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 GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO  

  - WETERYNARYJNYCH  

    W TRZCIANIE               Styczeń  2019 

W numerze do przeczytania mnóstwo informacji z życia szkoły, z życia internatu,  

o wyjazdach, konkursach, spotkaniach, a także wiele innych, ciekawych 

artykułów... 
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ZAMIAST WSTĘPU... 
 

 Kończy się  pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Za nami już klasyfikacja, 

wystawianie ocen z zachowania i pierwsze podsumowania.   Duża część z nas  zasługuje na 

pochwałę: piękne, wysokie noty z wszystkich przedmiotów, dobre i bardzo dobre oceny z 

zachowania. Pierwsze półrocze minęło bardzo szybko. Był to okres udziału w licznych 

przedsięwzięciach, zawodach, konkurencjach, konkursach. Wielu uczniów reprezentowało 

naszą szkołę na różnorakich spotkaniach, konferencjach, imprezach. Pierwszoklasiści zdołali 

już się z nami w pełni zintegrować i poczuć "jak u siebie". Jest też "ciemna strona mocy".  

Jakaś cząstka naszej społeczności  (na szczęście znikomy procent) nie podołała obowiązkom 

ucznia. Różne były tego przyczyny. Wśród nich na pierwszym miejscu pewnie plasuje się 

zwykłe, pospolite lenistwo, z nieodłączną maksymą: "jakoś to będzie". Ano właśnie....okazało 

się, że teraz trzeba w szybkim tempie wszystko nadrobić, uzupełnić niedobory wiedzy i 

umiejętności. Wierzymy, że w nowym semestrze wszystko pięknie się poukłada. Tym, którzy 

zaniedbali swoją edukację życzymy więcej chęci do nauki i dużo większej motywacji. Wszak 

drugi semestr zdaje sie być o wiele krótszy. W międzyczasie, maturzystom, na sto dni przed 

maturą, życzymy wspaniałej zabawy studniówkowej. Bawcie się doskonale na tak ważnym, 

doniosłym balu, wśród rówieśników i w doborowym towarzystwie. Ale pamiętajcie, że po 

zabawie, należy ostro wziąć się za "powtórki" gdyż egzamin dojrzałości zbliża się wielkimi 

krokami.  

       UWAGA!!! 

Rozpoczynamy nabór uczniów z klas III TWA, IIITWB, IIITWŻ , IIITUF do projektu  

Staże zagraniczne czynnikiem motywującym uczniów ZST-W w Trzcianie do 

podnoszenia wyników w nauce i kwalifikacji zawodowych”  realizowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego" 

Nabór trwa od 15.01.2019 do 29.01.2019 r.  

Celem projektu jest zorganizowanie 3-tygodniowych zagranicznych staży zawodowych dla 28 

osobowej grupy uczniów TW, TUF i TŻ.  

Termin wyjazdu:  

27.04.2019- 18.05.2019 PORTUGALIA (BRAGA)– 16 uczniów TW i 2 uczniów TUF,  

27. 04.2019-18.05.2019 HISZPANIA (MALAGA) – 6 uczniów TUF i 4 uczniów 

TŻZAJĘCIA Z PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWEGO, ZAWODOWEGO, 

KULTUROWEGO I PSYCHOLOGICZNEGO BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W DRUGIM 

TYGODNIU FERII TJ. OD ŚRODY 20.02 DO SOBOTY 23.02 

Uzupełnione formularze zgłoszeniowe prosimy składać w sekretariacie szkoły 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego rozstrzygnięty! 

  11 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w 

Trzcianie odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego. Konkurs został 

przygotowany i przeprowadzony przez germanistki uczące w naszej szkole: p. 

Anitę Jarosz-Kapicę, p. Reginę Wojciechowską-Kudybę oraz p. Ewę Pijar. 

Konkurs miał formę testu pisemnego sprawdzającego poziom opanowania 

umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz 

umiejętność pisania. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 15 uczniów ZS 

T-W. 

Laureatkami konkursu zostały: 

I m-ce:    Wiktoria Sworszt (IV TŻiUG) 

                 Katarzyna Walas (IV TW) 

II m-ce:   Małgorzata Stącel (III TWA) 

III m-ce:  Anna Bury (IV TW) 

                 Paulina Pieńczak (II LO) 

           Anita Jarosz-Kapica 

 

Z działalności Samorządu Uczniowskiego… 

„Gwiazdka dla potrzebujących” 
 

 Już od kilku lat Samorząd Uczniowski 

organizuje świąteczny kiermasz pod 

hasłem: „Gwiazdka dla potrzebujących”.  

