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 GAZETKA   ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNO - WETERYNARYJ NYCH  
    W TRZCIANIE                    kwiecień  2018 
 
 

W numerze: 
- fotorelacja z pobytu uczniów  w 
Portugalii, 
- informacje o konkursach, 
- zaglądniemy też do pracowni 
gastronomicznej,  

 
- kilka słów o wycieczkach,   
- pochwalimy się też sukcesami 
sportowymi,  
-  a także wiele innych, ciekawych 
artykułów...
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OOOOJ DZIEJE SIJ DZIEJE SIJ DZIEJE SIJ DZIEJE SIĘ W SZKOLE... W SZKOLE... W SZKOLE... W SZKOLE...    

    

Staże zawodowe uczniów ZST-W w Portugalii '2018  
 

W dniach 03.02 - 
24.02.2018r. 

 30 uczniów naszej 
szkoły wraz z  
opiekunami 
przebywało  na 
praktykach 
zawodowych w 
Portugalii . 

 

W ramach praktyki 
odbywali staże w 
gabinetach 
weterynaryjnych, 
salonach fryzjerskich 

oraz restauracjach. W czasie wolnym uczniowie korzystali z różnych atrakcji tak urokliwego 
kraju :-) 

 
Uczniowie wyjechali w ramach projektu pt. „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".  
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Uczniowie tak 
opowiadają o czasie 
spędzonym za granicą:  
było super ;oprócz 
praktyk zwiedzaliśmy 
Bragę, Porto, Viana do 
Castel, Lizbonę i 
Fatimę, moczyliśmy  
nogi w oceanie i 
szlifowaliśmy 
angielski." 
 

 Na przełomie 
kwietnia i maja kolejna 
grupa uczniów klas II 
wyjedzie na 3 

tygodniowy staż zagraniczny. Piętnaścioro uczniów TW uda się do Portugalii/ Braga/ ,  
jedenaścioro uczniów TUF i pięcioro  TŻiGD do Włoch,/ Rimini/. Projekt pt.„ Pierwsze 
doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku 
międzynarodowym”realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Ponadnarodowa 
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.  
 

 Obecnie / 10 kwietnia 2018r/ niewielka grupa - 2 uczniów i  3 nauczycieli z litewskiej 
szkoły Kupiskis 
Technology and 
Business School 
przebywa w naszej 
szkole uczestnicząc z 
uczniami technikum 
żywienia w zajęciach 
praktycznych. 
Realizują projekt z 
programu Erasmus + 
pt. “Curriculum and 
training development 
of forms through the 
Erasmus+ activities" 

 
 

   
        Anna Czarniak - Pałka 
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PIKANTNE POTRAWY - zajęcia klasy III TŻiUG 

 
 
Na co dzień w kuchni stosowanych jest wiele 
przypraw, które nadają smak potrawom. Kucharze 
chętnie sięgają po różne odmiany papryczek chili, 
pieprz kajeński, kurkumę czy imbir. Przyprawy te 
poprawiają trawienie, zabijają wiele szkodliwych 
bakterii, które dostają się do naszych żołądków wraz 
z pożywieniem. Brytyjscy naukowcy dowiedli też, że 
kapsaicyna zawarta np. w papryczkach chilli 

przyspiesza procesy 
przemiany materii i 
może przyczyniać się 
do spalania większej 
ilości kalorii. Nie 
wszyscy mogą jednak pozwolić sobie na jedzenie ostrych dań. 
Jednym ze „skutków ubocznych” takiej diety jest nasilenie 
objawów trądziku, a także niekorzystne działanie na cerę 
naczynkową. O ostrych przyprawach muszą zapomnieć też 
osoby z chorobami układu pokarmowego np. z wrzodami 
żołądka. Pikantne składniki nasilają dolegliwości. Mogą 
wywoływać zgagę, bóle nadbrzusza, wzdęcia. Uważać muszą 
szczególnie cierpiący na zespół jelita drażliwego, którzy mają 
więcej receptorów bólowych, reagujących na palący smak 
chilli i innych ostrych przypraw. 
Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
podjęli wyzwanie i zmierzyli się w pracowni gastronomicznej z 
pikantnymi potrawami. Asortyment przygotowanych dań był 
bardzo szeroki.  

