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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 

2017/2018 
 

4 września 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. 
Bohaterów Westerplatte w Trzcianie rozbrzmiał 

pierwszy dzwonek po wakacjach! 
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele 
parafialnym w Trzcianie, następnie kontynuowano uroczystość na sali 
gimnastycznej w szkole. Dyrektor mgr inż. Janusz Jakubek powitał przybyłych gości, 
nauczycieli oraz młodzież. Szczególnie serdecznie przyjęci zostali uczniowie klas 
pierwszych a włączenie nowo przybyłych w szeregi braci szkolnej symbolizowało 
wręczenie legitymacji wytypowanym reprezentantom wszystkich typów szkół.  
W przemówieniach wygłoszonych na szkolnej mównicy przywołano dotychczasowe 
sukcesy szkoły i  zapowiedziano wiele przedsięwzięć, które realizowane będą w 
bieżącym roku szkolnym. Dyrektor podkreślił, że priorytetowymi zadaniami będzie 
osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce oraz stworzenie warunków do 
rozwijania wszechstronnych zainteresowań i talentów młodzieży, która wybrała  
ZST-W w Trzcianie. 
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XIII Plener Kulturalny: 

Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego 
 

ŚLADAMI KOCHANOWSKIEGO I GOMBROWICZA 
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie co roku nagradza uczniów za 
dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 12–13 września 2017r. 
siedmioro reprezentantów ZST-W w Trzcianie zwiedzało Mazowsze. 
 

Uczestnicy 
wycieczki odwiedzili  
historyczne miejsca 
związane z rodzimą 

kulturą, m. in.: 
Zwoleń, miejsce 
urodzenia Jana 

Kochanowskiego; 
Mauzoleum 
legionistów 

poległych w bitwie 
pod Laskami-
Anielinem w 

Żytkowicach; 
 

Uczniowie wraz z opiekunem, mgr Barbarą Bindugą 
zwiedzili również Pałac Pułaskich w Warce; pomnik 
poświęcony powstańcom styczniowym w Anielinie; 
Muzeum Hutnictwa i przemysłu Maszynowego  
w Chlewiskach; Centrum Rzeźby Polskiej oraz 
pałacyk Józefa Brandta w Orońsku.  
Młodzież uczestniczyła także w lekcji otwartej na 
temat twórczości: Gombrowicza, Schulza, 
Witkiewicza.  
Plener jest zawsze okazją do integracji, wymiany 
myśli i poglądów uczniów ze wszystkich szkół 
powiatu rzeszowskiego. Młodzi ludzie, na pewno, 
zapamiętają to spotkanie z kulturą na długo. 
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Szkolne newsy 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
 

Obrońcy Westerplatte  
to patroni Zespołu Szkół 

Techniczno – 
Weterynaryjnych 

w Trzcianie od 1995 roku. 
Tradycją szkoły jest 

uroczyste świętowanie 
pamiętnych wydarzeń 
wrześniowych 1939 r.   

13 października 2017 r. w ZST-W w Trzcianie po raz kolejny 
złożono hołd bohaterskiej załodze obrony Westerplatte. Część 
oficjalną uroczystości, którą poprzedziła Msza Święta, 
otworzyło wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie 
hymnu narodowego. Mgr Monika Oleszczuk powitała 
zgromadzonych i dedykowała święto nie tylko poległym 
podczas II wojny światowej, ale też tym wszystkim, którzy 
walczyli o granice, niepodległość i suwerenność państwa 
polskiego na przestrzeni dziejów, ponieważ to dzięki nim 
żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju. Przygotowana 
przez uczennicę Julię Borkowską wzruszająca prezentacja 
multimedialna pt.: „Żołnierze Wyklęci” przypomniała 
zgromadzonym tragizm bohaterów, którzy swoje życie złożyli 
na ołtarzu niepodległości narodu polskiego.  

 
 
 
 

Kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Patrona Szkoły było odczytanie przez ucznia  
kl. II LO Mateusza Wiatra Apelu poległych oraz wysłuchanie przygotowanego przez  
mgr Roberta Borkowskiego referatu „Prawda o Westerplatte”. 

