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 GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO 
   - WETERYNARYJNYCH  
    W TRZCIANIE                        Styczeń  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W numerze: 

-o nowym projekcie zagranicznym, 
- o konkursach, wycieczkach, 
laureatach nagród, 
-pierwsze podsumowania mijającego 
semestru 

 
- o nowootwartej ujeżdżalni 
- o wydarzeniach z życia szkoły i 
internatu 
- a także wiele innych, ciekawych 
artykułów...... 
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W dniach 25.01.2016r. - 05.02.2016r. odbędzie się nabór uczniów 

 z klasy II TW i III TW do PROJEKTU ERASMUS+  

Chów i hodowla zwierząt w oparciu o zasady  

dobrej praktyki rolniczej w UE.  

 

Regulamin naboru uczestników projektu Erasmus+ 

          

1. MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK: DERRY północno-zachodnia IRLANDIA 
2. TYTUŁ PROJEKTU: Chów i hodowla zwierząt w oparciu o zasady dobrej praktyki 

rolniczej w UE 
3. Uczniowie odbędą praktyki na następujących farmach/gospodarstwach:  

Lurgynback Open Farm, Barrontrop Farm, Lenamore Stables Muff County, The Hatrick 
Farm  

4. Deklarację udziału w projekcie uczniowie mogą składać od dnia 25.01.2016  do 
05.02.2016 w sekretariacie szkoły na formularzu udostępnionym na stronie internetowej 
szkoły : www.zstw.pl. Wyniki wstępnej rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 15.02.2016 
r. 

5. Kryteria rekrutacji - kolejność na liście uczniów zgłaszających się do wyjazdu zależeć 
będzie od liczby punktów uzyskanych dzięki sumowaniu: 
� Średniej ocen z przedmiotów zawodowych x 2 
� Średniej ocen z zajęć praktycznych x 1 
� oceny z języka angielskiego x 1,5 
� oceny za zachowanie x 1 
�  liczby członków rodziny x 0,5 
 
Wstępnie zostanie zakwalifikowanych 38-ro uczniów, w tym 14 z klasy III TW 
(wyjedzie 12 uczniów, 2 osoby rezerwowe) i 24 z klas II TW (wyjedzie 20 uczniów, 4 
osoby rezerwowe). Wszyscy wezmą udział w następujących zajęciach poprzedzających 
wyjazd : 
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� Przygotowanie językowe w formie 15-sto godzinnego kursu języka zawodowego. 
Kurs językowy zostanie przeprowadzony w 2 grupach po 16 uczniów. 

� Przygotowanie kulturowe 4 godziny 
� Przygotowanie zawodowe 10 godzin         
Udział w zajęciach będzie decydował o ostatecznej kolejności na liście kwalifikacyjnej. 
Za każdą godzinę obecności na zajęciach doliczony zostanie 1 pkt do wyniku wstępnej 
kwalifikacji.  
Przygotowanie do wyjazdu w dwóch pierwszych terminach przeprowadzone zostanie w 
m-cach marzec/kwiecień i dotyczyć będzie uczniów klasy IIITW oraz 6-ro najwyżej 
notowanych uczniów klas IITW. Pozostali uczniowie wezmą udział w podobnych 
zajęciach w listopadzie i grudniu 2016. 
 
UWAGA 
Warunek bezwzględny wyjazdu to zdana kwalifikacja R09. 
 

6. Planowane terminy wyjazdów: 
 

Wyjazd Powrót Uwagi 
2016-06-

20 
2016-07-

01 
 Wyłącznie Kl. III TW 

2016-09-
26 

2016-10-
07 

Kl. III TW + 4 uczniów z kl. II 
TW 

2017-04-
17 

2017-04-
28 

Kl. II TW 

2017-05-
01 

2017-05-
12 

Kl. II TW 

 
7. Do przeprowadzenia procesu rekrutacji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna pod 

przewodnictwem Dyrektora Szkoły.   
8. W przypadku rezygnacji stażysty z wyjazdu na praktyki zagraniczne na mniej niż 2 m-

ce przed terminem wyjazdu,  uczeń /opiekun prawny zobowiązany będzie do pokrycia 
kosztów zmiany nazwiska na bilecie lotniczym. 
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ZABIEGI WETERYNARYJNE 
W dniu 17.12.2015r młodzież ucząca się w klasie II Technikum Weterynarii brała udział w 
zajęciach praktycznych, których tematem były zabiegi pielęgnacyjne psów. Jak zwyke, na 

zajęciach praktycznych, było wiele pracy ale był to bardzo mile spędzony czas. W tym 
tygodniu  dziewczęta miały okazję pracować z psem rasy nowofundland. 