Do najsmaczniejszych i zarazem 
najbardziej pikantnych należały: 
- chilli con carne 
- drożdżówki z cynamonem i chilli 
- skrzydełka w cieście z słodko-
ostrym sosem 
- spaghetti na ostro 
- naleśniki z pikantnym farszem 
mięsnym zapiekane pod pierzynką z 
sera 
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Wizyta maturzystów w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau 

 

 

 15.02.2018r. liczna grupa 
tegorocznych maturzystów wraz z 
opiekunami: Barbarą Bindugą i 
Agnieszką Nowak-Sanecką 
odwiedziła Państwowe Muzeum 
Auschwitz- Birkenau. 
 Przejście przez autentyczny teren, 
byłego niemieckiego 

nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady było nie 
tylko cenną lekcją historii, ale także 
ważnym doświadczeniem osobistym. 
Godne pochwały jest także 
zachowanie i postawa,  adekwatna do 
miejsca, reprezentantów naszej 
szkoły. Uczniowie złożyli kwiaty i 
zapalili symboliczne światło pamięci 
przy „Ścianie śmierci.” 
Mamy nadzieję, że  to wspólne  

zagłębienie się w historię i 
przestrzeni Auschwitz pozostanie 
na długo w pamięci młodych ludzi. 

Barbara Binduga 
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Zuzia oddała włosy podopiecznym  
Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie 

 
 

Bardzo dziękujemy za dobre serce - wspaniałe warkocze, 
które pozwolą cieszyć się podopiecznym Fundacji 
Rak’n’Roll Wygraj Życie. Uczennica Zuzanna Szajna z 
Klasy II Technikum Fryzjerstwa podczas zajęć praktycznych 
obcięła swoje piękne długie włosy oddając je Fundacja 
Rak'n'Roll Wygraj Życie. Strzyżenie wykonała uczennica 
Sylwia Strzelczyk. 

Bogusława Jaworek 

 
 

 
AEROPOLIS – nasze spotkanie z nowoczesnymi technologiami 

  

 5 marca 2018 r. klasa II LO wraz z wychowawczynią miała okazję zwiedzić 
nowoczesne Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania „AEROPOLIS”, które 

znajduje się na 
terenie Inkubatora 
Technologicznego 
PPNT w Jasionce. 

Uczniowie mieli 
możliwość obejrzeć 
cztery pracownie 
wchodzące w skład 
laboratorium : 
Pracownię Badań 
Starzeniowych, 
Pracownię 
Metalograficzną, 
Pracownię 
Charakterystyki 
Materiałów oraz 
Pracownię Szybkiego 

Prototypowania. Tajniki nowoczesnych pracowni uczniowie mogli poznać dzięki 
Kierownikowi Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania „AEROPOLIS”, panu 
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Markowi Magniszewskiemu oraz Technologowi ds. Jakości, pani Annie Strusińskiej. 
Uczniowie dowiedzieli się, że w komorze klimatycznej bada się odporność przedmiotów i 
urządzeń na działanie procesów starzeniowych i wpływ warunków pogodowych na 
funkcjonowanie danego urządzenia. Uczniowie mieli okazję uzyskać wiele wiadomości na 
temat wyposażenia poszczególnych pracowni, np. mikroskopu metalograficznego, ręcznego 
spektrometru rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej, termowizyjnego systemu 
pomiarowego. Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się: przestrzenny skaner 
optyczny oraz drukarki 3D w technologii SLS oraz 3SP, jak również wydrukowane elementy. 
Wizyta w Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania „AEROPOLIS” w Jasionce 
była dla uczniów doskonałą lekcją o nowoczesnych technologiach. 
         Wychowawczyni kl. II LO Anita Jarosz-Kapica 

 
Kuchnia fusion, czyli artystyczne dzieła na talerzu 

 
 W ramach projektu- 
„Wyższe kompetencje 
zawodowe, szansą na rynku 
pracy” - współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego odbył się 
w naszej szkole w dniach 5-6 
grudnia kurs kuchni fusion, w 

którym uczestniczyli nauczyciele przedmiotów 
zawodowych gastronomicznych. 