 
W części artystycznej wygłoszono wiele 

przemówień poświęconych tematyce 
zbrodni wojennych oraz 

upamiętniających poświęcenie 
bohaterów. Uwieńczeniem święta było 

przejmujące odśpiewanie przez Joannę 
Szberlę z kl. II TWa utworu  „Miejcie 

nadzieję” przy akompaniamencie 
skrzypcowym Aleksandry Borys z kl. I LO 

oraz występ grupy składającej się z 
uczniów naszej szkoły, która wykonała 
piosenkę rockową zespołu „Metallica”. 

 
 



KURIER SZKOLNY Strona5  

 
 

 

 
 

  

   
 

 
 
 
  
 

Szkolne newsy 

Kulturalna szkoła 

EKIPA 
FILMOWA  

W TRZCIANIE 
24 października w 

Zespole Szkół 
Techniczno- 

Weterynaryjnych 
kręcono sceny do 

filmu dokumentalnego 
o Franciszku Kotuli, 

 etnografie, twórcy 
Muzeum Okręgowego 

w Rzeszowie i jego 
długoletniego 

dyrektora.  

Epizod dotyczy pewnego wydarzenia, które rozegrało się jesienią 1944 r. przed pałacem 
Chrystianich w Trzcianie. Franciszek Kotula z upoważnienia Urzędu Wojewódzkiego w 
Rzeszowie jeździł po dworkach ziemiańskich, ratując zabytkowe wyposażenie, które ulegało 
zagrabieniu po opuszczeniu siedzib przez dawnych właścicieli. Franciszek Kotula osobiście 
interweniował, gdy zabytkowe umeblowanie było wywożone przez żołnierzy Armii 
Czerwonej. Dzięki temu wyposażenie pałacu Chrystianich zostało uratowane i umieszczone 
w muzeum w Rzeszowie.  

Mgr Robert Borkowski 

POPOŁUDNIE Z BASISTĄ ZESPOŁU BREAKOUT 

- PIOTREM NOWAKIEM - 
  

24.10.2017r. w świetlicy ZST-W w Trzcianie odbyło się spotkanie z Piotrem Nowakiem, basistą 
zespołu „Breakout”.  Organizatorka, mgr Małgorzata Syrda, zaproponowała młodzieży ucztę 
muzyczną i historyczną podróż po krainie bluesa. Losy zespołu oraz wpływ ich twórczości na 
rozwój muzyki rozrywkowej w Polsce przedstawili prowadzący konferansjerkę uczniowie: 
Magdalena Kłósek z kl. ITWb oraz Filip Trawka z kl II LO. Karolina Kasprzyk z kl. I TWB 
przeprowadziła wywiad z gościem, w którym odkrywał on kulisy swej pracy. 
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Szkolne newsy 

ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 

10 listopada 2017r. zakończyła się rekrutacja klas IIITW, IIITWŻ i IIITUF do projektu 
„Uczniowie ZST-W w Trzcianie zdobywają doświadczenie zawodowe  
u pracodawców UE”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże 
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego”. 20 października bieżącego roku rozpoczęła się również 
rekrutacja uczniów z klas II TWA, II TWB, II TWŻ i II TUF do projektu pt. „Pierwsze 
doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku 
międzynarodowym” realizowanego w ramach projektu  "Ponadnarodowa 
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", 
prowadzonego ze środków PO WER  na zasadach programu Erasmus+ sektora 
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. 31 osobowa grupa młodzieży w terminie od  

22 kwietnia do 12 maja 2018 roku odbędzie staż zagraniczny u pracodawców w Europie. 
Uczniowie Technikum Weterynarii wyjadą do Bragi w Portugalii, natomiast przedstawiciele 
Technikum Fryzjerstwa i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odwiedzą 
popularny kurort turystyczny we Włoszech, Rimini.  
 

 
Do trzytygodniowego wyjazdu do 

Portugalii, który odbędzie się w terminie 
od 03.02.2018 do 24.02.2018r. 

przygotowuje się intensywnie grupa  
30 uczniów Technikum Weterynarii, 

Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych oraz Technikum Usług 

Fryzjerskich.  
Uczestnictwo w międzynarodowym stażu jest 
dla młodzieży ogromną szansą na zdobycie 

cennego doświadczenia, kontakt z 
praktycznym językiem i poznanie kultury 

kraju, ale też umożliwia kontakty towarzysko – 
biznesowe, które mogą ułatwić w przyszłości 
znalezienie zatrudnienia. Młodzież chętnie 

inwestuje w swą przyszłość, dlatego 
uczestnicy projektu z entuzjazmem przystąpili 

do intensywnego szkolenia z zakresu 
językowego, zawodowego i kulturowego. 