  
Piękna,  czarna suka bardzo chętnie z współpracowała. 
Dzielnie znosiła wszystkie zabiegi. Zaczęliśmy od 
pachnącej kąpieli, która sprawiła zwierzęciu wielką frajdę. 
Czyściutka suczka, z politowaniem patrzyła na 
mokrusieńkie nasze fartuchy i wielką kałużę wody na 
posadzce. Po kąpieli nadszedł czas na wysuszenie i 
wyczesanie, suczki oczywiście, na nas przyjdzie czas 
potem, he, he. Na koniec delikatnie podcięliśmy 
czyściutkie i pachnące "kudełki".   
Teraz tylko pamiątkowe zdjęcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESTEM OK! NIE PAL Ę 

10 grudnia 2015 roku w Galerii Miejskiej  
w Rzeszowie zostały wystawione prace  

i wręczone nagrody uczestników X Konkursu 
plastycznego "Jestem OK! Nie palę". 
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 Naszą szkołę reprezentowała mieszkanka 
internatu -  Alina Kostka  uczennica IV klasy 
technikum weterynarii otrzymując I wyróżnienie 
na 61 zgłoszonych prac konkursowych z 12 szkół 
powiatu. Alina otrzymała dyplom i nagrodę.  

Opiekunem konkursu w naszym internacie jest 
mgr Elżbieta Pyska. 

 

 
 
 

 
 

KRYTA UJEŻDZALNIA JUŻ OTWARTA! 
 

  
 
Kilka lat temu Dyrektor Zespołu 
Szkół Techniczno-Weterynaryjnych 
w Trzcianie postanowił dać 
uczniom możliwość nauki jazdy 
konnej.  

Teraz – dzięki pomocy 
STAROSTWA w Rzeszowie, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki - 
szkoła ma konie, nową halę, od 
dzisiaj światowej klasy równiarkę 
PLATZ MAX.  
 

To znakomity pomysł 
promowania jeździectwa i 
umożliwienia młodzieży nauki 
jazdy konnej, kontaktu z 
końmi. 
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ W INTERNACIE 
Na zaproszenie kierownika 
internatu mgr inż. Jana Krupy,  
do Internatu Zespołu Szkół 
Techniczno-Weterynaryjnych w 
Trzcianie przybył Święty 
Mikołaj. Mimo, że  w saniach 
tradycyjne płozy zastąpiły koła, 
Święty przybył punktualnie. 
Ponieważ w trosce o zdrowie 
wychowanków nie można 
podawać słodyczy, w tym roku 
wychowankowie dostali 
pomarańcze prosto z Grecji. 

Przyznać należy, że większość pokojów była przygotowana w należyty sposób, 
tzn. pokoje były pięknie udekorowane , wysprzątane, a wychowankowie byli 
odświętnie ubrani. 

Kontynuując temat świąteczny..... 

W grudniu 2015r. wychowankowie internatu z klas pierwszych uczestniczyli w KONKURSIE 
STROIKÓW ŚWIĄTECZNYCH. Jury konkursu w składzie: Jan Krupa (kierownik internatu), 
mgr Ludwika Oleksak (pedagog szkolny) i mgr Elżbieta Pyska (organizator konkursu i 
wychowawca internatu) przyznali następujące miejsca: 

I miejsce – Anna Bury  
II miejsce (pokój 26) – Agnieszka Dobosz, Katarzyna Dziedzic, Gabriela Głowiak 
III miejsce (pokój 112) – Bartłomiej Rębisz, Jakub Kubala. 
Gratulujemy zwycięzcom! Poniżej prezentujemy nagrodzone stroiki świąteczne.  
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KONKURS HISTORYCZNY 
1 grudnia 2015 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu „Kobieta baroku” 
zorganizowanego przez Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie, w którym 
wziął udział zespół reprezentujący naszą szkołę. W skład zespołu weszli: 
Sabina Barszczewska, Wiktor Babis i Wioletta Łysek z klasy pierwszej TW. 
Opiekunem zespołu był nauczyciel historii mgr Robert Borkowski. 