 Działalność samorządu to nie tylko 

organizowanie imprez i zabaw szkolnych: 

mikołajek, walentynek czy dyskotek, ale 

przede wszystkim skupianie się na 

niesieniu pomocy innym. Członkowie 

samorządu szkolnego organizują liczne 

akcje, których celem jest zbieranie bądź 

pozyskiwanie funduszy na cele 

charytatywne. Od wielu lat społeczność 

naszej szkoły wspiera m.in.: Rzeszowskie 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 

Alberta, WOŚP, rzeszowskie schronisko 

dla zwierząt „Kundelek” lub wpłaca 

http://www.zstw.pl/node/1673
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zebrane kwoty na inny wybrany cel charytatywny.  

  

 Członkowie Samorządu Szkolnego aby pozyskać fundusze w tegorocznej 

edycji „Gwiazdka dla potrzebujących” zbierali rzeczy niezniszczone, których ich 

dotychczasowi posiadacze już nie potrzebują, dokonali kiedyś nietrafionego 

zakupui przedmioty te niepotrzebnie tylko zajmują miejsce w ich 

mieszkaniu.Zbierane były m. in.: książki, płyty CD, kubki, ubrania, torebki, 

biżuteria, ozdoby choinkowe, kosmetyki, bibeloty – czyli tysiąc i jeden 

drobiazgów. Przedmioty te zostały następnie wycenione i wystawione na sprzedaż 

podczas kiermaszu, który zorganizowany został na holu szkolnym 19 grudnia 

2018 r. 

 Zebrana kwota 201 zł 50 gr oraz 238 zł 50 gr pozyskane podczas innej akcji 

samorządu trafią na konto RzeszowskiegoTowarzystwa Pomocy im. św. Brata 

Albertaoraz inny wybrany przez członków samorządu cel charytatywny. Po raz 

kolejny udowadniamy, że los innych nie jest nam obojętny. 
 

 

            Monika Oleszczuk 

 

Maturzyści w Oświęcimiu. 

 
„Kto nie pamięta 

historii, ten jest 

skazany na jej 

powtórne 

przeżycie” ten 

cytat widniejący na 

ścianie Obozu 

Koncentracyjnego 

w Oświęcimiu 

przyświecały 

uczniom kl IV TW, 

IV TW/G, IV TUF 

i  III LO, którzy 

wyjechali o 

świecie 12 grudnia 

2018 roku, aby 

odwiedzić miejsce martyrologii europejskich Żydów, Polaków i wszystkich 

narodowości Europy.  

 Zwiedzanie rozpoczęli od Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przechodząc 

przez bramę z napisem "Arbait macht frei" ("Praca czyni wolnym"), przez którą 
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podczas II wojny światowej tysiące więźniów szło do niewolniczej pracy, na 

twarzach maturzystów malowały się wzruszenie i przygnębienie. Jednak dopiero, 

kiedy ujrzeli tysiące butów, włosów, walizek czy protez ludzi, którzy trafili do 

Auschwitz, poczuli nieodparty smutek i współczucie. Na dziedzińcu pomiędzy 

blokami numer 10 i 11 zobaczyli "ścianę śmierci"; pod którą złożyli kwiaty i 

uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich zamordowanych więźniów.  

Przemierzając muzeum 

młodzież z uwagą oglądała 

setki portretów: kobiet i 

mężczyzn, osób starszych i 

dzieci. Z pełną powagą 

słuchali historii obozu 

opowiadaną przez panią 

przewodnik.  

Następnie udali się do 

Birkenau (Brzezinki), 

oddalonego o około 3 km 

od Oświęcimia obozu o 

powierzchni 140 ha, 

otoczonego drutem 

kolczastym pod napięciem. Zobaczyli tam baraki ustawione w rzędach, kiedy 

weszli do środka, było tam tak samo zimno jak na zewnątrz. Nietrudno sobie 

wyobrazić, co czuli 

przebywający tam 

więźniowie: zimno, głód, 

odrażający zapach 

dobiegający z "ubikacji".  

Podczas pożegnania pani 

przewodnik uświadomiła 

młodym ludziom, jak ważną 

rolę oni odgrywają w 

podtrzymywaniu pamięci o 

historii Auschwitz. Te 

słowa na pewno pozostaną 

w ich pamięci. .  

Wycieczka należała do 

udanych. Wszyscy cali i  

          zdrowi wrócili do domów.   

 

          B. Binduga , A.Sanecka 



KURIER SZKOLNY] Strona6 
 

Zakończenie naboru uczniów klas II technikum do wyjazdu 

do Włoch i Portugalii 

 

Zakończyliśmy nabór uczniów klas II 

technikum do wyjazdu na zagraniczny staż 

zawodowy organizowany w ramach projektu 

„Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku 

międzynarodowym” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w 

ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego". 