 
 
 

Uczniowie Technikum Żywienia  
i Usług Gastronomicznych 

 w ramach zajęć z przygotowania 
zawodowego przyrządzali tradycyjne 

potrawy kuchni portugalskiej. 
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ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 

WSPOMNIEŃ CZAR… 
… PORTUGALIA 

20 maja 2017r. 15-cioro przedstawicieli Technikum Weterynarii, 
10-cioro z Technikum Usług Fryzjerskich oraz 5-cioro z 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odbyło  
3-tygodniowy staż w Portugalii. Mieli oni okazję fizycznie i 
mentalnie zanurzyć się w życie i kulturę mieszkańców tego 
kraju. W ramach projektu młodzież pracowała w gabinetach 
weterynaryjnych, salonach kosmetycznych oraz restauracjach. 

... IRLANDIA 
20 maja 2017 8-ro uczniów Technikum 
Weterynarii wyjechało czwarty już raz 
doskonalić umiejętności w Irlandii. Poza 
zajęciami korzystali z atrakcji urokliwych 
miejsc. 

Każdy wyjazd to niezapomniany 
punkt w życiu uczestników projektu. 

To nowe doświadczenia, nowe 
sytuacje, nowe smaki, zwyczaje  

i tradycje. Niezwykła nauka i 
przygoda. 
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Inicjatywy INTERNATU 
 

Dzień Nauczyciela,  
a właściwie Dzień Edukacji 

Narodowej obchodzimy 
tradycyjnie 14 października 
na cześć utworzenia w roku 

1773 Komisji Edukacji 
Narodowej. 

Młodzież mieszkająca w 
internacie wyraziła 

wdzięczność 
wychowawcom za opiekę  

i okazywaną troskę poprzez 
zaprezentowany  

16 października montaż 
słowno-muzyczny, pt.: 
"Kwiaty dla naszych 

wychowawców".  
WYCIECZKA DO KRĘGIELNI „KULA” 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Wychowankowie internatu mają wiele okazji do integracji i miłego spędzania czasu. 
12 października 2017r wychowawcy internatu: mgr Elżbieta Pyska, mgr Dorota 
Stokłosa i mgr inż. Jacek Szumilas zorganizowali wyjazd do kręgielni „Kula” w 
Rzeszowie. Młodzież nie tylko dobrze się bawiła, ale uczyła się też sportowej 
rywalizacji i precyzji w wykonywaniu zadań. 
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PULS SZKOŁY 

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL… 

 7 października 2017r. 
odbył się tradycyjny 
półmetek uczniów  

Klas: IIITW, IIITŻiUG, 
IIITW, III TUF oraz II LO. 

Młodzież bawiła się 
doskonale w rytmie 

nowych i starych 
przebojów. „Oprawę 

kulinarną” na 
najwyższym poziomie 

zapewniła uczestnikom 
imprezy restauracja 
hotelu „Twierdza” w 

Rzeszowie, o  wspaniałą 
atmosferę na parkiecie 

zadbał DJ Łukasz. 
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PULS SZKOŁY 
 „MATEMATYKA 

W TECHNICE DLA 
TECHNIKA” 

25 października 
odbył się szkolny etap  
VIII edycji konkursu 
matematycznego 

organizowanego przez 
Zespół Szkół 

Elektronicznych w 
Lublinie we współpracy z 
Politechniką Lubelską. 

I miejsce zajęła 
Julia Borkowska z kl. IV 

TW i to ona będzie 
reprezentować naszą 

szkołę w Lublinie. 
Organizatorem szkolnych 

potyczek była  
mgr Dorota Stokłosa 

W dniach 2–30 listopada przeprowadzona została 
pierwsza edycja projektu „Upoluj swoją książkę”, 
dzięki któremu uczniowie szkół ponadpodstawowych na 
terenie całego kraju mogą zupełnie za darmo przeczytać  
12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Honorowy 
Patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 
Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki 
wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą 
e-bookową Woblink.com, które z ogromnym sukcesem od 
czterech lat realizują ogólnopolską akcję promującą 
czytelnictwo „Czytaj PL”, obejmującą dotychczas swoim 
zasięgiem kilkanaście największych polskich miast.  
 