Zadanie konkursowe polegało na założeniu i prowadzeniu bloga, który 
prezentowałby sylwetkę kobiety żyjącej w okresie baroku. Należało przedstawić 
zakres jej działalności, wymienić pamiątki, które po niej pozostały i zaznaczyć jak 
zapisała się w pamięci potomnych. Skalę trudności powiększała konieczność 
wykorzystania materiałów źródłowych dostępnych tylko w muzeach i archiwach. 
Nasi uczniowie uporali się z tym zadaniem doskonale, dzięki czemu stworzony 
przez nich blog znalazł się wśród laureatów konkursu. Ich praca zyskała uznanie 
jury i została wyłoniona spośród 30 innych nadesłanych z całej Polski. Nagrodą 
jest bezpłatne zwiedzanie pałacu w Wilanowie. Gratulujemy! 
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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 TG, IV TUF i IV TŻi UG, III LO, którzy wyjechali o 
świecie 14 grudnia 2015 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 
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.  
Kolejnym i jednocześnie ostatnim punktem wycieczki był Kraków. Uczniowie 
klas maturalnych wędrowali śladami modernistów, obejrzeli Jamę Michalikową, 
miejsce spotkań bohemy artystycznej. Zobaczyli z bliska malownicze kamienice 
dzielnicy Kazimierz oraz witraż Wyspiańskiego w kościele OO. Franciszkanów.  
Wycieczka należała do udanych. Wszyscy cali i zdrowi wrócili do domów.   
             B. Binduga  

TEATR - ŻYD NA BECZCE 
 

15 grudnia 2015 roku  uczniowie klas maturalnych oglądali spektakl teatralny, który powstał 
w oparciu o reportaż Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem". W sali widowiskowej 
WDK w Rzeszowie zebrali sie uczniowie naszej szkoły , a także  wielu rzeszowskich szkół i 
wraz z opiekunami obejrzeli dzieło zatytułowane "Żyd na beczce". Przedstawienie  spotkało 
się z bardzo entuzjastycznym i ciepłym przyjęciem maturzystów. Młodzi ludzie pytani o 
wrażenia po obejrzeniu spektaklu mówili, że było to bardzo  poruszające  i zapadające w 
pamięć widowisko.  
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STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW 
 
 Końcem listopada 2015r. dwoje uczniów z Zespołu Szkół Techniczno- 
Weterynaryjnych w Trzcianie otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów. 
Stypendystami PRM zostali:  Marcin Delekta - klasa IV TG i Kamil Ruta - klasa 
III LO. 

Poniżej prezentujemy pamiątkowe dyplomy. 

Gratulujemy!!  

 
 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

 W dniu 18.12.2015r w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych odbył się Konkurs 
Języka Angielskiego dla uczniów naszej szkoły. Test został przygotowany przez nauczycieli 
języka angielskiego i składał się z 8 zadań ( rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem 
oraz test gramatyczno-leksykalny). Uczniowie rozwiązywali zadania  w obecności 
nauczyciela języka angielskiego. Konkurencja była bardzo duża - do testu przystąpiło 29 
uczniów. Najlepiej z potyczkami językowymi poradzili sobie następujący uczniowie:  
Julia Miąsik  - klasa I TW 
Julia Sworszt – klasa II TW 
Monika Pawełek – klasa III TW 
Ruta Kamil – klasa III LO 
Bieniarz Kaja – klasa II TW 
Delekta Marcin – klasa IV TG        Gratulujemy 

     Nauczyciele języka angielskiego 



KURIER SZKOLNY] Strona10 
 

VI INTERNATOWY PRZEGLĄD UMIEJĘTNOŚCI 

 I TALENTÓW ‘2015 
 

 

W dniu 23 listopada 2015 roku w internacie ZSTW odbył się VI INTERNATOWY 
PRZEGLĄD UMIEJĘTNOŚCI I TALENTÓW ‘2015. Dziewięcioro najodważniejszych 
wychowanków zaprezentowało swoje talenty przed społecznością internatu, budząc zachwyt 
wśród swoich kolegów i koleżanek. 