 Kuchnia fusion to kuchnia łącząca w sobie 
elementy kuchni różnych krajów. Łączy kuchnię 
tradycyjną z nowoczesną. Wielu specjalistów twierdzi, że 
korzenie tego trendu wywodzą się z XIX- wiecznej 
Ameryki, do której przybywali imigranci ze wszystkich 
stron świata, przywożąc ze sobą tradycje kulinarne swoich 
krajów. Dziś kuchnia fusion obecna jest na całym świecie. 
Może wydawać się, że jest to kuchnia łatwa, jednak są to 
jedynie pozory. Kuchnia fusion wymaga wszechstronnej 
wiedzy, a także wyczucia oraz wyobraźni. O tym 
wszystkim mogli się przekonać uczestnicy kursu, 
wykonując pod okiem instruktora pana Jacka Świerka, 
szereg potraw m.in. 
- łososia na salsie ananasowej, roladę z pstrąga, sałatkę 
frise z kurczakiem, sałatkę z łososia w czarnym sezamie, 
karkówkę z chutney, szaszłyki z cielęciny z bananami 
Zmaganiom przyglądali się uczniowie, którzy degustowali 
przygotowane przez nauczycieli potrawy. 
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VII Mi ędzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego Szkół 
Gimnazjalnych rozstrzygnięty! 

 
 2 marca 2018 r. w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. 
Rzeszowa odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół 
Gimnazjalnych, który został objęty patronatem przez Starostę Rzeszowskiego Pana Józefa 

Jodłowskiego. 

Koordynatorem 
Konkursu była Anita 
Jarosz-Kapica, 
nauczyciel języka 
niemieckiego w ZS T-W 
w Trzcianie. 

W zmaganiach 
konkursowych wzięło 
udział 18 
gimnazjalistów z ośmiu 
szkół: 
1. Gimnazjum w 
Zagorzycach Górnych 
2. SP Nr 18 w 
Rzeszowie (z odziałami 

gimnazjalnymi) 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie (z oddziałami gimnazjalnymi) 
4. Gimnazjum Nr 14 w Rzeszowie 
5. SP w Świlczy (z oddziałami gimnazjalnymi) 
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie (Gimnazjum Nr 7) 
7. ZS w Bratkowicach (Gimnazjum) 
8. III LO w 
Rzeszowie (z 
oddziałami 
gimnazjalnymi - 
Gimnazjum Nr 2) 

 

Najlepsze rezultaty w 
konkursie uzyskali: 
I miejsce – Klaudia 
Róg (Gimnazjum w 
Zagorzycach 
Górnych) 
II miejsce – Ewelina 
Dzimira (Gimnazjum 
Nr 2 w Rzeszowie) 
III miejsce – 
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Krzysztof Gozdek (Gimnazjum Nr 14 w Rzeszowie) 
IV miejsce – Adrian Depa (Gimnazjum w Świlczy) 
V miejsce – Natalia Pleban (Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie) 
VI miejsce – Gabriela Bednarz (SP Nr 18 w Rzeszowie z oddziałami gimnazjalnymi) 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody w postaci pomocy dydaktycznych 
do nauki języka niemieckiego, zaś pozostali gimnazjaliści dyplomy oraz upominki za 
uczestnictwo w konkursie. Nagrody i upominki zostały ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Rzeszowie. Na uroczystość zakończenia konkursu przybył Wicestarosta 
Rzeszowski Pan Marek Sitarz, który wraz z Dyrektorem ZS T-W w Trzcianie Panem 
Januszem Jakubkiem wręczył dyplomy oraz nagrody zwycięzcom VII Międzyszkolnego 
Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych. 

Koordynator Konkursu: Anita Jarosz-Kapica 

 
 
Sukcesy naszych uczennic w XV Powiatowym Konkursie 

Języków Obcych w Dynowie! 
 

 22 marca 2018 r. grupa uczniów z 
Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych 
w Trzcianie wzięła udział w XV Powiatowym 
Konkursie Języków Obcych w Dynowie. 
Uczniowie zostali zakwalifikowani do 
Konkursu Języka Angielskiego oraz 
Konkursu Języka Niemieckiego w wyniku 
eliminacji szkolnych, przeprowadzonych 
przez p. Agnieszkę Ćwiek-Frańczak oraz p. 
Anitę Jarosz-Kapicę. 
Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu do 
Dynowa sprawowała p. Jadwiga 
Szczepańska. 
Testy konkursowe z obu języków 
obejmowały zadania sprawdzające 
umiejętność słuchania oraz czytania ze 
zrozumieniem, jak również zadania z zakresu 
gramatyki. Mimo że poziom XV 
Powiatowego Konkursu Języków Obcych w 
Dynowie był wysoki, a rywalizacja bardzo 
zacięta, uczennice ZS T-W odniosły duże 
sukcesy.  
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Uczennica Julia 
Sworszt (kl. IV 
TWB), zajęła I 
miejsce , Patrycja 
Dudek (kl. III  
TW), zajęła II 
miejsce w XV 
Powiatowym 
Konkursie Języka 
Angielskiego. 
Dyplomy oraz 
nagrody wręczył 
zwycięzcom 
Wicestarosta 
Rzeszowski Pan 

