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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO 

- WETERYNARYJNYCH 

W TRZCIANIE STYCZEŃ  2017 
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- o powitaniu nowego roku szkolnego 
2016/2017; 
- o stażu uczniów naszej szkoły w Irlandii 
oraz planowanych praktykach 
zagranicznych; 
- o  nowym projekcie „Metamorfozy”; 
  

- o XII Plenerze Kulturalnym; 
- o wydarzeniach z życia szkoły i internatu;  
- o konkursach, wycieczkach, laureatach 
nagród; 
- a także wiele innych, ciekawych 

artykułów. 
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INDIANIE W TRZCIANIE – powitanie roku szkolnego 2016/2017 
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Uczniowie ZST-W w Trzcianie 
powitali nowy rok szkolny 

całkiem nietypowo.  
Zgodnie z tradycją na początku 

każdego roku odbywają się 
„otrzęsiny” dla pierwszoklasistów 

z naszych techników i liceum. 
We wrześniu brać szkolna 

powitała nowych uczniów wraz  
z  grupą „Preria”, której 

członkowie odkrywali przed 
uczestnikami zabawy tajniki 
kultury indiańskiej. Integracja 
przy dźwiękach oryginalnej 
muzyki Indian okazała się 

niezapomnianym przeżyciem dla 
całej społeczności szkolnej. Artyści ubrani w widowiskowe 

stroje wykonane ze skór, bogato 
zdobione kolorowymi paciorkami, 

koralikami, przyozdobieni 
zjawiskowymi pióropuszami 

śpiewem i grą na tradycyjnych 
instrumentach przenieśli uczniów 

do egzotycznej wioski. 
Wielką popularnością cieszyły się  

gry i zabawy zręcznościowe,  
w których „Apacze” musieli 

wykazać się nie tylko sprawnością, 
ale też pomysłowością i poczuciem 

humoru. 
 

Rytuały dają poczucie wspólnoty 
Być może dla wielu osób cała  

ta zabawa w Indian jest śmieszna, 
ale dobrze jest wiedzieć, że ludzie 

w różnym wieku mają ciekawe 
pasje, zgłębiają swoją wiedzę, 

łamią stereotypy i stają się otwarci 
na inne kultury.  

Postawa taka jest dobrym 
wzorem dla młodzieży, przed 

którą szkoła stawia w bieżącym 
roku wiele wyzwań, ale również 

daje możliwości 
wszechstronnego rozwoju – 

zarówno w kraju, jak i za granicą.  
Ludwika Oleksak 
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NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 

Innowacyjność jest cechą współczesnego człowieka. Modernizacje, na które 
stawia Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie w roku szkolnym 
2016/2017 wynikają nie tylko z twórczego charakteru pracy nauczycieli, ale 
przede wszystkim z konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym 
świecie.  
Projekty mają na celu podnieść efektywność nauczania, zachęcić młodzież do pracy  
i uatrakcyjnić zajęcia, do wykonywania których się kształcą. Program nauczania  
w bieżącym raku został oparty na trzech filarach: nowoczesnej bazie dydaktycznej, 
umiejętnemu łączeniu teorii z praktyką oraz promocji osiągnięć edukacyjnych 
uczniów na różnego rodzaju turniejach, sesjach, konkursach itp. Powyższe 
czynniki mają duży wpływ na jakość kształcenia, motywację uczniów do pracy, 
wyzwalają ich pasję i pomagają przede wszystkim młodzieży w opanowaniu 
kluczowych umiejętności.   

 

 ŁĄCZYMY PRAKTYKĘ Z TEORIĄ 
  
 26.09.2016r. klasa III TWA 
uczestniczyła w zajęciach praktycznych, 

których zadaniem było wyjście poza 
mury szkoły i rozpoczęcie samodzielnej 

aktywności zawodowej. Zadaniem 
uczniów było sprawdzenie stanu uli 

i  ilości pokarmu w gnieździe pszczół. 
Grupa stwierdziła, że rodziny pszczele 
są w bardzo dobrym stanie - jest dużo 

pszczół oraz zapasów na zimę.  

