji
patriotycznej wśród
społeczności szkolnej,
uwrażliwianie jej na
problematykę
narodową,
kształtowanie
prawidłowych postaw
etycznych, to główne
założenia
przyświecające
organizacji obchodów
tego święta.
Inicjatorem tego
przedsięwzięcia był
dyrektor szkoły Janusz
Jakubek, natomiast
część oficjalną i
artystyczną
przygotowała wraz z młodzieżą nauczycielka historii Monika Oleszczuk.
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Święto „W hołdzie
Niepodległej”
zainaugurowane
zostało Mszą Świętą
w kościele
parafialnym
w Trzcianie, w której
uczestniczyła
młodzież szkolna
wraz z dyrekcją,
gronem
pedagogicznym i
zaproszonymi gośćmi.
Po jej zakończeniu wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyły się uroczystości. Część oficjalną
rozpoczął dyrektor szkoły Janusz Jakubek.
Następnie wprowadzono poczty sztandarowe i odśpiewano hymn narodowy.
Wzniosłym momentem obchodów tego święta był wygłoszony przez uczniów: Jakuba Janika,
Julii Zięby, Sebastiana Bukowskiego, Anny Tomasik (z klasy II LO), Filipa Trawki, Marioli
Grygiel, Gabrieli Helowicz, Mateusza Wiatra, Krystiana Lisa, Dawida Rysia (z klasy III LO)
„Apel pamięci”. Część oficjalną zakończyło wyświetlenie projekcji multimedialnej
„Animowana historia Polski” z komentarzem Moniki Oleszczuk.
Po
wyprowadzeniu
pocztu
sztandarowego
zgromadzeni
obejrzeli część
artystyczną, na
którą składały się:
 referat
wprowadzający i
słowo kończące
uroczystości,
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 projekcje
multimedialne pt.:
„Zrozumieć
Polskę”,
„Nadzieja”
„Ballada o Janku
Wiśniewskim”,
„Czy widzisz
światełko w
tunelu?”, „Wolność
kocham i
rozumiem”,
poprzedzone
każdorazowo
słowem wstępnym
uczennicy klasy II TWb Karoliny Kasprzyk.
Projekcje multimedialne przygotowywał uczeń klasy III LO Mateusz Chmielowiec.
Obfitowały one w ciekawe materiały archiwalne, zdjęcia, autentyczne nagrania
przemówień, fragmenty filmów dokumentalnych opatrzone interesującą ścieżką
dźwiękową. Aby czynnie włączyć się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości już w ubiegłym roku szkolnym zostały zorganizowane konkursy
o tematyce patriotycznej, pn.: „W hołdzie Niepodległej”. Konkursy te objęte były
honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Rzeszowskiego, pana Józefa
Jodłowskiego. Starostwo było też fundatorem nagród dla zwycięzców. Część
artystyczną uroczystości uświetniły występy laureatów konkursu recytatorskiego i
piosenki
patriotycznej:
Weroniki
Antoszewskiej (II
LO), Aleksandry
Jakiel (II TWc),
Wiktorii Raś (III
TWb), Karoliny
Kasprzyk (II TWb),
Pauliny Pieńczak (II
LO) oraz Klaudii
Krzemińskiej (II
TFŻ). Konkursy te
zostały
przygotowane przez
nauczycielki języka
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polskiego: Agnieszkę Nowak – Sanecką, Barbarę Bindugę oraz Małgorzatę Syrdę.
W sali, w której odbywały się uroczystości zostały zaprezentowane także prace plastyczne nie
tylko laureatów: Weroniki
Antoszewskiej (II LO),
Patrycji Małek (II TWb),
Kingi Wojnarowskiej (II LO),
uczniów, którzy otrzymali
wyróżnienia: Justyny Kusek
(II TWc), Julii Magdziak (II
TWb), ale również
wszystkich uczestników
konkursu plastycznego, za
którego przygotowanie
odpowiedzialna była
nauczycielka historii.
O tym, że inscenizacja, a
przede wszystkim niektóre jej
fragmenty trafiły do serc młodzieży, świadczyła nade wszystko nienaganna postawa uczniów,
którzy w niezwykłym skupieniu, ciszy i w powadze , uczestniczyli
w uroczystościach upamiętniających to niesłychanie piękne wydarzenie
w naszych dziejach.