Talenty plastyczne prezentowały: 
- Anna Bury kl. I TW, 
- Karolina Lisak  kl. I TW, 
- Wiktoria Świeca kl. I TW, 
- Katarzyna Pięta kl. II TŻiUG, 
- Magdalena Gomółka kl. II TW, 
- Karolina Bożek kl. II TW 

Popisy solowe przedstawiały: 
- Wioletta Włosek kl. III TW, 
- Natalia Malec kl. II TUF, 
- Aleksandra Kochańska kl. I TW. 

 

 

 

 

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem 
popularnych piosenek wszystkich uczestników 
spotkania. Organizatorem spotkania była 
mgr Elżbieta Pyska.   
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
Krótkie sprawozdanie z pracy samorządu uczniowskiego za pierwszy semestr roku szkolnego 
2015/2016: 
 
Skład Samorządu Uczniowskiego: 
 Przewodniczący: Jakub Szabarkiewicz (klasa III TW), 
 I zastępca przewodniczącego: Sandra Skiba (klasa II TW A), 
 II zastępca przewodniczącego: Klaudia Lisowska (klasa II TW B), 
 III zastępca przewodniczącego: Wiktor Babis (klasa I TW), 
 Sekretarz: Paulina Małozięć (klasa I TW), 
 Skarbnik: Teresa Jagiełło (klasa II TW A). 
 
 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 
 mgr Monika Oleszczuk, 
 mgr Agata Tomasik-Szyper. 
 
-01.IX.2015 r.: Przemówienie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – uczennicy klasy 
IV TW Karoliny Majki podczas uroczystości inaugurującej rozpoczęcie roku szkolnego 
2015/2016. 
-Wrzesień 2015 r.: Pomoc przy organizacji  uroczystości 70 – lecia Zespołu Szkół Techniczno 
– Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie  
(19.09.2015 r.). 
-15 X.2015 r.: Organizacja Dnia Edukacji Narodowej. 
-29.X.2015 r.: Dzień Wszystkich Świętych. Delegacja uczniów zapaliła znicz na grobie 
nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Trzcianie oraz odwiedziła grób zmarłego 
tragicznie ucznia naszej szkoły. 
-29 – 30.X i 02.XI. 2015 r. :Miała miejsce zbiórka pieniędzy wśród uczniów i pracowników 
szkoły na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Kwesta 
charytatywna przeprowadzona została na terenie szkoły. Zebraliśmy ponad 200 zł, które 
zostały wpłacone na konto towarzystwa. (Dowód wpłaty jest na gazetce samorządu). 
-10 i 12.XI.2015 r.: Narodowe Święto Niepodległości. (gazetka na korytarzu oraz projekcja 
multimedialna wyświetlana podczas przerw). 
-26.XI.2015 r.: Została zorganizowana dyskoteka andrzejkowej dla młodzieży naszej szkoły. 
Bawiliśmy się w rytmach muzyki z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych.  
-07.XII.2015 r.: „Mikołajki szkolne”. 
-11 i 14.XII.2015 r.: Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. (Gazetka na korytarzu oraz 
projekcja multimedialna wyświetlana podczas przerw). 
-17 i 18.XII.2015 r.: Organizacja kiermaszu świątecznego. 
-11 i 12.I.2016 r.: Organizacja wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły zbiórki 
pieniędzy w ramach akcji 24.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy 282 
zł 61 gr. 
-Ponadto nakręciliśmy kilka filmików, których tematem jest przebieg procesu edukacyjnego 
na zajęciach praktycznych. Są one wyświetlane podczas przerwach. 
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„PROFESJONALIZM TO NASZA DOMENA”. 
 