Listopadowe zajęcia 
praktyczne uczniów 

klasy III TWB 
dotyczyły 

opatrywania, 
usztywniania  
i gipsowania 

kończyn.  
Po takiej lekcji 

przyszli technicy 
weterynarii 

profesjonalnie 
unieruchomią urazy 

potrzebujących 
zwierząt. 
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ATRAKCYJNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
 

  
W ramach zajęć praktycznych młodzież ZST-W w Trzcianie wyjeżdża do różnych 
instytucji i zakładów doświadczalnych, gospodarstw indywidualnych,  
by tam wzbogacać swą wiedzę i zdobywać doświadczenia zawodowe. Aktywność 
tego rodzaju bardzo stymuluje rozwój zawodowy, ponieważ umożliwia zastosowanie 
wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy.  
W bieżącym roku szkolnym w kalendarz wycieczek szkolnych wpisane są  
wyjazdy do Zakładu Higieny Weterynaryjnej, Stacji Eksploatacji Knurów  
w Czerminie, Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie, 
Pasieki Zagrodowej, czy Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem. 
Oprócz okazjonalnych wypraw, młodzież regularnie odbywa zajęcia w instytucjach 
związanych z profilem nauczania. 
 

Cotygodniowe zajęcia  
z edukacji ogólnoratowniczej  

i przeciwpożarowej 
prowadzone na terenie 

Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rzeszowie.  
Kulisy przyszłego zawodu przed 

Uczniami Liceum 
Ogólnokształcącego w Trzcianie 
odsłania mł. kpt. mgr inż. Paweł 

Krzyśko. 

We wrześniu 2016 klasa I LO na placu 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie poznawała linię 
ssawną oraz tworzyła linie gaśnicze 
prowadzące poprzez rozdzielacz i linię 
główną do motopompy, dzięki którym 
zasysali wodę ze zbiornika. 

W październiku 2016 uczniowie klasy 
II LO poznawali techniki montażu  
i pionizacji drabiny strażackiej, 
sposoby wchodzenia i schodzenia  
z niej, a także zasady zachowania 
bezpieczeństwa podczas czynności 
ratowniczych. 
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ZAGRANICZNE STAŻE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udział w zagranicznej 
praktyce zawodowej 

niesie ze sobą 
mnóstwo wymiernych 

korzyści.  
24 września 2016 r. 

kolejna już grupa 
wyjechała na dwa 

tygodnie do  
Irlandii Północnej  

do miasta 
Londonderry  

w ramach projektu 
„Staże zagraniczne 

dla uczniów  
i absolwentów szkół 
zawodowych oraz 
mobilność kadry 

kształcenia 
zawodowego” 

realizowanego ze 
środków POWER na 
zasadach programu 
Erasmus+ sektora 

Kształcenie i Szkolenia 
Zawodowe.  

Szkolenie dotyczyło 
chowu  

i hodowli zwierząt 
gospodarskich, których 

standardy wyznacza 
Unia Europejska.  

 
 

 

Dzięki licznych inwestycjom, uczniowie ZST-W w Trzcianie mają do dyspozycji 
doskonale wyposażone pracownie, ale nie tylko wysokiej jakości sprzęt uatrakcyjnia 
proces dydaktyczny. Młodzież, dzięki staraniom nauczycieli, piszących projekty 
unijne, wyjeżdża na zagraniczne staże, z których przywożą nie tylko cenne 
doświadczenia zawodowe, ale też niezapomniane wspomnienia. 
 

Tym razem projekt obejmował uczniów klas III i IV Technikum Weterynarii,  
nad którymi opiekę sprawowała P. Agata Tomasik - Szyper – nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. 
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Nasi uczniowie na stażu w Irlandii 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprócz zajęć związanych z pracą na fermach, 

młodzież mogła podziwiać piękno „Zielonej Wyspy”, 

gdy wyjechała na wycieczkę do Giant's Casuwey. 

Uczestnicy projektu odkrywali legendę bazaltowych 

kamieni Grobli Olbrzyma, zachwycali się 

malowniczymi klifami i zwiedzali wspaniałe zabytki 

Irlandii. 
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NAUKA I PRZYGODA 
- PORTUGALIA PRZED NAMI 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  

„Uczniowie ZST-W  
w Trzcianie zdobywają 

doświadczenie zawodowe  
u pracodawców Unii 

Europejskiej” – 
To temat kolejnej praktyki 

zagranicznej, która rozpocznie 

się w maju 2017 r., potrwa 2 lata 

i umożliwi następnym 60 

uczniom poznawanie 

europejskich rynków pracy. 