Biblioteka ZST-W w Trzcianie również zgłosiła swój 
udział. Wystarczy zeskanować kod, znajdujący się na 
plakacie rozwieszonym na drzwiach biblioteki 
szkolnej lub na tablicy informacyjnej na holu szkoły. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą formą 
czytelnictwa. 
 

Biblioteka zaprasza! 

„Drugie życie twojej 

książki” 

 

•    Przynieś przeczytaną 

książkę do biblioteki i 

pozostaw ją na 

wyznaczonym regale 

•    W zamian wybierz 

inną, a po jej 

przeczytaniu możesz 

ponownie pozostawić ją 

na regale, by na nowo 

znalazła dla siebie 

właściciela  

•    Nie przynoś książek 

zniszczonych.  
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 KL. III TGŻiUG 
W ZAKŁADZIE 

MIĘSNYM 
„SMAK-
GÓRNO” 

3 października 

grupa młodzieży 
pod opieką mgr 

Agaty Paśko 
poznawała kulisy 

pracy firmy z 
Górna, która 

odniosła wielki 
sukces na rynku. 

Uczniowie 
wysłuchali prelekcji 

na temat historii 
zakładu oraz 

przyglądali się 
procesowi 
produkcji. 

 

PULS SZKOŁY 
NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ 

KL. I TGŻiUG  
W HOTELU INES W 
SĘDZISZOWIE MŁP. 

18 października 
uczniowie wraz z mgr 

Aleksandrą 
Bieszczad- Ochał  

mieli okazję zapoznać 
się z organizacją, 

wyposażeniem  
i działalnością 

biznesowo-
gastronomiczną 

dobrze prosperującej 
firmy.  

 

Wycieczka zawodowa miała na celu pokazanie uczniom funkcjonowania  kuchni, 
uświadomić obowiązki spoczywające na kucharzu i kelnerze.  Adepci sztuki 
kulinarnej zwiedzili salę konsumencką, salę konferencyjną oraz apartament hotelu. 

Zuzanna Bębnowicz 
Kl. 1TŻiUG 
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Sukces to osobowość 

NAUCZYCIEL NA MEDAL 
 

NAUCZYCIELE 
ZST-W  

W TRZCIANIE 
ZGŁOSZENI DO 

PLEBISCYTU 
“NAUCZYCIEL 

NA MEDAL” 

 Mgr Barbara Selwa – nauczyciel 

fizyki i matematyki, doradca metodyczny 

 Mgr Agnieszka Majka – 
przedmioty zawodowe z zakresu 

fryzjerstwa i kosmetyki 

 Mgr Agata Tomasik-Szyper – 
przedmioty zawodowe weterynaryjne 

Wyróżnionym nauczycielom gratulujemy sukcesów. 
Pamięć i wdzięczność uczniów jest niepodważalnym 
dowodem na to, że dzięki pasji i poświęceniu 
wykraczają oni poza przekazywanie treści 
programowych i rozbudzają w podopiecznych 
ciekawość świata.  
 
10 listopada w powiatowym głosowaniu wyłoniono 
liderów, którzy awansowali do wojewódzkiego 
finału konkursu. W gronie najlepszych znalazła się 
mgr Barbara Selwa.  
  
 
 

„Od zawsze chciałam być nauczycielką. Kocham ten 

zawód i młodzież, z którą wydaje mi się mam dobry 

kontakt.  Cieszy mnie fakt, że z moją pomocą młodzi ludzie 

odkrywają świat fizyki i matematyki. Staram się im 

przekazać wiedzę, którą mogą wykorzystać w praktyce. Ta 

praca daje mi energię do działania. W życiu prywatnym 

lubię podróże i wędrówki po górach. 