Na przełomie lutego i marca 2019r. 15 uczniów klas II technikum weterynarii 

wyjedzie do Portugalii aby tam w lecznicach weterynaryjnych odbyć 3-

tygodniową, obowiązkową praktykę zawodową.  

W tym samym czasie 12-to osobowa grupa uczennic z technikum usług 

fryzjerstwa oraz 4 uczennice z technikum żywienia i usług gastronomicznych będą 

odbywały swoją praktykę zawodową we Włoszech, odpowiednio - w salonach 

fryzjerskich i restauracjach.  

 

Warsztaty lepienia w glinie cz.1 - II edycja 
 

12.12.2018r. w internacie ZST-W w Trzcianie odbyła się II edycja warsztatów 

lepienia z gliny z udziałem nowej grupy wychowanków. Zajęcia prowadził Pan 

Zbigniew Lis - 

kustosz 

Regionalnego 

Domu Tradycji 

Ludowej w 

Trzcianie. 

Warsztaty 

Cieszą się wśród 

wychowanków 

internatu bardzo 

dużym 

zainteresowaniem, a efekty ich pracy prezentujemy na zdjęciu. 

 

http://www.zstw.pl/node/1660
http://www.zstw.pl/node/1660
http://www.zstw.pl/node/1668
http://www.zstw.pl/sites/default/files/images/2016/portugalia.jpg
http://www.zstw.pl/sites/default/files/images/2017/wlochy.jpg
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III miejsce dla ZST-W za „Najlepsze stoisko targowe” 
 

 

7 i 8 grudnia 2018 r. w 

Centrum 

Wystawienniczo-

Kongresowym 

Województwa 

Podkarpackiego G2A 

Arena w Jasionce k. 

Rzeszowa odbyła się XII 

edycja 

Międzynarodowych 

Targów Produktów i 

Żywności Wysokiej 

Jakości – EKOGALA. 

Głównym organizatorem był Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego, a jednym z głównych 

sponsorów Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa. 

Nasi uczniowie z technikum żywienia i 

usług gastronomicznych pod opieką 

prowadzących zajęcia Pani mgr Agaty 

Paśko, oraz Pani mgr Aleksandry 

Bieszczad- Ochał przygotowali 

odświętnie udekorowany stół, oraz 

tradycyjne regionalne potrawy 

podkarpackiej kuchni takie jak: kapusta 

z grochem, „pamuła”- zupa owocowa 

wywodząca się z kuchni chłopskiej, i 

jadana szczególnie chętnie w okolicy 

Weryni, kompot z suszonych owoców, 

piernik z dodatkiem marchewki, oraz 

wiele ciasteczek. 

 Potrawy  zachwycały atrakcyjnym 

http://www.zstw.pl/node/1663
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wyglądem i aromatem, a  jak się później okazało równie doskonałym smakiem. 

 Wszyscy goście którzy odwiedzali stoisko naszej szkoły zgodnie podkreślali 

wysokie umiejętności uczniów przejawiające się w atrakcyjnej formie 

prezentowanych potraw oraz w ich doskonałym smaku. 

Jury doceniło wkład pracy i zaangażowanie naszych uczniów, oraz  nauczycieli 

 i nagrodziło nas III miejscem za najlepsze stoisko targowe. 

 Nagrodą w konkursie był  kompletem sztućców oraz pamiątkowy dyplom.  

 

          Magdalena Gajerska-Kozak 

 

 

Kurs baristy 

W dniach 10-17 

listopada  2018 roku 

pierwsza  grupa 12 

uczniów z  Technikum 

Żywienia i Usług  

Gastronomicznych, 

ukończyła kurs – 

Baristy. 

Szkolenie realizowane 

było  w ramach 

projektu pn. ,,Wyższe 

kompetencje 

zawodowe, szansą na 

rynku pracy”. Projekt 

realizowany jest przez Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie 

nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.Celem kursów było podniesie 

kompetencji zawodowych młodzieży. Dzięki zdobyciu nowych umiejętności 

uczniowie zwiększą swoje  szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. 

Część teoretyczna: 

1.    Historia kawy, historia ekspresów do kawy, kawa – wiadomości ogólne, 

gatunki i ich charakterystyka (coffea arabika, coffea robusta i inne). Metody 

zbierania: picking, stripping, strząsanie, mechaniczna metoda pozyskiwania 

owoców kawowca, obróbka ziaren: metoda na sucho i mokro, selekcja ziarna, 

magazynowanie i transport. Sposoby palenia kawy na całym świecie, pakowanie 
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kawy.  „ZASADA 4 M”: La Machina, La Macinodosatore, La Micela, La Mano, 

„ESPRESSO” Sztuka tworzenia i rozpoznawania dobrej mieszanki, cechy 

idealnego espresso, czynniki determinujące espresso. Podstawowe techniki 

baristy. Bieżąca obsługa i konserwacja ekspresu. Napoje na bazie espresso. 