Projekt adresowany jest do 

Technikum Weterynarii, 

Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych oraz 

Technikum Usług Fryzjerskich. 

Młodzież, która  wykaże się 

dobrymi wynikami w nauce oraz 

udokumentuje kreatywność, 

przygotowując prezentację pod 

hasłem „Mój staż zawodowy  

w Portugalii” wyjedzie do 

miejscowości Braga w Portugalii.  

Podczas trzytygodniowego stażu 

reprezentanci szkoły zdobywać 

będą cenne doświadczenie 

zawodowe w zakładach 

adekwatnych do wybranej przez 

nich profesji. Wyjazd znacząco 

zwiększa szanse zatrudnienia 

przyszłych absolwentów na 

międzynarodowym rynku pracy. 

Kluczem do sukcesu może być 

nie tylko zdobycie nowych 

umiejętności i kwalifikacji 

potwierdzonych uzyskanym 

certyfikatem oraz dokumentem 

Europass Mobilność, ale też 

poznanie środowiska 

zawodowego, organizacji  

i kultury pracy w innym kraju. 

 

Programy kulturalne, które uatrakcyjniają pobyt 

budują także zdolności adaptacyjne i ułatwiają 

znoszenie barier mentalnych.  
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Uczniowie ZST-W w Trzcianie po raz kolejny na Festiwalu 
Fryzjerskim Hair Fair w Katowicach 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
  

Tradycyjnie, jak co roku,  
w listopadzie odbyły się 

Targi Hair Fair we 
Wrocławiu, które skupiają 

czołowych polskich 
fryzjerów, najlepsze marki  

i wiodące akademie 
fryzjerskie. 

26. 11. 2016 uczniowie 
Technikum Usług 

Fryzjerskich wspaniale 
zaprezentowali się 

podczas tego 
spektakularnego 

branżowego święta. 
Młodzież naszej Szkoły 

przedstawiła tam 
dziesięciominutowe show, 
które zostało nagrodzone 

przez jury. Uczniowie 
otrzymali kosmetyki  

o wartości 3 tys. zł, które 
wykorzystają później na 
zajęciach praktycznych. 

Podczas targów młodzież 
słuchała prelekcji, brała 

udział w szkoleniach 
dotyczących najnowszych 
trendów we fryzjerstwie. 
Wzbogacała tym samym 

swój warsztat pracy. 
Ponadto uczestnicy mieli 
niepowtarzalną okazję 

uczestniczyć w seminarium, 
które prowadziła pani 
Zuzanna Sumirska, 

autorka podręczników 
szkolnych  

o tematyce fryzjerskiej. 
Dotyczyło ono sposobu 

przeprowadzania 
egzaminów zawodowych  

do kwalifikacji A 23. 

Występ przygotowany przez uczniów Technikum 
Usług Fryzjerskich stanowił połączenie śpiewu, 
pokazu mody ślubnej i wieczorowej oraz fryzur. 
Po pokazie był czas na pamiątkowe zdjęcie  
z Krzysztofem Ibiszem. 
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NIETYPOWE LEKCJE O WAŻNYCH SPRAWACH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

Niezwykłe lekcje, które nie tylko odrywają uczniów od rutyny życia szkolnego  
i uatrakcyjniają proces dydaktyczny, ale przekazują informacje przydatne  

w bezpiecznym funkcjonowaniu na co dzień przeprowadzili zaproszeni goście. 

Bądźmy Auto-
asertywni na drodze ! 

12 października 2016 roku 
w Internacie  odbyły się 

warsztaty przeprowadzone 
przez Łukasza Hoszko  
z Ośrodka  Szkolenia 

Kierowców "Do 
celu".  Celem szkolenia 

było uświadomienie 
młodych uczestników 
ruchu drogowego, że 

bezpieczeństwo zależy nie 
tylko od kierowcy.  