Marek Sitarz.  
Obu uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języków 
obcych! 
 
            Anita Jarosz-Kapica 
 
 

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH 2018 
 

                       
23 lutego uczniowie 
technikum 
weterynarii z 
Zespołu Szkół 
Techniczno- 
Weterynaryjnych w 
Trzcianie wzięli 
udział w 
Wojewódzkim 
Finale "Olimpiady 
Młodych 
Producentów 
Rolnych 2018". 
Impreza została 
zorganizowana 
przez Związek 
Młodzieży 
Wiejskiej „Wici” w 

Rzeszowie. Olimpiada odbyła się w Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Trzebownisku. 
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Szkołę reprezentowało dziewięcioro uczniów z klas I-
IV technikum weterynarii. Uczestnicy konkursu dużo 
pracy włożyli w przygotowanie się do olimpiady, 
ponieważ tematyka obejmowała nie tylko zakres 
bliskiego im chowu i hodowli zwierząt, ale także 
materiał 
z zakresu produkcji roślinnej, mechanizacji rolnictwa, 
ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, 
ekonomiki i zarządzania w produkcji rolniczej oraz ze 
znajomości założeń programu Wspólnej Polityki 
Rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

 
Naszym uczniom nie udało się zakwalifikować do 
etapu ogólnopolskiego, jednak gratulujemy im odwagi 
i ogromu pracy własnej włożonej w samokształcenie. 
Dzięki udziałowi w imprezie nasi uczniowie mogli 
poznać Dyrektora Podkarpackiej Izby Rolniczej Pana 
Stanisława Bartmana, delegatów z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. 

Tekst i foto. Karolina Koszela 

 
 

 

VIII Powiatowy Konkurs J ęzyka Angielskiego  
ENGLISH IS EASY . 

 
 06.03.2018 roku w 
Zespole Szkół 
Techniczno – 
Weterynaryjnych w 
Trzcianie odbył 
się VIII Powiatowy 
Konkurs Języka 
Angielskiego 
ENGLISH IS 
EASY. Konkurs jest 
organizowany 
cyklicznie od 2011 
roku przy wsparciu 
finansowym Starosty 
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Powiatu Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, który od początku objął patronat 
honorowy nad tym przedsięwzięciem.  

W bieżącym roku szkolnym do finałowego etapu konkursu przystąpiło aż 40 uczniów II i III 
klas gimnazjów z Głogowa Małopolskiego, Nowej Wsi, Świlczy, Trzciany, Bratkowic, 
Sędziszowa Małopolskiego, Łąki, Rudnej Wielkiej, Krasnego, Chmielnika, Iwierzyc, Malawy 
i Rzeszowa. Zainteresowanie konkursem i chęć wzięcia udziału w nim z roku na rok wzrasta. 
Dla porównania w 2013 r. w konkursie brało udział jedynie 15 uczniów. Tegoroczni finaliści 
przyjechali z 15 szkół gimnazjalnych. 
    W wyniku przeprowadzonego testu 
zawierającego ćwiczenia sprawdzające z 
zakresu umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, słuchania oraz zadania 
leksykalno-gramatyczne otrzymano 
wyniki, które wyłoniły zwycięzców: 
I miejsce – Olga Lipiński z Głogowa 
Małopolskiego 
II miejsce ex aequo – Aleksandra 
Sroka z Nowej Wsi, Miłosz Kałucki ze 
Świlczy i Jan Stawarz z Trzciany 
III miejsce – Edyta Majda z Bratkowic 
IV miejsce ex aequo – wyróżnienie –
 Jagoda Grędysa z Bratkowic i Kamil 
Pawlak z Łąki 
V miejsce ex aequo – wyróżnienie –
 Paulina Bartnik  z Rudnej Wielkiej 
i Bartosz Jabłoński z Krasnego 
VI miejsce  ex aequeo – wyróżnienie –  Maciej Pluta z Sędziszowa Małopolskiego 
i Klaudia Domańska z Rudnej Wielkiej. 
  Laureaci i pozostali finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Rzeszowie, Wydawnictwo Macmillan oraz Wydawnictwo Pearson. 
  Nauczyciele  przygotowujący uczniów zgodnie przyznali, że konkurs cieszy się dużą 
popularnością a uczniowie określili jego poziom jako bardzo wysoki. Ja ze swej strony mogę 
dodać, że rezultaty uczestników każdego roku są coraz wyższe, co świadczy o dużym 
wkładzie pracy w przygotowanie zarówno samych uczniów, jak i ich opiekunów.  
   Wszystkim finalistom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz możliwości 
doskonalenia swoich umiejętności językowych.Koordynator konkursu: Agnieszka Ćwiek-
Franczak 
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ZIMOWE IGRZYSKA INTERNATU 
  