2.    Sprzęt baristy – rodzaje ekspresów, budowa, parametry, konserwacja, młynek 

– budowa, rodzaje, ustawienia. 

Część praktyczna obejmowała przygotowanie espresso, espresso doppio, ristretto, 

lungo. Uczniowie uczyli sie również spieniania mleka, przygotowania napojów 

kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machisto, a także poznawali sztukę 

„rysowania na kawie”. 

            Jolanta Halat 

 

Międzynarodowe targi wyposażenia hoteli i gastronomii 

HORECA 

 

W dniu 9 listopada 

młodzież z  Technikum 

Żywienia i Usług 

Gastronomicznych 

wzięła udział w 

Międzynarodowych 

Targach Wyposażenia 

Hoteli i Gastronomii 

HORECA oraz Targach 

Artykułów 

Spożywczych i Napojów 

dla Gastronomii 

GASTROFOOD w 

Krakowie. 

Ponad 350 wystawców z całej Polski i zagranicy prezentowało swoją ofertę 

wyposażenia dla restauracji, barów, kawiarni, cukierni, stołówek, pizzerii oraz 

hoteli i innych obiektów noclegowych, a także artykuły spożywcze i napoje dla 

gastronomii. Nasza młodzież miała okazję poznać nowoczesne technologie, 

dowiedzieć się co nowego w branży, oraz odkryć nowe smaki herbaty, kawy czy 

artykułów spożywczych. Ponadto uczniowie uczestniczyli w pokazie „Gotuj w 

stylu amerykańskim”  Kuchni Mistrzów Targów HORECA, podczas której swój 

kunszt pracy zaprezentowali najlepsi szefowie kuchni i kucharze z Polski, a 

uczniowie naszej szkoły mogli obserwować szefów kuchni znanych z mediów 

przy pracy oraz dokonać degustacji przygotowanych przez nich potraw. Nawet 

http://www.zstw.pl/node/1647
http://www.zstw.pl/node/1647
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udało nam się zaprosić do wspólnego zdjęcia szefa  kuchni Pana Jana Filipczyka 

ze Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników, który w pokazie pt. 

„Ameryka od Kuchni”  prezentował wariacje właśnie na temat kuchni 

amerykańskiej. Wyjazd na targi zorganizowany został w ramach projektu pn. 

,,Wyższe kompetencje zawodowe, szansą na rynku pracy”. Projekt realizowany 

jest przez Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie 

nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

Magdalena Gajerska-Kozak 

Agata Paśko 

XX edycja Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie 

pracy w rolnictwie indywidualnym dla uczniów szkół 

rolniczych 

23 listopada 2018 

r. w siedzibie 

Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w 

Rzeszowie odbyła się 

XX edycja Olimpiady 

wiedzy o 

bezpieczeństwie i 

higienie pracy w 

rolnictwie 

indywidualnym dla 

uczniów szkół 

rolniczych. 

Organizatorami konkursu byli Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Rzeszowie i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w 

Rzeszowie przy współudziale Wojewody Podkarpackiego,  Podkarpackiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Podkarpackiego 

 Centrum Hurtowego AGROHURT S.A., Krajowego Ośrodka Wsparcia OT w 

Rzeszowie i  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT w 

Rzeszowie. W konkursie wojewódzkim udział wzięło 16 uczniów ze szkół 

rolniczych z województwa podkarpackiego.  Przedstawicielką Zespołu Szkół 

Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie była uczennica klasy IIITWA – Lidia 

Cisło. Lidia osiągnęła 6 pozycje wśród 16 uczestników olimpiady. 

 Tekst: mgr inż. Karolina Koszela 
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Lekcje trochę inaczej 

 
W dniu 19 grudnia 2018r. uczniowie 

technikum weterynarii KLAS I, II oraz IV 

mieli okazję uczestniczyć w zajęciach 

prowadzonych przez Panią prof. UR dr inż. 

Jadwigę Topczewską z Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, wydział Biologiczno- 

Rolniczego, z katedry Produkcji zwierzęcej. 

Pani Profesor przeprowadziła lekcje o 

niezwykle interesującej naszych uczniów 

tematyce, a mianowicie o pochodzeniu 

konia, wykorzystaniu w różnych 

dziedzinach życia oraz o dobrostanie tych 

zwierząt. Pani Profesor UR Jadwiga 

Topczewska jest pasjonatką koni i jazdy 

konnej, prowadzi wiele badan naukowych z 

zakresu hodowli koni i jeździectwa, i tą 

wiedzą także podzieliła się z Naszymi 

uczniami. Uczniowie z ogromnym 

zainteresowaniem słuchali wykładu zaproszonego gościa. Bardzo dziękujemy Pani 

Profesor za ciekawy wykład i mile spędzony czas.  
 