Elementem warsztatów były również scenki, w których uczniowie ćwiczyli asertywność, 
odgrywając sytuację niebezpiecznego zachowania  w samochodzie.  

"Wykład z zakresu zasad Dobrej 
Praktyki Rolniczej i Zasady 

Wzajemnej Zgodności" 
25 listopada 2016r. na zajęciach z Chowu  
i hodowli zwierząt doradca rolny 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale  przeprowadził 
ciekawą prelekcję dotyczącą Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolnej oraz Zasad 
Wzajemnej Zgodności - czyli przepisów 
obowiązujących w produkcji rolniczej.   

Szkolenie zawierało nie tylko wykład, ale także ciekawe filmy, 
prezentację środków ochrony osobistej, takich jak: maski, 
kombinezony, rękawice itp., które są niezbędne do wykonywania 
zabiegów  w pracach w gospodarstwie rolnym. Po zajęciach 
doradca rolny przygotował niespodziankę dla uczniów Technikum 
Weterynarii - test wiedzy z nagrodami przekazanymi przez PODR  
w Boguchwale. 
  

Uczniowie wraz z nauczycielami zostali gorąco zaproszeni na 
konferencje naukowe organizowane przez PODR w Boguchwale 
dotyczące produkcji zwierzęcej oraz ochrony zdrowia zwierząt 
gospodarskich.  
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METAMORFOZY Z TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH 
 

Jesteśmy świadomi jak ważna jest promocja osiągnięć uczniów, która oznacza wejście 

w kontakt z lokalnym środowiskiem. Od września 2016 roku  w szkolnej pracowni 

fryzjerskiej ZST-W w Trzcianie pod patronatem tygodnika „Reporter Gazeta" 

rozpoczął się projekt, będący sprawdzianem praktycznych umiejętności 

uczennic klas II, III i IV Technikum Usług Fryzjerskich.  

 
 
 

 

I jeszcze o 
metamorfozach… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  
 

 

Cotygodniowy cykl 
metamorfoz kierowany jest 

do czytelniczek gazety, 
które chciałyby zmienić nie 
tylko swój wygląd, ale też 

samopoczucie. Oferta 
obejmuje wykonanie nowej 
fryzury i makijażu, usługę 
zaś bezpłatnie realizują 
uczennice pod okiem 

nauczycieli. Każda 
uczestniczka Metamorfoz 
jest fotografowana przed  
i po wykonaniu zabiegów 
upiększających, a efekty 

przemiany publikowane są 
w patronackiej gazecie. 
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 Jeszcze o METAMORFOZACH 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Praca nad rewolucyjnymi 
stylizacjami to dla uczennic 
nie tylko wyzwanie, ale też 
wielka przyjemność. Każda 
młoda fryzjerka wznosi się 

więc na wyżyny swych 
umiejętności i wkłada dużo 

serca w swe dzieło. 
 

Przyszłe adeptki sztuki 
fryzjerskiej oraz specjalistki 

branży kosmetycznej 
traktują każdą klientkę 

bardzo indywidualnie. Nad 
metamorfozami czuwają 

nauczycielki zawodu: 
Agnieszka Majka, 

Bogusława Jaworek  
i Bernadetta Krajnik, 

dbając o to, aby zarówno 
fryzura, jak i makijaż 
dobrany był trafnie do 
indywidualnych cech 

uczestniczek programu. 
 



KURIER SZKOLNY] Strona12  

  
  Efekt WOW - SPEKTAKULARNE PRZEMIANY UCZESTNICZEK CYKLU 

  
Pierwszy semestr dla uczennic Technikum Usług Fryzjerskich był czasem 
naprawdę pracowitym, ale też bardzo owocnym. Panie z powiatu ropczycko – 
sędziszowskiego, które chętnie brały udział w cyklu „Metamorfozy” opuszczały 
szkolną pracownię fryzjerstwa w Trzcianie odmienione nie do poznania i bardzo 
zadowolone ze swego nowego wizerunku. Efekty zabiegów fryzjersko-
kosmetycznych dowodzą, że piękno jest cechą każdej świadomej kobiety, która 
potrafi je wydobyć i eksponować na każdym etapie swego życia. Eksperyment 
dowiódł, że przyszłe fryzjerki sprostają współczesnym wyzwaniom w zawodzie  
i  będą nie tylko wspaniałymi stylistami, ale też doskonałymi doradcami i ekspertami 
od całościowego wizerunku klientek. 