Monika Oleszczuk.
KURIER SZKOLNY]

Strona5

Ich sukces, nasza duma. Prymusi 2018
Nauka nie sprawia im problemów. Chodzą do szkoły z przyjemnością, zbierają wysokie
oceny. Mają też czas na realizację swoich pasji i zainteresowań. To nasi Prymusi.
27 września 2018 r. w Internacie ZST-W w Trzcianie odbyło się spotkanie z Prymusami z
naszej szkoły. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział Dyrektor Szkoły mgr inż.
Janusz Jakubek,
Przewodniczący
Rady Rodziców dr
Robert
Borkowski,
nauczyciele oraz
rodzice.
Podczas
uroczystości
nagrody odebrało
28 prymusów.
Nagrodzeni
uczniowie z
najwyższa średnią:
Lidia Cisło,
Weronika
Bębnowicz, Julia
Borkowska,
Kamila Ptak, Zuzanna Szypuła, Klaudia Krzemińska, Patrycja Dudek, Paulina Pieńczak,
Adrianna Róg, Karolina Hycnar, Julia Kolasa, Monika Przybylska, Wiktoria Maziarka, Emilia
Soduł, Wiktoria Szarek, Kamila Sobczyk, Joanna Szuberla, Magdalena Kłósek.
Nagrodzeni uczniowie ze 100% frekwencją: Paulina Bernaszuk, Maja Hawro, Lidia Cisło,
Justyna Fic, Wiktoria Mazur, Aleksandra Skrobacz, Tomasz Grochala, Kinga Śliwa, Klaudia
Dęborowska, Julia Borkowska.
Pan Dyrektor pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce oraz 100% frekwencji.
Podziękowania skierował również do rodziców za wspieranie swoich dzieci w dążeniu do
celu. Przewodniczący Rady Rodziców życzył wszystkim nagrodzonym kolejnych sukcesów
szkolnych, wytrwałości w odkrywaniu nowych obszarów wiedzy i nauki, odwagi w
pokonywaniu wszelkich trudności i powodzenia w realizacji własnych marzeń i planów.
Wykwintny poczęstunek dla gości przygotowała Szkolna Rada Rodziców z udziałem uczniów
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli mgr inż. Agaty
Paśko i mgr inż. Aleksandry Bieszczad-Ochał.
Uroczystość przebiegła w miłej i przyjemnej atmosferze.
Życzę wszystkim Prymusom spełniania marzeń. Rozwijania pasji, które są motorem życia i
drogą do szczęścia, oraz odwagi w podejmowaniu wyzwań.
Ludwika Oleksak – pedagog szkolny
KURIER SZKOLNY]
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Już po raz czternasty Starostwo Powiatowe w Rzeszowie było organizatorem