          Tekst: mgr inż. Karolina Koszela 

 

 

Szkolenie dla TUF 

 
 4.12. 2018  Jakub Róż 

edukator firmy 

przeprowadził szkolenie 

fryzjerskie w  studiu 

AKADEMII 

FRYZJERSTWA I 

KOSMETYKI  w Gorlicach  

grupa uczniów z Zespół 

Szkół Techniczno-

Weterynaryjnych w 

Trzcianie k.Rzeszowa 

odbyła szkolenie z zakresu koloryzacji. 

 Serdecznie dziękujemy uczniom oraz Pani Bogusławie Jaworek za współpracę z naszą firmą. 

 

https://www.facebook.com/ZespolSzkolTechnicznoWeterynaryjnychTrzciana/?__tn__=KH-R&eid=ARCwP6wIUdeHtKaiwX7E1MuWVHHN68D8MqV8R9w6TPX20XP315hSxZoxRWVtLYgRtbQhaXM5z2-NO_f0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvHyxlc1ein4EnPmp1oKrNuy9pZmVBj-NDtZYIKeNenR_bxTXFMT4Uqmdwvm-o9aFkFT0xTpzZWfit4T_uspSKXGI18f5WIFvReJGFH075_CO05rroTFbP1u_s7EhEZK8WWH-Q6x0wr3Md8_qaKP6epsG0Zgj36RZC3DDZkmjDrgm00JFqG_e4f0hsDFeFK_orv_LbPZyT5c3KBLMc7uDMihhekEh5YrMJMSb0YqR8OrYTkyW7Z5lFWPfhSlMcGSh03jb5aKAAtwDWkEm8lXlbqXZ0vZyqTmj8m4tJX_bxOIaovMWbYo-Uguja8El-fLPnzv0eD46h_uRfVdm9tnYXag
https://www.facebook.com/ZespolSzkolTechnicznoWeterynaryjnychTrzciana/?__tn__=KH-R&eid=ARCwP6wIUdeHtKaiwX7E1MuWVHHN68D8MqV8R9w6TPX20XP315hSxZoxRWVtLYgRtbQhaXM5z2-NO_f0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvHyxlc1ein4EnPmp1oKrNuy9pZmVBj-NDtZYIKeNenR_bxTXFMT4Uqmdwvm-o9aFkFT0xTpzZWfit4T_uspSKXGI18f5WIFvReJGFH075_CO05rroTFbP1u_s7EhEZK8WWH-Q6x0wr3Md8_qaKP6epsG0Zgj36RZC3DDZkmjDrgm00JFqG_e4f0hsDFeFK_orv_LbPZyT5c3KBLMc7uDMihhekEh5YrMJMSb0YqR8OrYTkyW7Z5lFWPfhSlMcGSh03jb5aKAAtwDWkEm8lXlbqXZ0vZyqTmj8m4tJX_bxOIaovMWbYo-Uguja8El-fLPnzv0eD46h_uRfVdm9tnYXag
https://www.facebook.com/ZespolSzkolTechnicznoWeterynaryjnychTrzciana/?__tn__=KH-R&eid=ARCwP6wIUdeHtKaiwX7E1MuWVHHN68D8MqV8R9w6TPX20XP315hSxZoxRWVtLYgRtbQhaXM5z2-NO_f0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvHyxlc1ein4EnPmp1oKrNuy9pZmVBj-NDtZYIKeNenR_bxTXFMT4Uqmdwvm-o9aFkFT0xTpzZWfit4T_uspSKXGI18f5WIFvReJGFH075_CO05rroTFbP1u_s7EhEZK8WWH-Q6x0wr3Md8_qaKP6epsG0Zgj36RZC3DDZkmjDrgm00JFqG_e4f0hsDFeFK_orv_LbPZyT5c3KBLMc7uDMihhekEh5YrMJMSb0YqR8OrYTkyW7Z5lFWPfhSlMcGSh03jb5aKAAtwDWkEm8lXlbqXZ0vZyqTmj8m4tJX_bxOIaovMWbYo-Uguja8El-fLPnzv0eD46h_uRfVdm9tnYXag
https://www.facebook.com/ZespolSzkolTechnicznoWeterynaryjnychTrzciana/?__tn__=KH-R&eid=ARCwP6wIUdeHtKaiwX7E1MuWVHHN68D8MqV8R9w6TPX20XP315hSxZoxRWVtLYgRtbQhaXM5z2-NO_f0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvHyxlc1ein4EnPmp1oKrNuy9pZmVBj-NDtZYIKeNenR_bxTXFMT4Uqmdwvm-o9aFkFT0xTpzZWfit4T_uspSKXGI18f5WIFvReJGFH075_CO05rroTFbP1u_s7EhEZK8WWH-Q6x0wr3Md8_qaKP6epsG0Zgj36RZC3DDZkmjDrgm00JFqG_e4f0hsDFeFK_orv_LbPZyT5c3KBLMc7uDMihhekEh5YrMJMSb0YqR8OrYTkyW7Z5lFWPfhSlMcGSh03jb5aKAAtwDWkEm8lXlbqXZ0vZyqTmj8m4tJX_bxOIaovMWbYo-Uguja8El-fLPnzv0eD46h_uRfVdm9tnYXag
https://www.facebook.com/ZespolSzkolTechnicznoWeterynaryjnychTrzciana/?__tn__=KH-R&eid=ARCwP6wIUdeHtKaiwX7E1MuWVHHN68D8MqV8R9w6TPX20XP315hSxZoxRWVtLYgRtbQhaXM5z2-NO_f0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvHyxlc1ein4EnPmp1oKrNuy9pZmVBj-NDtZYIKeNenR_bxTXFMT4Uqmdwvm-o9aFkFT0xTpzZWfit4T_uspSKXGI18f5WIFvReJGFH075_CO05rroTFbP1u_s7EhEZK8WWH-Q6x0wr3Md8_qaKP6epsG0Zgj36RZC3DDZkmjDrgm00JFqG_e4f0hsDFeFK_orv_LbPZyT5c3KBLMc7uDMihhekEh5YrMJMSb0YqR8OrYTkyW7Z5lFWPfhSlMcGSh03jb5aKAAtwDWkEm8lXlbqXZ0vZyqTmj8m4tJX_bxOIaovMWbYo-Uguja8El-fLPnzv0eD46h_uRfVdm9tnYXag
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I miejsce dla Adriany Róg z klasy II LO w konkursie 