PRZED 

PO METAMORFOZIE 

Nowa fryzura, kolor włosów 
oraz rozjaśniający makijaż 
podkreśliły urodę pierwszej 

uczestniczki cyklu 
„Metamorfozy”, pani Agnieszki 

z Borku Wielkiego. Nad 
przemianą pracowały, 

uczennice klasy IV TUF 
Joanna Bizoń oraz Sylwia 

Sado. 

Rewolucja pani Marty  
z Sędziszowa Małopolskiego 

opierała się na koloryzacji oraz 
odpowiednim cieniowaniu, które 

nadało włosom nową formę. 
Przemianę klientka zawdzięcza 
uczennicy klasy III TUF Gabrieli 

Boś, natomiast makijaż wykonała 

czwartoklasistka Sylwia Sado   

Nad metamorfozą pani Marty  
z Ropczyc pracowała ekipa pod 

czujnym okiem specjalistki, 
Bogusławy Jaworek. Strzyżeniem 

zajęła się Klaudia Soja, 
koloryzacją Magdalena Wójcik, 

uczennice klasy IV TUF, natomiast 
makijaż wykonała Katarzyna 

Baran z klasy II TUF 



KURIER SZKOLNY] Strona13  

XII Plener Kulturalny: Szlakiem Dziedzictwa Kulturalnego 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

W dniach 13-14 
września 2016 r. 

Starostwo Powiatowe 
w Rzeszowie jako 
organ prowadzący 

szkołę, zorganizowało 
już po raz dwunasty 
Plener Kulturalny: 

Szlakiem Dziedzictwa 
Kulturowego. 

Opiekun wraz siedmiorgiem reprezentantów ZST-W w Trzcianie uczestniczyli  
w wyprawie, tym razem  po terenach Województwa Śląskiego. Uczniowie mieli 
okazję zobaczyć Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Dzięki 
multimedialnej ekspozycji, zgłębili historię trzech Powstań Śląskich. Kolejnym 
punktem pleneru było Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków  
do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie. Centrum zajmuje się mało znaną historią 
deportacji kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Górnego Śląska do pracy 
przymusowej w Związku Radzieckim pod koniec II wojny światowej. Ostatnim 
etapem na trasie, tego dnia, był polski schron bojowy nr 52 w Dobieszowicach, 
wchodzący w skład Obszaru Warownego Śląsk. 
 Uczestnicy pleneru nocowali w Domu 

Wycieczkowym „Gwarek” w Tarnowskich 
Górach. W drugim dniu wyprawy udało 

się zobaczyć Zabytkową  Kopalnię 
Srebra w Tarnowskich Górach oraz 

skansen maszyn parowych. Następnym 
zaplanowanym punktem pleneru była 

wizyta w Radiostacji Gliwickiej, oddziale 
Muzeum Gliwickiego. Tutaj podziwiali 

zabytkową wieżę antenową, będącą 
najwyższą drewnianą budowlą w Europie 
i obejrzeli interesujący film o niemieckiej 
prowokacji z 31 sierpnia 1939 roku. W 
Katowicach odwiedzili nową siedzibę 

Muzeum Śląskiego, która znajduje się na 
terenie dawnej Kopalni Węgla 

Kamiennego Katowice, w podziemnych 
salach muzealnych zwiedzili m. in. 

wystawę: „Światło historii. Górny Śląsk 
na przestrzeni dziejów”. Każdy z 

uczestników wyjazdu otrzymał upominek 
oraz dyplom.   Barbara Binduga 
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PODRÓŻE KSZTAŁCĄ 
 

Uczniowie ZST-W w Trzcianie przeżyli wiele ekscytujących chwil i przygód, dzięki 
wyciekom  szkolnym, które nie tylko wspaniale integrują młodzież, ale też rozbudzają 
zainteresowania, umożliwiają odkrywanie walorów przyrodniczych „małej ojczyzny”,  
historii oraz dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