Pleneru Kulturalnego:1918-2018 stulecie
odzyskania
przez PolskĘ
niepodległoŚci
W związku z setną rocznicą
odzyskania przez Polskę
niepodległości, w tym roku
uczestnicy pleneru wędrowali
szlakiem tych, którzy o Polskę
walczyli. Siedmioro
najlepszych uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie w dniach 1920.09.2018r.odwiedziło Wierzchosławice, Łowczówek i Kraków, to miejsce, które
niewątpliwie łączą się z wydarzeniami i postaciami ważnymi dla Polski.
Program zwiedzania wypełniony był po brzegi. Pierwszym punktem wycieczki były
Wierzchosławice, gdzie młodzież odwiedziła Muzeum Wincentego Witosa. W Izbie pamięci
umieszczonej w budynku dawnej stajni uczestnicy pleneru usłyszeli dokładną biografię
Wincentego Witosa, męża stanu, który poświęcił swoje życie, pracując na rzecz ojczyzny.
Następnie udali
się na Cmentarz
Legionistów
Polskich w
Łowczówku. Wieś
w województwie
małopolskim,
która zapisała się
na kartach historii
jako miejsce walki
I Brygady
Legionów
Polskich, które po
objęciu jednego z
najtrudniejszych odcinków frontu pod Tarnowem, gdzie Rosjanie przełamali front austriacki,
stoczyli bitwę pod Łowczówkiem. To miejsce pamięci, wymieniane na tablicy przy Grobie
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Młodzież zapaliła znicze na grobach żołnierzy.
Nocleg organizator zaplanował w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Woli
Kalinowskiej.
W drugim dniu pleneru zaplanowano zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej, Domu Jana
Matejki i Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego wKrakowie.
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Muzeum Armii
Krajowej im. Gen.
Emila Fieldorfa
"Nila" w Krakowie
jest jedyną tego
rodzaju instytucją w
Polsce,
upowszechniającą
wiedzę o Polskim
Państwie
Podziemnym i jego
siłach zbrojnych.
Uczestnicy pleneru z uwagą wysłuchali historii przewodnika, o żołnierzach walczących dla
Polskiego Państwa Podziemnego.
W Domu Jana Matejki uczniowie zostali zapoznani z biografią i twórczością artystyczną,
najwybitniejszego polskiego malarza nurtu historyzmu, kolekcjonera, miłośnika zabytków w
szczególności Krakowa. Obejrzeli stałą ekspozycję, która mieści się w domu rodzinnym
Matejki.W starej, krakowskiej kamienicy (przebudowywanej w XVIII i XIX w.) jest
tomiejsce, w którym urodził się, mieszkał z rodziną, tworzył i zmarł artysta.
Uwieńczeniem pleneru było wyjście na sam szczyt KOPCA NIEPODLEGŁOŚCI IM. Józefa
Piłsudskiego.
Każdy z uczestników wyjazdu otrzymał upominek w postaci okolicznościowej koszulki oraz
dyplomu.
Mgr B. Binduga
Zdjęcia: Barbara Binduga
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Z nowym rokiem – z nowym krokiem
„Czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”- prawda stara jak świat, to właśnie ta
dewiza przyświecała dyrekcji i nauczycielom ZST-W w Trzcianie, gdy układali plan pracy na
nowy rok szkolny – 2018/19. Postawili oni sobie nowe cele i zadania, a wśród nich
szczególny nacisk położyli na podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz tych
umiejętności, które związane są ze szkoleniem praktycznym, zawodowym. W tym celu w
szkole będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne ze wszystkich przedmiotów, a w internacie
szkolnym nauczyciele udzielą konsultacji z języka polskiego, matematyki, języka
angielskiego, informatyki. Bez wątpienia będzie to czas ogromnego wysiłku, ale również czas
prosperity.
W roku szkolnym 2018/19 został przeprowadzony nabór do następujących klas:
- technikum weterynaryjnego,
- technikum żywienia i usług gastronomicznych,
- technikum usług fryzjerskich
- liceum ogólnokształcącego.
Uczniowie poszczególnych typów szkół zdobędą nowe kwalifikacje. Ci, którzy uczą się w
technikum weterynaryjnym i liceum ogólnokształcącym uzyskają tytuł instruktora
rekreacyjnej jazdy konnej, adepci technikum usług fryzjerskich zdobędą uprawnienia
czeladnicze z zakresu kosmetyki ciała. Ponadto organizowany będzie kurs hipoterapii (w
TW), a także kurs podstawowy dla strażaka -ratownika (w LO).
Łącznie w klasach pierwszych rozpocznie naukę 147 uczniów, w tym 22 z Ukrainy, ci
drudzy już drugi rok wybierają naszą szkołę, by w niej właśnie kontynuować swoją edukację.