wojewódzkim ,,Zdrowa dojrzałość” z Narodowego Programu 

Zdrowia pod patronatem Ministerstwa Zdrowia 
 

Szkolny zespól projektu „W stronę 

dojrzałości” w składzie: Adriana Róg, 

Magdalena Bludnik, Dominika Mirek, 

Kamila Górzan, Weronika 

Antoszewska /  II LO / zakwalifikował 

się do wojewódzkiego etapu konkursu „ 

Zdrowa dojrzałość”, który odbył się 13 

grudnia 2018 roku w PCEN w 

Przemyślu. W konkursie wiedzy z 

wychowania do życia w rodzinie 

oprócz naszej szkoły wzięli udział 

uczniowie szkół z LO Dynów, ZSE z 

Mielca oraz 4 szkół średnich z 

Przemyśla. Uczennica Adriana Róg z 

klasy II LO  po dogrywce zdobyła I 

miejsce i tytuł laureata tego konkursu. 

Nagrodą za zdobycie I miejsca była 

deskorolka elektryczna. Pozostałe uczennice zajęły kolejne miejsca od 5 do 8 

ścisłego finału konkursu otrzymując atrakcyjne nagrody rzeczowe –słuchawki 

bezprzewodowe oraz powerbanki. 

Kolejnym wydarzeniem w zmaganiach wojewódzkich był udział naszej młodzieży 

w debacie. Wnioski wypracowane przez młodzież podczas debaty zostały 

przesłane do Ministerstwa Zdrowia. Szkoła za udział w projekcie tj. 

przeprowadzenie 13 zajęć z tematyki projektu oraz udział w konkursie na 

prezentację z wybranych modułów projektu otrzymała urządzenie wielofunkcyjne- 

drukarkę HP. Uczestnikom dziękujemy za udział w wydarzeniu. Wszyscy mogli 

się przekonać, że zajęcia WDŻ są potrzebne i mogą być atrakcyjne. 

Koordynatorem projektu i realizatorem wszystkich działań była Aneta Jamróz- 

nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie. 

              Aneta Jamróz 
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Warsztaty językowe w Bibliotece Austriackiej 
  

18.12.2018r. grupa 

uczennic ZSTW 

uczestniczyła w 

warsztatach 

językowych  pt. „200 

lat kolędy Cicha noc- 

historia, pokojowe 

przesłanie, 

współczesność 

najpopularniejszej 

kolędy świata”, które odbyły się Bibliotece Austriackiej na Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 

Młodzież miała okazję dowiedzieć się, że „Cicha noc” powstała w 1818 roku w 

Austrii, w małej miejscowości Oberndorf koło Salzburga. Autorem tekstu jest 

Austriak Joseph Mohr, autorem melodii również Austriak, Franz Xaver Gruber. 