15 września 2016r. 
wychowankowie Internatu wraz  
z wychowawcami wzięli udział  
w koncercie młodych talentów  
w Filharmonii Podkarpackiej  

w Rzeszowie.  
Celem wyjazdu było 

wprowadzenie młodych ludzi  
w świat muzyki klasycznej  

i umożliwienie jej odbioru na 
żywo. Dla większości młodzieży 

było to pierwsze spotkanie  
z muzyką poważną  

w filharmonii. 
W dniu 08.09.2016r. obyła się wycieczka grupy 

młodzieży z Internatu do Rzeszowa. Uczniowie zwiedzili 
m.in. Rynek, Podziemną Trasę Turystyczną, Kościół Farny, 

Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – Bazylikę  
oo. Bernardynów, ul. 3 Maja,  pałac Lubomirskich oraz 
fontannę multimedialną. Podczas odkrywania uroków 

miasta uczestnicy wyprawy wysłuchali ciekawego wykładu 
przewodnika o historii miasta i rzeszowskich podziemi. 

"Było super" - tak uczniowie klasy I TWB określili swoją pierwszą wspólną wycieczkę 
klasową. 10.10. 2016r.  cała klasa, pod opieką wychowawczyni Agnieszki Ćwiek-Frańczak 
oraz Pana Jakuba Cygana, pojechała do Leśnego Taboru w Zimnej Wodzie obok Woli 
Zgłobieńskiej i Niechobrza. Celem wycieczki było wzajemne poznanie się uczniów  
i integracja klasy. Pokonując przeszkody na wysokościach w parku linowym, próbując 
swoich sił w strzelaniu z łuku i wiatrówki oraz rywalizując ze sobą podczas gry w paintball 
wszyscy świetnie się bawili. Wycieczkę zakończyło wspólne grillowanie, gra w piłkarzyki  
i pamiątkowe zdjęcia. 
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OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY 
Obrońcy Westerplatte to patroni Zespoły Szkół Techniczno – Weterynaryjnych  
w Trzcianie od 1995 roku. Tradycją szkoły jest uroczyste świętowanie pamiętnych 
wydarzeń wrześniowych 1939 r.  Tegoroczne uroczystości przebiegały pod hasłem 
„Jeśli echo ich głosów zamilknie - zginiemy”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dzień Patrona Szkoły odbył się 
5 października 2016 r., czyli w dniu 77 

rocznicy ostatniej bitwy kampanii 
wrześniowej – bitwy pod Kockiem. 
Celem uroczystości było budzenie 

refleksji patriotycznych wśród 
społeczności szkolnej, uwrażliwianie 
jej na problematykę narodową oraz 
kształtowanie prawidłowych postaw 

etycznych.  Inicjatorem tego 
przedsięwzięcia, jak co roku był 
dyrektor szkoły Janusz Jakubek, 

natomiast część oficjalną  
i artystyczną, poprowadzoną przez 

nauczyciela przedmiotów 
zawodowych Marka Maksymowicza, 

przygotowali nauczyciele historii  
i wiedzy o społeczeństwie Monika 

Oleszczuk z Robertem Borkowskim. 
Święto poświęcone pamięci Bohaterów 
Westerplatte zainaugurowane zostało 
mszą świętą, w której uczestniczyła 
młodzież szkolna wraz z dyrekcją  

i gronem pedagogicznym. 
 

Wzruszającym momentem był wygłoszony przez Mateusza Wiatra apel poległych oraz uczczenie  
ich pamięci minutą ciszy i złożenie przez uczniów: Natalię Malec i Kamila Kijankę wiązanki kwiatów  
pod pamiątkową płaskorzeźbą poświęconą Bohaterom Westerplatte, znajdującą się w holu szkoły. 
    Część oficjalną zamykała projekcja multimedialna: „Elegia o chłopcu polskim” oraz odczyt  
mgr Roberta Borkowskiego pod tytułem „Bohaterowie Westerplatte”. 
 Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego zgromadzeni obejrzeli część artystyczną, na którą 
składały się: 
•    prezentacja biografii tych, którzy ratowali życie innych, narażając siebie i swoje rodziny 
odczytanych przez uczniów: Szymona Micała, Kingę Baran, Macieja Oliwę, Bartłomieja 
Zawadzkiego, Wiolettę Łysek, Klaudię Dęborowską, Katarzynę Machniak oraz Arianę Rozycki; 
•    wspomnienia tych, którzy przeżyli wojnę, czytane przez uczniów: Lidię Cisło oraz Wiktora 
Babisa; 
•    projekcja multimedialna pt.: „Pokolenia” na tle utworu Fryderyka Chopina (nokturn cis – moll)  
w wykonaniu skrzypcowym uczennicy Klaudii Lisowskiej; 
•    projekcja multimedialna pt.: „Wyścig zbrojeń”. 
Uroczystość została zakończona apelem, skierowanym do młodzieży, aby to właśnie ona dążyła  
do tworzenia nowego, lepszego, sprawiedliwego, a nade wszystko pokojowego świata. 