 27.02.2018r  w 
Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-
Wychowawczym w 
Mrowli odbyło się 
spotkanie 
integracyjne z 
inicjatywy Dyrekcji 
tego ośrodka i 
pracownika Marcina 
Szylara. 

W spotkaniu 
uczestniczyli 

uczniowie/wychowankowie internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie z klasy wojskowej LO 
oraz uczniowie/wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w 
Trzcianie. 

 
Naszą szkołę reprezentowali: kierownik internatu Jan Krupa i wychowankowie: Wiktoria 
Kucharz, Karolina Kwoka, Kinga Tworek i Radosław Borucki. 
 

Organizatorzy przygotowali kilka konkurencji sportowych, które były rozegrane na sali 
gimnastycznej pod hasłem: „ZIMOWE IGRZYSKA INTERNATU”. Konkurencje polegały 
na zbieraniu kolorowych piłeczek, była sztafeta , przeciąganie liny, bieganie na miotle i 
przenoszenie piłki na sznurkach. Na zakończenie wychowankowie uczestniczyli w 
warsztatach, na których malowali wspólnie anioła , który wcześniej był wycięty z drzewa. 
 

Tak namalowanego anioła 
dostaliśmy na pamiątkę do 
naszego internatu. Na 
zakończenie wszyscy 
uczestnicy zrobili sobie 
wspólne zdjęcie. 

 

Kierownik internatu ZST-
W w Trzcianie: Jan Krupa 

 
 

 
 
 



KURIER SZKOLNY] Strona14 
 

Nasza szkoła na Podkarpackich Targach Edukacyjnych 
„Orientation Day” na Uniwersytecie Rzeszowskim 

 
 
 

 27 lutego 2018 r. 
w budynku 

Uniwersytetu 
Rzeszowskiego 

odbyła się trzecia 
edycja 

Podkarpackich 
Targów 

Edukacyjnych 
"Orientation Day". 

Uroczystego 
otwarcia Targów 

dokonali 
patronujący 

wydarzeniu: Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Zbigniew Bury Dyrektor 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, dr hab.Wojciech Walat prof. UR i Prorektor ds. 

Studenckich i Kształcenia, dr Anna Pięta-Szawara Dyrektor Dwujęzycznego Liceum 
Uniwersyteckiego. 

 
Na targach swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 

30 szkół ponadgimnazjalnych z woj. 
podkarpackiego. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
naszego Zespołu Szkół. Uczniowie kształcący się 

na różnych kierunkach przedstawiali swoim 
młodszym kolegom ofertę edukacyjną, mówili o 

bazie dydaktycznej szkoły, możliwościach 
zatrudnienia po ukończeniu danego kierunku 
kształcenia. Informowali też o planowanych 

nowościach, dniach otwartych, rozdawali ulotki. 
Gimnazjaliści klas trzecich rozmawiali z uczniami 

o zasadach rekrutacji, programach nauczania, 
warunkach kształcenia. Nasz Zespół Szkół 

przygotował film promujący szkołę,  
zaprezentowaliśmy różnorodne eksponaty. 

Uczniowie Technikum Żywienia Usług 
Gastronomicznych prezentowali efekty praktycznej 
nauki zawodu i wykonywali wspaniałe zakąski czy 

lizaki z ogórka.  
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Chwalili się też 
umiejętnościami 

efektownej kuchni 
molekularnej.  