 

NAUCZYCIEL to zawód wyjątkowy. Nie można się 
go wyuczyć, ponieważ poza wiedzą  
i doświadczeniem, aby spełnić się w tej roli trzeba 
mieć również wyjątkową osobowość. W Zespole 
Szkół Techniczno - Weterynaryjnych jest wielu 
pedagogów, którzy zaskarbili sobie wyjątkowy 
szacunek wśród uczniów i zostali zgłoszeni przez 
swych wychowanków do plebiscytu „Nauczyciel na 
Medal”, który ma na celu wyróżnić najbardziej 
cenionych i lubianych  nauczycieli z Podkarpacia. 
Laureaci zostaną wybrani w głosowaniu. Czekają 
na nich wspaniałe nagrody, które będą wręczone 
podczas Konferencji Edukacyjnej w Rzeszowie. 
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WETERYNARIA w praktyce 
 

W maju ubiegłego roku szkoła przyłączyła 
się do akcji „URATUJ KOCIAKA – 
ZOSTAŃ DOMEM TYMCZASOWYM”.  

Uczniowie Technikum Weterynaryjnego konsekwentnie realizują idee ratowania 
zwierząt. Pomagają oni nie tylko podopiecznym schroniska „Kundelek” w Rzeszowie, 
ale też ratują przedstawicieli „braci mniejszych” w okolicy Trzciany. W październiku 
dzięki czujności młodzieży ocalał topiący się kotek, który szybko znalazł też dom. 
 

PIELĘGNACJA  KOTÓW DOMOWYCH 

Koty w większości doskonale same radzą sobie z pielęgnacją swojego futerka, 

czasem jednak warto im pomóc w codziennych zabiegach higienicznych poprzez 

szczotkowanie, czy obcinanie pazurków. 

 Kąpiel 

Koty krótkowłose nie wymagają kąpania, chyba że bardzo się pobrudzą lub cierpią na alergię. 

Jednak w przypadku ras długowłosych, regularna kąpiel pozwoli zachować dobrą kondycję 

okrywy włosowej i zapobiegnie przetłuszczaniu się sierści.  

*Kąpiel należy przeprowadzić w sposób szybki i zorganizowany. 

 *Nie powinno kąpać się kotek w ciąży czy bardzo małych kociąt. Jeżeli kąpiel dla kota jest 

źródłem stresu, należy z nią uważać również przy kotach, które mają problemy z chorobami, 

gdzie właśnie stres odgrywa dużą rolę. 

*Nie powinno kąpać się kota w „ludzkim” czy „psim” szamponie – koty mają własne pH skóry, 

do którego przystosowane są szampony specjalnie dla nich przeznaczonym. 

❖ Przed kąpielą należy dokładnie rozczesać sierść kota, aby pozbyć się kołtunów. Dzięki 
temu nie będą się kurczyły i zacieśniały pod wpływem wody. 

❖ Jeśli kąpiemy kota w wannie, odkręcamy wodę zanim przyprowadzimy go do łazienki. Im 
mniej hałasu i zamieszania podczas kąpieli, tym lepiej. 

❖ Napełniamy wannę tak, aby woda sięgała do brzucha zwierzęcia. 
❖ Wcześniej należy sprawdzić temperaturę wody, aby była odpowiednia dla naszego pupila. 

 

 

ALEKSANDRA SKROBACZ 
Kl. IITW 
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FRYZJERSTWO i kosmetyka 
 

Zajęcia praktyczne klas I, II i III Technikum 
Usług Fryzjerskich w doskonale wyposażonych 
pracowniach.  
Nowy sezon to nie tylko zmiany w trendach 
modowych, ale także tych związanych z urodą. 
Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej i kosmetycznej 
przygotowują propozycje fryzur i makijażu, które 
będą hitem w sezonie jesień zima 2017/2018. 

Fryzury wykonane przez uczennice klasy 2 TUF: 
Katarzynę Miękinę, Emilię Sudoł oraz Agnieszkę 
Oryszczak są doskonałą propozycją dla 
długowłosych dziewczyn na jesienne dni, kiedy 
trzeba czasem zmagać się z silnym wiatrem  
i deszczem. Warkocz to bardzo ponadczasowa 
fryzura, która jest wdzięcznym uczesaniem dla 
dziewczyn i kobiet. 
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KULINARNE INSPIRACJE 
 

PRZEPIS: 

„Rafaello” 

Składniki: 

2 ½ paczki krakersów słonych  

2 paczki wiórków kokosowych 

3 szklanki mleka 

1 ½ szklanki cukru 

3 łyżki mąki pszennej 

3 łyżki mąki ziemniaczanej  

1 ½ kostki margaryny 

Przygotowanie: 

Odlać 1 szklankę mleka i rozmieszać z mąką pszenną i 

ziemniaczaną. Resztę mleka zagotować z cukrem, dodać 

mieszankę. Ugotować krem.  