10 listopada 2015r., we wtorek 
w godzinach od 9.00 do 13.00 
w Zespole Szkół Techniczno-
Weterynaryjnych w Trzcianie 
odbyły się warsztaty zawodowe 
pod hasłem „Profesjonalizm to 
nasza domena”.  
Celem warsztatów było 
przybliżenie uczniom kilku  

 

atrakcyjnych i poszukiwanych 
zawodów w przeddzień wyboru 
przez nich dalszego kierunku 
kształcenia. W tym dniu 

gościliśmy kolejną szkołę gimnazjalną z terenu gminy Świlcza - Gimnazjum nr 3 w Trzcianie. 
Warsztaty odbyły się  w 4 kategoriach tematycznych: 

Kategoria I - ŻYWIENIE 
CZŁOWIEKA  
Opiekunowie - nauczyciele 
przedmiotów zawodowych: 
Agata Paśko, Marzena 
Borkowska, Aleksandra 
Bieszczad-Ochał 

Kategoria II - FRYZJERSTWO 
Opiekunowie - nauczyciele 
przedmiotów zawodowych: 
Bernadetta Krajnik, Renata 
Mikuszewska-Dziedzic 

Kategoria III - WETERYNARIA 
Opiekunowie - nauczyciele przedmiotów zawodowych: Agata Szyper, Jakub Cygan 

Kategoria IV - GEODEZJA 
Opiekun - nauczyciel przedmiotów 
zawodowych: Tomasz Panek 

Gimnazjaliści z ogromnym 
zainteresowaniem przyglądali się, a 
także uczestniczyli w 
poszczególnych kategoriach zajęć. 

Zaprezentowany również został 
pokaz ochrony przeciwpożarowej 
przez uczniów naszej szkoły 
uczęszczających do Liceum 
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Ogólnokształcącego w innowacją pedagogiczną pt. "Edukacja ogólnoratownicza i ochrona 
przeciwpożarowa. Ćwiczenia prowadzone były pod opieką nauczyciela zawodu ktp. Tomasza 
Pustelaka. 

Gimnazjaliści wraz z ich opiekunami mogli również zwiedzić nowy obiekt szkoły - krytą 
ujeżdżalnię dla koni, której budowa właśnie się zakończyła. 

 

 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA ZAJĘCIACH 
 
 
 
Uczniowie z klasy I Liceum 
Ogólnokształcącego-Pożarniczego 
uczestniczą w cotygodniowych ćwiczeniach 
pożarniczych, które odbywają się w 
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.  
W ostatnich zajęciach uczniowie zostali 
przeszkoleni z zakresu udzielania pomocy 
przedmedycznej i ogólnoratunkowej, ćwiczeń 
z butlami, manekinami i obsługi jednostki 
gaśniczej w czasie pożaru. Ćwiczenie 

pożarnicze prowadził kpt. Tomasz 
Pustelak. 
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KULINARNY ZAWRÓT GŁOWY 

6 listopada 2015r. w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w 
Jarosławiu odbył się finał wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Agencję Rynku 
Rolnego w Rzeszowie, Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie oraz Zespól Szkół 
Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 

Reprezentanci ZSTW - Ewa Dziuba i Katarzyna Longosz uczennice kl. II technikum 
żywienia i usług gastronomicznych , przygotowywały zakąskę z karpia, tj. „zraziki z porem i 
żurawiną w sosie pieprzowo- śmietanowym” oraz „danie główne z polędwicy wołowej – 
polędwica wołowa otulona tymiankiem i boczkiem w towarzystwie aromatycznego jabłka”. 
Wykonane potrawy zyskały uznanie jury, które przyznało naszej drużynie drugie miejsce. 
Przegraliśmy nieznacznie z jarosławskim zespołem szkół, wygrywając jednocześnie z 
uczniami z ZSG Rzeszów. Serdecznie gratulujemy. 