Monika Oleszczuk 
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KONKURSY i sukcesy naszych uczniów 
   
  Pierwszy semestr bieżącego roku szkolnego obfitował w różnego rodzaju 

imprezy szkolne, które stanowią nie tylko ciekawą metodę  nauczania,  
ale też wzmacniają u młodzieży wiarę we własne siły i możliwości osiągania 
sukcesów. Motywację do pracy uczniów zwiększają akcje charytatywne, 
inscenizacje przygotowywane okazjonalnie oraz współzawodnictwo w konkursach  
o różnym stopniu trudności. 
 
 

„Lirycznie i w skupieniu…” 
 

… w takim właśnie klimacie 
odbyła się  w dn. 4.12.2016 r.  
26. edycja Podkarpackiego 
Konkursu Poezji Religijnej. 

Gospodarzem imprezy był 
rzeszowski WDK. Do konkursu 

przystąpiło 50 uczestników, 
występowali oni w trzech 
kategoriach: monodram, 

recytacja i poezja śpiewana.  
W zmaganiach wzięli udział 

uczniowie ZST-W w Trzcianie, 
przygotowani przez Małgorzatę 

Syrdę – nauczyciela języka 
polskiego.  

 

Wykonanie tekstów prezentowanych przez naszą 
młodzież zostało docenione przez jury konkursu. 
K. Lisak, (klasa II TW), która wystąpiła w kategorii 
recytacji została nominowana do eliminacji 
wojewódzkich tego Konkursu. Uczennica 
prezentowała „Ballady i romanse” Wł. Broniewskiego. 
Jury, oceniając jej wystąpienie, zwróciło uwagę na 
prawdę uczuć i wrażliwość recytującej.   

W. Łysek otrzymała 
wyróżnienie w kategorii poezji 

śpiewanej, ponieważ 
żywiołowo i „z pazurem” 

wykonała ”Balladę  
o próżności” P. Roguckiego. 

Jej interpretacja była odważna, 
uczennica zaakcentowała 

swoją silną osobowość  
i otrzymała wyróżnienie za 
ogólny wyraz artystyczny. 

Małgorzata Syrda 
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SZKOLNE ZMAGANIA KONKURSOWE 

   
  

  

 
MATEMATYKA 

W TECHNICE DLA TECHNIKA 
25 października 2016 uczniowie 
klas czwartych technikum zmagali 

się z zadaniami VII edycji 
konkursu matematycznego, 

którego organizatorem jest Zespół 
Szkół Elektronicznych w Lublinie 
we współpracy i pod patronatem 

Politechniki Lubelskiej. 
 
 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV TG, IV TW i IV TUF:  
Katarzyna Dziurdzik, Katarzyna Maziarz, Ewelina Wiśniowska, Wioletta Włosek,  
Dawid Bąk, Tobiasz Dziedzic, Zbigniew Krupa, Hubert Podpora, Adrian Rurak, Dominik 
Wilk. 
I miejsce zajął Hubert Podpora z kl. IV TG 
Laureatowi gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie międzyszkolnym szkół  
z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego  
i świętokrzyskiego, który odbędzie się w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie. 

JAN PAWEŁ II –  
DAR POLSKI DLA ŚWIATA 

W 38 rocznicę wyboru papieża Jana 
Pawła II w internacie ZST -W w 

Trzcianie odbył się konkurs wiedzy  
o Janie Pawle II. 

Uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą 
o Świętym i otrzymali nagrody 

ufundowane przez księdza Rafała 
Janasa i kierownika internatu Jana 

Krupę. 
Laureatom gratulujemy! 

 
I   m-ce  – Adam Rybak  kl. IIITWB  
II  m-ce  – Aleksandra Skrobacz  ITWB 
III m-ce – Patrycja Ruszaj  ITWB 
 
Pozostałe miejsca zajęły: 
Gabriela Helowicz  kl. I LO 
Wioletta Włosek  kl. IV TW  
Wioletta Łysek  kl. II a TW 
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 SPORTOWE  ZWYCIĘSTWA  

  
Mamy V miejsce w badmintonie dziewcząt oraz IV miejsce w badmintonie 

chłopców w województwie! 
9.11.2016r. reprezentacja szkolna zajęła V miejsce w PÓŁFINALE 
WOJEWÓDZKIM LICEALIADY. W turnieju, który odbył się w Straszęcinie 
uczestniczyło 12 drużyn a trofeum dla ZST-W w Trzcianie wywalczyły: Mazurek 
Gabriela, Walas Katarzyna.  
16.11.2016 odbył się turniej w kategorii chłopców. 13 drużyn walczyło o zwycięstwo a  
IV miejsce zajęła nasza reprezentacja szkolna, którą tworzą: Michał Borowiec, 
Aleksander Ligęzka, Wiktor Serafin.  
 
Gratulujemy uzyskanego wyniku sportowcom i trenerowi szkolnej drużyny 
badmintonowej, mgr Annie Romanowskiej! 

 

TRZCIAŃSKIE 
SREBERKA 

 
19.12.2016r. w Kamieniu 
odbyła się POWIATOWA 

LICEALIADA  w piłce 
siatkowej dziewcząt. 

Dziewczyny rozegrały 4 
mecze, z czego 3 wygrały 
i w ten sposób uplasowały 

się na II miejscu w 
powiecie rzeszowskim. 

Sreberka z ZST-W w Trzcianie wystąpiły w składzie : Julia Baranowska, Katarzyna 
Maziarz, Weronika Kozdęba, Wiktoria Dubik, Sandra Skiba, Martyna Folek, Natalia 
Sołtys, Wiktoria Strzałka, Katarzyna Bukała, Alicja Głowacka.  
Trenerem piłki siatkowej dziewcząt jest mgr Daniel Pająk - nauczyciel ZST-W w Trzcianie. 
Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości!  

Julia Baranowska 
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  AKTYWNI zdobywają szczyty… 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
15.12.2016r. odbył się Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów 
klas I-IV. Do konkursu przystąpiło 33 osoby. Szkolna Komisja Konkursowa 
pracowała w składzie: mgr Agnieszka Ćwiek-Frańczak  oraz mgr Anna Czarniak-
Pałka – nauczyciele języka angielskiego. Nagrody ufundowała RADA RODZICÓW 

Wyniki konkursu : 
I miejsce – Patrycja Dudek II TW 
II miejsce – Julia Miąsik II TW 
III miejsce – Monika Pawełek IV TW 
Wyróżnienie -  Martyna Folek III TWa 
Wyróżnienie – Adrianna Krukierek IV TW 
 
Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym! 
 

Kiermasz "Rzeczy niechciane dla zwierząt niechcianych" 

16.11 2016r. z inicjatywy 
Samorządu 
Uczniowskiego odbył się 
kiermasz, na którym 
można było nabyć 
ofiarowane przez 
darczyńców rzeczy, m.in. 
książki, płyty muzyczne, 
akcesoria dla zwierząt. 
Wolontariusze zbierali 
datki za zakup karmy dla 
psów i kotów.  

Akcje przeprowadzane w październiku i listopadzie wsparły schroniska dla zwierząt, 
takie jak: Wolontariat „Przytulisko Dębica”, „Azyl u Majki” w Wysokiej Strzyżowskiej. 

REDAKTOR  Zuzanna Bębnowicz kl. 4TW 
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 
Wiktoria Albert kl. 2TW 
Klaudia Dziedzic kl. 2TWŻ 
Wiktoria Świeca kl. 2TWŻ 
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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