Kadra pedagogiczna ZST-W została poszerzona o ośmiu nauczycieli. W sumie liczy ona
obecnie 65. pedagogów.
W roku szkolnym – 2018/19 – czekają na pracowników szkoły nowe wyzwania. Jak ww.
sobie z nimi poradzą? Otóż na pewno będzie kontynuacja tego, co sprawdzone, pożyteczne i
efektywne, tego, co staje się symbolem zmian, postępu, a zatem realizacja projektów
unijnych, bo w nich właśnie od dłuższego już czasu ZST-W w Trzcianie się specjalizuje. To
one mobilizują uczniów do wysiłku, a w nauczycielach wyzwalają ogromne pokłady energii i
inwencji twórczej.Za wymianę międzynarodową odpowiedzialna jest Anna Czarniak, która
koordynuje pracę w tym zakresie. To właśnie ona nadzoruje projekt pt. „Pierwsze
doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku
międzynarodowym” w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowany jest ze środków PO WER . Jego wartość to
597 509,65 PLN. Program napisany jest na dwa lata. Aktualnie następuje jego kontynuacja. W
zeszłym roku szkolnym uczniowie obecnych klas III odbywali staż zawodowy u
pracodawców w Portugalii i we Włoszech.
W roku szkolnym 2018/19 rozpocznie się pierwszy etap naboru do projektu. Jego
beneficjentami będą uczniowie obecnych klas II wszystkich typów techników. W ramach
projektu 15. uczniów technikum weterynaryjnego, wyjedzie do Portugalii, a 16-osobowa
grupa młodzieży z technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum usług
fryzjerskich wyjedzie do Włoch (na przełomie lutego i marca 2019 roku).
W bieżącym roku szkolnym rozpocznie się także realizacja kolejnego projektu pt. „Staże
zagraniczne czynnikiem motywującym uczniów ZST-W w Trzcianie do podnoszenia
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wyników w nauce i kwalifikacji zawodowych” w ramach projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Będzie on realizowany na zasadach
programu Erasmus+ i potrwa 2 lata. W roku szkolnym 2018/2019 skierowany jest do uczniów
obecnych klas III, którzy w zeszłym roku nie uczestniczyli w stażu zagranicznym. Na
przełomie kwietnia i maja młodzież z klas trzecich (TW) wyjedzie do Portugalii, a uczniowie
klas trzecich (TUF i TŻ) udadzą się do Hiszpanii.
W obu projektach uczniowie odbywają praktyki zawodowe u pracodawców, którzy działają
w sektorach adekwatnych do zawodu, którego uczy się młodzież. Staż realizowany jest w
ramach obowiązkowej 2-tygodniowiej praktyki zawodowej. Aby podwyższyć jakość
szkolenia, uczniowie przebywają za granicą tydzień dłużej.
Pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej zajmuje się również w ZST-W nauczyciel
Jolanta Halat. Dba ona o rozwój kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli. W tym
celu pozyskała środki na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne , w tym kursy specjalistyczne.
Zaliczyć do nich należy:
- terrarystykę (TW);
- trendy w koloryzacji blond; nowoczesne techniki strzyżenia; rekonstrukcję włosa (TUF);
- kurs dla baristy; dekorowanie wyrobów cukierniczych (TŻ).
W ramach projektów organizowane są również wyjazdy studyjne uczniów do firm i na targi
branżowe. W roku szkolnym 2018/19 młodzież uda się do Krakowskiego Ogrodu
Zoologicznego (TW), na Targi Fryzjerstwa do Katowic (TUF) oraz na Międzynarodowe
Targi Żywności do Warszawy.
Dokształcaniem objęci są także nauczyciele, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe,
uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach np. kuchni molekularnej, kuchni fusion,
zoofizjoterapii koni, zoofizjoterapii psów i kotów. Niektórzy z nich realizują studia
podyplomowe (dietetyka). Wszystko to służy podniesieniu jakości pracy szkoły. Usprawnia i
urozmaica proces lekcyjny.
To nie koniec zadań, jakie stoją przed dyrekcją, nauczycielami. Do planów na bieżący rok
szkolny należy również powołanie szkolnego klubu jeździeckiego oraz zorganizowanie sekcji
ułanów. Pora także na inwestycje, a więc budowę nowego skrzydła internatu szkolnego,
malowanie elewacji szkoły, remont obory szkolnej czy zakup zwierząt i urządzenie minizoo.
Zadań jest wiele, ale jest również aktywność, energia i motywacja do pracy. Wydaje się, że są
to wystarczające czynniki, by osiągnąć sukces.