Ta niosąca pokój kolęda została dotychczas przetłumaczona na ponad 300 

języków, towarzyszyła ludziom na całym świecie w okresie wojen, konfliktów i 

wielu ważnych politycznie momentach. Została wpisana na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO jako pieśń pokoju oraz międzynarodowy skarb kultury i 

tradycji muzycznej. 

Prowadząca spotkanie dr Ewa Cwanek-Florek zorganizowała konkurs tematyczny, 

który wygrała Julia Olech z klasy II Technikum Żywienia. Dziewczyny miały 

także możliwość praktycznej nauki języka niemieckiego podczas karaoke.  

Warsztaty zakończył występ Karoliny Chmiel, uczennicy klasy IV TUF i 

jednocześnie uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie. 

Jej wykonanie „Cichej nocy” na saksofonie można zobaczyć na facebooku 

Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie. 

https://www.facebook.com/Biblioteka.Austriacka.Rzeszow/videos/622078974920

558/ 
          Regina Wojciechowska-Kudyba 
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II TUF klasą patronacką Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie 

 

 
 

Dzięki podpisanemu Porozumieniu o współpracy klasa II TUF została objęta 

patronatem przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Pomysłodawcą oraz osobą odpowiedzialną za współpracę z WSIiZ jest mgr 

Regina Wojciechowska-Kudyba. Uczelnia zapewnia naszym uczennicom 

możliwość uczestniczenia w wykładach i praktycznych zajęciach w Katedrze 

Kosmetologii Wydziału Medycznego. 8 stycznia cała klasa z wychowawczynią i 

mgr Agnieszką Majką miała okazję odbyć pierwsze zajęcia w nowoczesnym 

laboratorium chemii kosmetycznej oraz pracowni kosmetycznej w Centrum 

Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Tematyką czterogodzinnego bloku 

zajęć było oznaczanie aktywności antyoksydantów oraz zabiegi kosmetyczne ze 

szczególnym uwzględnieniem parafinowania dłoni.  

 
mgr Regina Wojciechowska-Kudyba, mgr Agnieszka Majka 
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Brązowy medal dziewcząt z ZST-W w Trzcianie w licealiadzie 

powiatu rzeszowskiego 
 

18.12.2018 r. w Błażowej 

odbyła się Powiatowa 

Licealiada w piłce 

siatkowej dziewcząt, w 

zawodach brało udział 

sześć szkół z Powiatu 

Rzeszowskiego. 

Dziewczęta naszej szkoły 

pod opieką Anety Ilach 

(nauczyciela wychowania 

fizycznego) w ogólnej 

klasyfikacji 

zdobyły BRĄZOWY 

MEDAL. 

W zawodach brały udział: 

- Wrona Julia 

- Wójcik Martyna 

- Sołtys Natalia 

- Sliusar Irina 

- Raś Wiktoria 

- Mastej Karolina 

- Kwasek Natalia 

- Kowalska Gabriela 

- Ordon Karolina 

- Machała Karolina 

- Skrobacz Aleksandra 

- Pusz Karolina 

   
                  Aneta Ilach 

 

http://www.zstw.pl/node/1680
http://www.zstw.pl/node/1680
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Z ŻYCIA INTERNATU 
 

Święty  w internacie 

 6 grudnia 2018 

roku internat 

ZST-W w 

Trzcianie 

odwiedził Święty 

Mikołaj. Mimo, 

że  w saniach 

tradycyjne płozy 

zastąpiły koła, 

Święty Mikołaj 

przybył 

punktualnie, aby 

obdarować 

wychowanków 

podarunkami. 

Św. Mikołaj 

stanął przed nie lada zadaniem – bowiem internat zamieszkuje 264 osoby. 

Inicjatorem tej szlachetnej akcji był kierownik internatu Jan Krupa. 

Wychowankowie z dużym napięciem wyczekiwali spotkania z tym hojnym 

świętym. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Z pewnością 

impreza zapadnie wychowankom głęboko w sercach. 

 

Organizator: Jan Krupa 

Stroiki bożonarodzeniowe 

 

Prezentujemy wystawę 

stroików wigilijnych, które 

wykonali wychowankowie z 

klas pierwszych mieszkający 

w internacie ZST-W w 

Trzcianie. Organizatorem 

tego przedsięwzięcia była 

mgr Elżbieta Pyska.  
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Spotkanie z himalaistą 
 

W dniu 05.12.2018r. na świetlicy internatowej odbyło się spotkanie 

wychowanków z himalaistą Łukaszem Łagożnym. W 2018 roku jako pierwszy 

mieszkaniec Podkarpacia, stanął na najwyższej górze świata – Mount Everest ! 