Masło utrzeć z zimnym kremem i dodać 1 ½ paczki wiórków 

kokosowych. 

Krakersy ułożyć na blasze i na nie wyłożyć pół kremu. 

Położyć następną warstwę krakersów i resztę kremu. 

Przykryć resztą krakersów. Udekorować według uznania. 

Poleca Weronika Bębnowicz, kl. 1TŻiUG 

Ppo 

 

 

 
CIEKAWOSTKA; 

Miód to jedyny 

produkt 

spożywczy na 

świecie, który się 

nie psuje. 

 

 
 

Kuchnia molekularna 
Nowoczesna i zdrowa kuchnia kreatywna to 
połączenie gastronomii z nauką. Polega na 
przygotowaniu wyjątkowych potraw, przy użyciu 
technik i sprzętów wykorzystywanych raczej przez 
naukowców niż kucharzy. Ogromną zasługą tej 
kuchni jest to, że bazuje ona na naturalnych 
produktach, które występują wyłącznie w przyrodzie. 
Stosuje się w niej wysoko oczyszczone produkty 
roślinne, które są nośnikami smaku i aromatu  
a jednocześnie tworzą teksturę dania. Natalia 
Sikora z kl. III TŻiUG na zajęciach praktycznych 
udowodniła, że wystarczy sok z czarnej porzeczki 
lub żurawiny, olej, agar-agar czyli substancja 
pozyskiwana z glonów, będąca roślinnym 
odpowiednikiem żelatyny oraz odrobina wiedzy z 
zakresu kuchni molekularnej i niczym alchemik 
można stworzyć piękny i smaczny kawior. 
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STRAŻACY W AKCJI 
 

19.06. do 23.06.2017r. 
odbyła się już szósta 

edycja kursu na 
płetwonurka, 

organizowanego dla uczniów 
LO  z  innowacją 

pedagogiczną "edukacja 
ogólnoratownicza i ochrona 

przeciwpożarowa". 

Kurs odbył się w miejscowości Polańczyk Zdrój - nad Jeziorem Solińskim. Jego uczestnikami 
byli uczniowie klasy I (w liczbie dziesięciu). Przeprowadzili go instruktorzy Podkarpackiego 
Centrum Wodno – Nurkowego Barakuda, posiadający uprawnienia M2, na co dzień nurkowie 
kierujący pracami podwodnymi w Państwowej Straży Pożarnej. Był to kurs nurkowania P1  LOK 
CMAS – podstawowy. Płetwonurek P1 to podstawowy stopień nurkowy w CMAS. W trakcie kursu 
jego uczestnik powinien posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające 
bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność 
bezpiecznego nurkowania w grupie z instruktorem lub w parze z płetwonurkiem o wyższych 
kwalifikacjach. 
Nurkowanie to bardzo bezpieczny sport, pod warunkiem, że  przestrzega się pewnych 
podstawowych zasad, dotyczących zachowania się w wodzie. Tylko szkolenie pod okiem 
doświadczonych instruktorów (nurków kierujących pracami podwodnymi w Państwowej Straży 
Pożarnej) gwarantuje  naszym uczniom uzyskanie niezbędnej w tej dziedzinie wiedzy teoretycznej i 
praktycznej i na pewno daje dużo satysfakcji. 

mgr Małgorzata Syrda 
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Szalenie twórcze abstrakcje naszych 

uczniów 
recenzje Kamili Górzan 

 

Fałszywy Książę 
Autor: Jennifer A. Nielsen 

Typ książki: fantastyka, fantasy, science fiction 
 

„Człowiek może być wykształcony, a i tak głupi,  
a człowiek mądry wcale nie musi kończyć szkół.” 