Małgorzata Syrda
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I jeszcze słów kilka o staŻach zagranicznych...
Kontynuujemy realizację projektu pt. Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów
ZST-W

w

Trzcianie

"Ponadnarodowa

w

mobilność

środowisku

międzynarodowym” w

uczniów

absolwentów

i

oraz

ramach projektu
kadry

kształcenia

zawodowego" realizowanego ze środków PO WER. To już drugi rok trwania projektu. W
zeszłym roku szkolnym uczniowie obecnych klas III technikum weterynarii, usług fryzjerstwa
oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych odbywali staż zawodowy u pracodawców
w Portugalii i we Włoszech.
Właśnie zakończyliśmy nabór do kolejnej mobilności. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z
przygotowania językowego, zawodowego i kulturowego. Przygotowali również prezentacje
multimedialne pt. „Mój staż zawodowy we Włoszech/Portugalii”. Staż będzie miał miejsce
na przełomie lutego i marca 2019.
Rozpoczynamy także realizację kolejnego projektu Pt. „Staże zagraniczne
czynnikiem motywującym uczniów ZST-W w Trzcianie do podnoszenia wyników w
nauce i kwalifikacji zawodowych” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt będzie realizowany na zasadach programu
Erasmus+ i potrwa 2 lata. W roku szkolnym 2018/2019 projekt kierujemy do uczniów
obecnych klas III, którzy w zeszłym roku nie uczestniczyli w stażu zagranicznym. Nabór
rozpocznie się po zakończeniu pierwszego semestru. Wyjazd do Portugalii i do Hiszpanii na
przełomie kwietnia i maja. Druga tura młodzieży wyjedzie na staż w roku szkolnym
2019/2020.
W obu projektach uczniowie odbywają praktyki zawodowe u pracodawców adekwatnych do
zawodu, którego się uczą. Staż realizowany jest w ramach obowiązkowej, 2-tygodniowiej
praktyki zawodowej. Aby podwyższyć jakość szkolenia, przebywają za granicą tydzień
dłużej, co pozwala im się zaaklimatyzować w nowym środowisku kulturowym. W weekendy
realizują program kulturowy zwiedzając okoliczne atrakcje turystyczne oraz doświadczają
południowej kultury.
Anna Czarniak - Pałka
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Z ŻYCIA INTERNATU

11 października 2018r. odbyła się wycieczka do kręgielni Kula w Rzeszowie.
Wychowankowie grupy II, VI i VII internatu mieli świetną okazję do integracji i miłego
spędzania czasu. Wyjazd okazał się "strzałem w 10-tkę". Nad bezpieczeństwem grupy czuwali
wychowawcy internatu: mgr Dorota Stokłosa, mgr inż. Marzena Borkowska i mgr inż. Jacek
Szumilas
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Budowa nowego skrzydŁa internatu
Miło nam
poinformować że
już wkrótce ruszy
budowa nowego
budynku internatu
przy Zespole Szkół
TechnicznoWeterynaryjnych w
Trzcianie. O
planach rozbudowy
bazy noclegowej
dla uczniów naszej
szkoły mówi się od
dłuższego czasu.
Ciekawa oferta
edukacyjna ZST-W
przyciąga coraz większą rzeszę młodzieży, nie tylko z najbliższych okolic, ale również z
całego województwa podkarpackiego, i nie tylko, a co za tym idzie, wymusza konieczność
utworzenia dodatkowych miejsc dla młodzieży z zewnątrz, która decyduje się na naukę i
zamieszkanie z dala od domu.Aktualnie nasza szkoła dysponuje internatem w którym
mieszka 270 wychowanków. Pobyt w placówce jest bezpłatny, więc nie obciąża domowych
budżetów podopiecznych.Do dyspozycji uczniów w internacie znajduje się kuchnia, świetlica,
pokój cichej nauki, stoły bilardowe oraz siłownia. W internacie codziennie pełnią dyżur
nauczyciele matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego, którzy pomagają
młodzieży w przygotowaniu się
do zajęć szkolnych i konkursów
przedmiotowych.W czasie
wolnym wychowankowie mogą
wziąć udział w organizowanych
przez wychowawców
wyjazdach do kina, na kręgle,
dyskotekach, spotkaniach z
ciekawymi ludźmi ze świata
kultury i muzyki, oraz w
wieczorkach tematycznych.
Magdalena Gajerska-Kozak
KURIER SZKOLNY]
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Światełko pamiĘci dla Łyczakowa
Samorząd uczniowski działający przy ZST-W w Trzcianie zorganizował akcję
„Światełko pamięci dla Łyczakowa”. W jej ramach zbierane były białe i czerwone znicze,
które 1 listopada zapłonęły na grobach Łyczakowa i Cmentarza Orląt Lwowskich, a także na
polskich grobach na Ukrainie, które są pozbawione stałej opieki najbliższych, częstokroć już
nieżyjących.
To wspólny pomysł Polskiego Radia Lwów i Polskiego Konsulatu we Lwowie.
Co roku w to wydarzenie zaangażowane są tysiące osób z Polski i z zagranicy. Zebrane znicze
złożone zostały w dzień Wszystkich Świętych przez wolontariuszy, nie tylko na grobach
wybitnych i zasłużonych polskich osobistości, ale także na zapomnianych i bezimiennych
mogiłach osób różnych narodowości i wyznań.
Koordynatorem tego projektu na Podkarpaciu jest Rzeszowski oddział Telewizji Polskiej,
który przy współpracy środowisk patriotycznych i kresowych zawiózł zebrane znicze do
Lwowa. Niech to „Światełko…..” będzie symbolem pamięci Polaków o Rodakach tam
spoczywających.
A. Tomasik - Szyper