 
 

 
Narodowy  Dzień Niepodległości w ZST-W w Trzcianie 
 
Kalendarium dziejów ojczystych wyznacza wiele ważnych dat historycznych, które 

każdy Polak powinien znać i pamiętać. Jedną z nich po 966 r. – początku państwowości 
polskiej,  jest 1918 r., kiedy to po 123 latach niewoli i rozbiorów Polska powtórnie wróciła na 
mapy Europy. W 1939 znów straciła niepodległość ,bowiem II wojna światowa na 6 lat 
zgotowała Polakom koszmar okupacji niemieckiej. Później aż do 1989r.nastąpiło zniewolenie 
sowieckie.  Aby uświadamiać, przypominać młodzieży dzieje ojczyste uroczyście 
obchodziliśmy święto 11 Listopada . Zgromadziliśmy się w  ok. 32 –osobowym składzie w 
świetlicy  szkolnego internatu.  
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Polska – ojczyzna nasza, to nasze barwy narodowe i flaga narodowa. To  dekoracyjne 
sztandary i małe chorągiewki,  pięknie przygotowany stół w barwach narodowych oraz 
słodkie  desery  biało-czerwone. Poza tym zorganizowano , z dekoracjami kolorów biało  -
czerwonych wystawę pamiątek , medali wojennych, fotografii, z czasów kiedy nasi  
pradziadowie i dziadowie musieli walczyć z bronią w ręku o Ojczyznę. 
 O  historii kraju i losach bohaterów, ich niezłomności i poświęceniu, walkach na frontach 
świata i kraju trzeba wiedzieć.                                                                             
  Droga ,która choć wiodła przez  pola bitewne, holokaust, okupację  i śmierć zakończyła się 
zwycięstwem. 
Nasz gość, kombatant II wojny światowej ,członek ZWZ AK o pseudonimie „.Tajfun” Józef 
Lis dziś  ma 93lata. Zamieszkuje w Trzcianie, ale urodził się i młodość spędził w pobliskich 
Bratkowicach.  Gdy miał 22lata przyszło mu czynnie, z bronią w ręku  walczyć z okupantem 
niemieckim i sowieckim. Był kapralem podchorążym i dowódcą oddziału dywersyjnego 
placówki  AK „Grab”. Na zaproszenie organizatorów uroczystego spotkania  z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości : pedagog szk. Ludwiki Oleksak ,  Roberta  
Borkowskiego  z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zbigniewa Lisa – administratora RDTL 
w Trzcianie,  dzielił się z  młodzieżą Zespołu Szkół Techniczno- Weterynaryjnych 
wspomnieniami z czasów walk z okupantem niemieckim i sowieckim.                              Oto 
w skrócie jego myśli:  
* 25 VII 1944r. na Rzeszowszczyźnie rozpoczęła się akcja „ Burza”. Konspirację, rozpoczął  
ppor. Józef Rzepka z Bratkowic pseudonim Znicz, Rekin. I Pierwsze zgrupowanie działało w 
trójkącie: Świlcza –Głogów Młp. – Bratkowice. 
* Ze swoją drużyną kpr. Józef Lis zaatakował niemiecki samochód  w pobliżu szkoły w 
Bratkowicach w  dn. 26 VII 1944r.  Akcja wywołała strzelaninę z obu stron, partyzanci 
ustępowali sprawnością władania bronią hitlerowcom. –ale udało się partyzantom zdobyć  
samochód, rannym został kierowca, poszedł do niewoli. 2Niemców uciekło, zginął jeden 
partyzant z Bratkowic." 
* Bilans całej akcji „Burza” - to 30 zabitych Niemców a 40 rannych,2 –wziętych do niewoli  
Zdobyto broń i amunicję. Straty własne -14 osób zabitych i kilkunastu rannych. (w jednym 
dniu -26 VII 1944r.  między Trzcianą a Bratkowicami Niemcy zabili 9 osób ,partyzantów z 
Bratkowic). 
*Uczestnictwo  kpr. Lisa w ataku na więzienie w  Zamku Rzeszowskim w celu odbicia 
aresztowanych akowców. Zginął wówczas m.in. Tadeusz Lis ps. Ukleja. 
*We wrześniu 1944 r. młody kapral J. Lis rozpoczął  kontynuowanie nauki w liceum w 
Rzeszowie, którą przerwał, w 1939r. 
Po wspomnieniach i opowiadaniach przyszła kolej na szczegółowe pytania ze strony 
młodzieży, m.in.: 
Jak bardzo przeżył Pan traumę klęski Polski w 1939 r.? 
Czy stracił Pan na wojnie bliskich lub przyjaciół? 
Czy czuł Pan strach lub lęk w sytuacji, gdy trzeba było strzelać do wroga? 
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Pytania te świadczyły, że młodzież emocjonalnie przeżyła  spotkanie. Była to dla nich nie 
tylko lekcja historii, ale również lekcja patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. 
 Jestem przekonana ,że kolejne rocznice 11-go listopada - NDN  będą świętowane z roku na 
rok z rosnąca świadomością znaczenia słowa Niepodległość. 