 
 
 
 
 
 
 
„ 

Fabuła 
 W pewnej dalekiej krainie zanosi się na wojnę domową. Aby 
zjednoczyć podzielone królestwo, arystokrata, Conner postanawia 
osadzić na tronie mistyfikatora, udającego zaginionego przed laty 
księcia. Zmusza ona do zabiegania o tę rolę czterech chłopców – do 
niedawna mieszkańców sierocińca. Jeden z nich, sprytny czternastoletni 
Sage, nie wierzy w uczciwe intencje Connera, ale dobrze wie, że 
zostanie fałszywym księciem to jego jedyna szansa na przeżycie. 
Konkurenci również się nie poddają. Okazuje się jednak, że Sage 
zdobywa innych sprzymierzeńców… Kolejne dni rywalizacji odsłaniają 
coraz to nowe oszustwa i tajemnice, aż w końcu na jaw wychodzi 
prawda, która okaże się bardziej niebezpieczna niż wszystkie kłamstwa 
razem wzięte.  

Kto wykaże się męstwem i wygra, a komu pisana jest porażka? 
 

Recenzja 
 
Autorka w tej książce idealnie pokazała zbieżność różnych charakterów: 
dumny, uparty, sprytny i przebiegły Sage, silny, lecz nieco ociężały 
Roden oraz najlepiej wyedukowany z nich Tobias, to główni kandydaci 
na miejsce fałszywego księcia. Każdy z nich ma tyle samo wad, co zalet, 
przez co nie wiadomo komu kibicować. Chłopcy codziennie muszą 
rywalizować o swoje życie, nie wiedząc, że jeden z nich ukrywa 
tajemnicę, która będzie istotna dla pozostałych bohaterów… 
Nielsen dobrze wie, jak trzymać czytelnika w napięciu, zawiłe intrygi i 
szokujące zakończenie tej barwnej historii pokazuje jak łatwo oceniamy 
człowieka, nie patrząc na jego wnętrze.  
 
Myślę, że „Fałszywy Książę” to idealna lektura na jesienne długie 
wieczory nie tylko dla młodzieży, ale również dla dorosłych, którzy 
uwielbiają zatopić się w świat średniowiecznych marzeń o zdobyciu 
tronu… 
 

KAMILA GÓRZAN 
KL. I LO 

Ciekawostki: 
Autorka zapożyczyła 
cechy bohaterów od 

dwóch uczniów, z 
którymi niegdyś 

prowadziła w szkole 
średniej klub 

dyskusyjny. Jeden z 
nich był powszechnie 
lubiany, błyskotliwy i 

zawsze skory do 
żartów, ale potrafił 
ukraść człowiekowi 

zegarek tak sprytnie, 
że ten nawet się nie 
zorientował. Drugi ze 

wspomnianych 
uczniów miał wiele 

różnorakich talentów, 
potrafił między innymi 
przewracać palcami 
monetę po kostkach 

dłoni. 
 

Prawa filmowe kupiła 
wytwórnia Paramount, 

scenariusz napisze 
Bryan Cogman, 

scenarzysta Gry o tron. 
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Szalenie twórcze abstrakcje naszych 

uczniów 
 

KĄCIK TWÓRCZOWŚCI WŁASNEJ… 
 

Czujesz potrzebę tworzenia  
lub wypowiadania się w oryginalny sposób?  

Nie chowaj tekstów na dno szuflady, podziel się swoją pasją! 
Opublikujemy twoje wiersze, opowiadania przemyślenia, relacje  

z wydarzeń, recenzje książek lub filmów, czy choćby niebanalne zdjęcia. 
PRZYŚLIJ TEKST I ODKRYJ W SOBIE TALENT 

e-mail: kurierszkolny@onet.pl 
 

„ŁOWCA SMOKÓW” 
 Dawno, dawno temu, gdy świat był jeszcze młody, a ludzie żyli w zgodzie z naturą na świecie i nie 

znali jeszcze bólu i cierpienia istniała potężna rasa smoków. Mówiono, że smoki narodziły się wraz z 

początkiem świata i że niektóre z nich są tak stare jak on. Chcesz wiedzieć, co potrafiły? A więc, potrafiły 

bardzo wiele: przemieszczać się z niespotykaną prędkością, szybować w przestworzach stawać się 

niewidzialne, zmieniać swą formę, uzdrawiać z każdej dolegliwości, zsyłały deszcze i chętnie dzieliły się 

swoją mądrością z innymi stworzeniami, bez względu na  gatunek. Był dobre i sprawiedliwe. Zawsze 

pomocne, wyrozumiałe i niezwykle mądre. Potrafiły przejrzeć serca i duszę. To dlatego, zaczęto nazywać ich 

Władcami. Mimo to nigdy nie rościły sobie praw do panowania nad światem, wolały żyć wraz z nami. 