Uczniowie technikum Żywienia w Hotelu
Senator Gran Via
23 października 2018
roku uczniowie klasy
I Technikum
Żywienia i Usług
Gastronomicznych
udali się wraz z
nauczycielką mgr inż.
Agatą Paśko na
wycieczkę zawodową
do hotelu Senator
Gran Via w Olchowej.
Celem wycieczki było
zapoznanie się z
układem pomieszczeń,
organizacją i
wyposażeniem
poszczególnych
stanowisk pracy oraz pracą kuchni i restauracji hotelowej.
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Uczniowie mieli
możliwość obejrzenia
pokoi hotelowych o
zróżnicowanym
standardzie, poznali
różnice w
wyposażeniu
apartamentu i pokoju
typu standard.
Młodzież obejrzała
salę bankietową oraz
konferencyjną,
dowiedziała się, w jaki
sposób można
regulować ich
wielkość, jak zmieniać
wystrój w zależności od przeznaczenia oraz jak przygotować je do konferencji lub bankietu.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób przygotowuje się salę restauracyjną na
przyjęcie gości. W kuchni mogli obserwować przygotowanie i wydawanie obiadu dla gości
hotelowych.Szef kuchni – p. Arkadiusz Czarnik pokazał młodzieży zaplecze kuchenne,
pomieszczenia obróbki wstępnej oraz kuchnię właściwą. W hotelowej kuchni 75 procent mięs
przygotowywanych jest metodą sous vide,
uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tą
metodą obróbki termicznej.
Dziękujemy dyrekcji Hotelu Senator Gran Via
za przychylność i umożliwienie zwiedzenia
obiektu hotelowego i restauracji. Pani menager
Monice Michno oraz szefowi kuchni Panu
Arkadiuszowi Czarnikowi dziękujemy za
oprowadzenie i ukazanie ciekawych aspektów
pracy w branży gastronomicznej.
A. Paśko
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III MiĘdzynarodowe Targi Fryzjerskie i
Kosmetyczne BeautyDays
W dniach 20 23 września 2018
roku uczniowie
Technikum Usług
Fryzjerskich wraz z
opiekunem,
p. Agnieszką Majką
uczestniczyli w
niecodziennej
wycieczce.
Doskonalili
umiejętności
zawodowe w
zakresie fryzjerstwa
męskiego,
damskiego czy
artystycznego. Mieli możliwość obejrzenia zajęć z kolorymetrii, kosmetyki oraz body
paintingu. Uczniowie uczestniczyli w szkoleniach ,warsztatach i pokazach podczas III
Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych BeautyDays w Warszawie.
Oprócz oczywistych korzyści wynikających z obrania takiego kształcenia, uczniowie
zwiedzali również Pałac Kultury i Nauki ,Ogród Saski ,Grób Nieznanego Żołnierza ,Pomnik
pamięci katastrofy Smoleńskiej, Skwer Adama Mickiewicza .Pałac Prezydencki, Stare Miasto,
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Kolumnę Zygmunta III Wazy Pomnik Małego Powstańca, Kościół św .Anny zieleniec przy
pomniku Nike , Powązki .
Zaplanowane było również wejście do Muzeum Historii Żydów Polskich wraz z
przewodnikiem i lekcją edukacyjną, następnie przejazd do Wilanowa, zwiedzanie zamku i
lekcja historii.
Mieli również możliwość oglądnięcia pokazu Fontanny Multimedialnej w Parku Fontann
znajdujący się na skwerze 1 Dywizji Pancernej WP pomiędzy ulicami Boleść, Wybrzeże
Gdańskie, Sanguszki i Rybki na warszawskim Nowym Mieście.
Agnieszka Majka
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Wycieczka I TUF do Krakowa