 Ludwika Oleksak 
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XV Ogólnopolski Festiwal Fryzjersko - Kosmetyczny 

HAIR FAIR & BEAUTY FAIR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21 listopada 2015 r w Hali SILESIA  w SOSNOWCU już po raz piąty uczestniczyliśmy w 
wielkim, dobrze znanym święcie fryzjerów, stylistów, mistrzów… i wszystkich 

pasjonatów branży fryzjerskiej . 
 
 
 Tegoroczna 
edycja jak 
zwykle 
przebiegała na 
bardzo wysokim 
poziomie a to za 
sprawą Gwiazd, 
które pojawiły 
się na 
festiwalowej 
scenie. Oprócz 
obfitującej w 

niecodzienne pokazy sceny głównej i małych scen, mogliśmy oglądać także 
zmagania konkursowe mistrzów i uczniów fryzjerstwa. Poza tradycyjnym już 
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Pucharem Śląska rozegrany został także konkurs TopCity dla doświadczonych już 
stylistów jak i dla uczniów zawodu. Ponadto odbyły się także Mistrzostwa 

zdobienia paznokci i makijażu 
ekstrawaganckiego oraz mistrzostwa w 
body paintingu i makijażu 
permanentnym.  
Niezmiennie od lat, Festiwal Hair Fair to 
również ogromna oferta firm 
działających w branży fryzjerskiej i 
kosmetycznej. Pasaż stoisk 
wystawienniczych z całym wachlarzem 
od kosmetyków, poprzez akcesoria i 
sprzęt fryzjerski, meble oraz branżowe 
wydawnictwa profesjonalne 
przygotowane właśnie na targi. 
My również mieliśmy okazję 
zaprezentuje swoje osiągnięcia na 
deskach prawdziwej dużej sceny, gdzie 
w Paradzie Szkół uczennice z klasy II i 
III Technikum Usług Fryzjerskich 
przedstawiły przygotowany przez siebie 
krótki pokaz muzyczno- taneczny pt: 

,,Wczoraj ,dziś i jutro " 
Otrzymaliśmy wyróżnienie i nagrodę  (zestaw kosmetyków do pracowni 
fryzjerskiej  w kwocie ok. 2 tys.) 
Co nam dał udział w festiwalu? Oglądaliśmy pokazy światowej sławy stylistów 
najnowszych metod i  technik  , nowinki fryzjerskie , nowinki kosmetyczne , 
mieliśmy możliwość skorzystania z warsztatów branżowych , oglądaliśmy 
wystawy i prezentacje sprzętu,  kosmetyków i mody we fryzjerstwie i kosmetyce 
tj stylizacji paznokci ,makijażu ,fryzur wraz z medycyną estetyczną w kosmetyce . 
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SZKOŁA OKIEM UCZNIA 
 

 Kończy się nam pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016. Za nami juz 
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. To był okres udziału w wielu zawodach, konkurencjach, 
konkursach. Wielu uczniów reprezentowało naszą szkołę na różnorakich 
spotkaniach, konferencjach , imprezach. Pierwszoklasiści zdołali juz 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.  
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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 