 Nawet największy ład, harmonię i spokój w końcu coś musi zakłócić. W tym przypadku, byli to 

ludzie. Gdy zaczęli oni  tworzyć osady, zapragnęli również zdobyć władzę. By przejąć panowanie,  zaczęto 

polować na smoki a ten, kto zabił smoka mógł objąć tron i cieszyć się uznaniem innych.  Pomimo swej 

potęgi, prastare stwory ginęły, ponieważ były  nastawione pokojowo do wszystkich stworzeń. Nie chciały 

nikogo skrzywdzić bez powodu i nie podejmowały walki, a jedynie broniły się. Kiedy  okrutne obyczaje 

zagroziły istnieniu istot, które niczym dobre duchy panowały nad równowagą świata, wtedy Czterej Smoczy 

Królowie, którzy dbali o harmonię w naturze, polecili pozostałym przy życiu smokom przybrać ludzką formę 

i zamieszkać ze swymi prześladowcami, sami zaś zapadli w odwieczny sen, z którego nie mogą się obudzić. 

Stało się jak nakazano, nadludzkie istoty rozpoczęły nową egzystencję w odmienionej postaci.  Spośród ludzi 

wyróżniały je ich nadzwyczajne zdolności, nad którymi czasami przestawały panować  oraz niezwykła 

mądrość. Z czasem smoki zatraciły pamięć o swej przeszłości, a nieużywane zdolności pozostały uśpione w 

ich sercu, aby tylko czasem zdradzić się w niespotykanej mądrości, dobroci i  sprawiedliwości.  

*** 

 W dzieciństwie uwielbiałam tę historię. Mogłam jej słuchać godzinami, przesiadując na kolanach 

dziadka lub oglądając jego imponującą kolekcję ksiąg, figurek i obrazów z podobiznami chińskich smoków. 

Fascynował mnie ten orientalny klimat panujący w jego domu… W pewien wieczór uroczyście i z powagą 

oświadczył, że wybrał mnie na spadkobiercę… historii, które niczym skrzydlate Pegazy wylatywały z jego 

ust, a ja siedziałam zasłuchana jeszcze wiele kolejnych dni. Przedmioty, które gromadził mój przodek 

symbolizowały odkryte przez niego historie prastarych smoków, które wcieliły się w jednostki wybitne.  

 Tak, był łowcą smoków…. Cdn… 
ADRIANA RÓG 

KL. 1 LO 

 

KONKURS LITERACKI 
Napisz ciąg dalszy opowiadania „Łowca smoków” i wyślij na adres gazetki! 

Najlepsze teksty opublikujemy i nagrodzimy. 

mailto:kurierszkolny@onet.pl
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Kącik sportowy 
 

Nasze dziewczyny w wojewódzkim 
finale turnieju w badmintona. 

24 października 2017 r.  
reprezentacja dziewcząt w składzie: 

Katarzyna Walas kl. III TW 
Magdalena Kłósek kl. I TB 

Łucja Kozioł kl. III TUF 
wywalczyła I miejsce w półfinale 

wojewódzkim Licealiady, który odbył 
się w Zespole Szkół w Straszęcinie.  

O zwycięstwo w badmintonie walczyło 
12 szkół ponadgimnazjalnych, ale 

nasze dziewczyny były 
bezkonkurencyjne 

i nie straciły żadnego seta. 
Dziewczyny awansowały do finału 

wojewódzkiego zawodów. 
 

Opiekunem i trenerem była  
mgr Anna Romanowska 

 
Kibicujemy i życzymy zwycięstwa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 
 
1. Weronika Bębnowicz kl. 1TŻiUG 
2. Kamila Górzan kl. 1LO 
3. Zofia Ombach kl. 1LO 
4. Adriana Róg kl. 1LO 
5. Weronika Antoszewska kl. 1 LO 
6. Dominika Dudek kl. 1 LO 
7. Magdalena Bludnik kl. 1 LO 
8. King Wojnarowska kl. 1 LO 
9. Alicja Głowacka kl. 3 TWŻ 
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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:zstw-trzciana@wp.pl