17 października 2018r., korzystając z przepięknej w tym roku złotej jesieni, klasa 1
TUF odbyła całodniową wycieczkę do urokliwego Krakowa. W programie był spacer
uliczkami Starego Miasta, podziwianie obrazów i rzeźb najsłynniejszych polskich artystów,
zwiedzanie zabytków Rynku Głównego, a na koniec relaksujący spacer na dziedziniec Zamku
Królewskiego na Wawelu.
Przechadzka Drogą Królewską, którą w VIII w. podążały królewskie orszaki i wjeżdżali
znamienici goście do miasta, rozpoczęła się od Barbakanu i bramy Floriańskiej.
Reprezentacyjny trakt zaprowadził uczennice 1 TUF do średniowiecznego Rynku, gdzie
podziwiały Kościół Mariacki z ołtarzem autorstwa Wita Stwosza, Sukiennice, barokowy
Kościół św. Wojciecha oraz Wieżę Ratuszową. Turystki z ZSTW w Trzcianie zwiedziły
Muzeum Jana Matejki, Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, wysłuchały
hejnału z wieży Mariackiej oraz złożyły hołd pod pomnikiem Adama Mickiewicza.
Dziewczyny wróciły nie tylko zachwycone kulturalną atmosferą Krakowa, ale też
zintegrowane i zmotywowane do nauki.

Marzena Baran
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Szkolne wyjŚcie do kina
4 października 2018r. społeczność uczniowska ZST-W w Trzcianie uczestniczyła w
szkolnym wyjściu do kina na film pt: "Dywizjon 303. Bitwa o Anglię".
Młodzież miała okazję zaznajomić się nie tylko z superprodukcją, ale przede wszystkim
wzbogaciła swoją wiedzę historyczną.

Projekcja miała miejsce w kinie "Jedność" w

Sędziszowie Małopolskim. Ponad dwustuosobowa grupa uczniów z wielkim przejęciem
śledziła losy polskich bohaterów, którzy z wielkim poświęceniem, a niekiedy oddaniem życia
walczyli z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej.
Agnieszka Nowak - Sanecka

sŁÓW KILKA O SPORCIE...

Nasze dziewczyny w wojewódzkim finale turnieju w
badmintona.
17 października 2018 roku, w Zespole Szkół w
Straszęcinie, odbyły się zawody dziewcząt w
badmintonie – półfinał wojewódzki.
Barwy naszej szkoły reprezentowały: Katarzyna
Walas z klasy III TW, Pawlus Paulina II TŻ oraz
Magdalena Kłósek II TW b.
Do zawodów przystąpiły reprezentantki z 14 szkół
ponadgimnazjalnych. Nasze dziewczyny były
bezkonkurencyjne, nie przegrały żadnego seta, aż do
meczu finałowego. Ostatecznie dziewczyny
zdobyły II miejsce i awansowały tym samym do
finału wojewódzkiego zawodów.
Finał wojewódzki odbędzie się w Nowej Dębie.
Rywalizacja przebiegała w sportowej atmosferze, a
zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Opiekunem drużyny była p. Anna Romanowska.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w rozgrywkach.
A. Romanowska
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jesteśmy również na facebooku:

Zespół Szkół
Techniczno-Weterynaryjnych
im. Bohaterów Westerplatte
w Trzcianie k.Rzeszowa
Adres szkoły: 36-071 Trzciana 193
Województwo: podkarpackie
Tel./Fax.:
178514077
Tel. internat: 178514076
WWW: www.zstw.pl
e-mail: zstw-trzciana@wp.pl
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