Zaczął od szczytu Elbrus w 2009 roku (5642 m n.p.m.). Następnie w 2010 roku 

zdobył Aconcague (6962 m n.p.m.) i Mont Blanc (4807 m n.p.m.). W 2011 roku 

wszedł na najwyższy szczyt Ameryki Północnej – Denali, znany jako McKinley 

(6194 m n.p.m.), a w 2013 na Kilimandżaro (5895 m n.p.m.). Po drodze atakował 

Chan Tengri (7010 m n.p.m.) w Kirgistanie i zdobył Pik Lenina (7134 m n.p.m.). 

W 2017 roku w ramach wyprawy EURO24 Expeditions wspiął się na najwyższe 

szczyty Australii i Oceanii – Górę Kościuszki (2228 m n.p.m.) i Puncak Jaya 

(4884 m n.p.m.).  

Do pełnej Korony Ziemi brakuje mu już tylko jednego szczytu – Masywu Vinsona 

na Antarktydzie. 

Każda podróż uczy nas czegoś nowego, niektóre pozwalają nam otworzyć oczy na 

siebie samych. Uczą nas o naszych słabościach i granicach. "Jak długa jest noc" to 

książka o podróży i górach - tak po prostu. Ale również o sztuce rezygnacji, 

zdrowym rozsądku i docenianiu rzeczy ważnych. O wielkiej przygodzie, która 

staje się stylem życia, o codzienności w górach i uroku, który wodzi za nos... 

 

          Organizator: Jan Krupa 
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Talenty internatowe '2018 

Każdy z nas ma jakiś talent, zainteresowanie, które pielęgnuje i rozwija. Patrzymy 

w głąb siebie i odkrywamy "nowe lądy" do zdobycia, wznosimy się na wyżyny 

swoich możliwości. 

W programie "Talenty internatowe", które odbyły się 03.12.2018r. w internacie 

ZST-W, zaprezentowaliśmy uzdolnioną młodzież. 

Wystąpili: Magdalena Kłósek - saksofon, Wiktoria Raś - saksofon, Weronika 

Antoszewska - wokal, Karolina Kasprzyk - wokal, Emilia Traka - wyroby 

cukiernicze, Weronika Bębnowicz, Paulina Pawlus - sztuka rzeźbienia w owocach 

i warzywach, Jakub Janik - wokal i gra na gitarze. Swój talent i umiejętności 

zaprezentował nam Filip Zięba, prowadzący przegląd talentów. 

Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. A my życzymy 

artystom realizacji marzeń i ambicji oraz wiary we własne możliwości. 

Program miał na celu propagowanie aktywności artystycznej wśród młodzieży. 

 
Organizatorzy: Elżbieta Pyska, Gabriela Kwaśniewska, Marzena Borkowska 

http://www.zstw.pl/node/1664
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Andrzejki pełne magii 

Jest taka jedna noc w roku, 

kiedy świat realny łączy się 

ze światem magii, czarów i 

wróżb. Od wieków w noc św. 

Andrzeja młode panny 

zbierały się, aby dowiedzieć 

się, jaka będzie ich 

przyszłość. 

Panowie, ciekawi co ich 

spotka, zbierali się kilka dni 

wcześniej - w wigilię św. 

Katarzyny. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie 

źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają 

wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i 

przenieść w świat marzeń i fantazji. 

W naszym internacie dn. 26.11.2018r. odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka 

integrująca społeczność uczniowską. 

Wychowankowie, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja lali wosk 

bawiąc się znakomicie.  

Organizator: Gabriela Kwaśniewska 

 

Wizyta duszpasterska w internacie 

 9 stycznia 2019r., nasz internat 

odwiedził wikariusz Parafii p.w. 

św. Wawrzyńca i Matki Bożej 

Niepokalanej w Trzcianie k. 

Rzeszowa, ksiądz Stanisław 

Zagórski. Spotkanie rozpoczęło się 

od wspólnej kolędy, modlitwy i 

błogosławieństwa. Następnie 

ksiądz Stanisław udał się do pokoi 

naszych wychowanków, aby 

indywidualnie z nimi porozmawiać 

i wyjaśnić wszystkie nurtujące ich 

kwestie. Cała wizyta duszpasterska upłynęła w bardzo miłej atmosferze, pełnej 

uśmiechów i życzliwości.  

  

http://www.zstw.pl/node/1653
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zajrzyjcie również na stronę facebooka 

 
 

 
Zespół Szkół 

Techniczno-Weterynaryjnych 

im. Bohaterów Westerplatte 

w Trzcianie k.Rzeszowa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres szkoły:    36-071 Trzciana 

                       Trzciana 193 
Województwo:  podkarpackie 

Tel./Fax.:          178514077 

Tel. internat:     178514076 

  

WWW:    www.zstw.pl 

  

e-mail:    zstw-trzciana@wp.pl 

http://www.zstw.pl/
mailto:e-mail:zstw-trzciana@wp.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87