Młodzież z 
Technikum 

Weterynaryjnego 
promowała m.in. 
jeździectwo oraz 

dogoterapię, 
występując z psem 

goldenem 
retrieverem. 

Przedstawiciele 
Liceum 

Ogólnokształcącego pożarniczego w specjalnym pokazie przypomnieli zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. W naszej ofercie kształcenia nie zabrakło również 

Technikum Geodezyjnego. 
 Targi odwiedziło blisko tysiąc gimnazjalistów. Każdy z nich uzyskał rzetelne informacje na 

temat oferty każdej ze szkół. Z pewnością przyczynią się one do właściwej decyzji o wyborze 
szkoły ponadgimnazjalnej. 

Joanna Patro, Magdalena Gajerska-Kozak 
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„B ądź wierny – idź” - konkurs poezji patriotycznej 
 

 Czy słowa Z. Herberta, zawarte w 
„Przesłaniu Pana Cogito” są dzisiaj tak nośne jak 
w czasach komunizmu? Czy współcześni młodzi 
ludzie znają wartość ojczyzny, pamięci i 
tożsamości narodowej? Co dzisiaj oznacza 
wierność zasadom? A może warto do nich wrócić 
jak do „rzeczy pierwszych”, może trzeba im 
przywrócić pierwotny sens? 

Na pewno takie idee przyświecały 
pomysłodawcom Wojewódzkiego Turnieju 
Poezji i Prozy dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, którego eliminacje  
wojewódzkie odbyły się w dniu 9 marca w 
Centrum Kultury w Ropczycach. To III edycja 
konkursu organizowanego pod honorowym 
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, Kuratora Oświaty i Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. Turniej ten, pod 
nazwą „Zawsze wierni” , ma za zadanie promować 
i rozwijać uczucia patriotyczne młodzieży, a także 
rozbudzać zainteresowanie historią najnowszą i jej 

bohaterami. Idee te połączono z Narodowym Dniem Pamięci  Żołnierzy Wykl ętych, który 
przypada na 1 marca. Organizatorzy  przedsięwzięcia to: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców 
O. w Sędziszowie Młp., Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach i Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Iwierzycach. 
  Zadaniem uczestników konkursu było zaprezentowanie jednego utworu (wiersza lub fragmentu 
prozy) polskiego twórcy powstałego po 1939r. , który powinien rozwijać rozumienie takich pojęć jak: 
patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna, wierność zasadom. Prezentacje uczniowskie oceniano według 
ściśle określonych kryteriów, takich jak: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja tekstu. Jury 
brało również pod uwagę ogólny wyraz artystyczny. 
  W zmaganiach konkursowych, na etapie wojewódzkim, który odbył się 09.03.2018r. w Centrum 
Kultury w Ropczycach wzięła 
udział uczennica ZST-W w 
Trzcianie, Karolina Kasprzyk (z 
klasy I TW ”b”) , która 
zaprezentowała tekst Ewy 
Lipskiej „Mała dziewczynka ”. 
   Jury doceniło interpretację 
utworów Karoliny , jej warsztat, 
wrażliwość na słowo oraz 
właściwy dobór repertuaru i 
nagrodziło ją I. miejscem. 
Opiekunem uczennicy 
była Małgorzata Syrda, 
nauczyciel ZST-W w Trzcianie.  
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Sukces uczennic naszej szkoły podczas Regionalnych 
Mistrzostw Upięć i Fal Wiosennych. 

 23. 03.2018 w Zespole Szkół w Tarnowie odbyły się V Regionalne Mistrzostwa Upięć i 
Fal Wiosennych pod hasłem Fryzura 
Ślubna dla uczniów szkół fryzjerskich z 
terenu województwa podkarpackiego, 
małopolskiego i świętokrzyskiego. 
 Nasze uczennice z klasy II Technikum 
Fryzjerskiego ostatecznie zajęły: 
Izabela Matubowska - II MIEJSCE 
Klaudia Dorosz - III MIEJSCE  

Bogusława Jaworek 

 
 

 
 

Sukcesy sportowe uczniów ZST-W  
 

13.03.2018 w Kolbuszowej odbył się finał 
wojewódzki licealiady w pływaniu. Uczennica 
klasy II TWB, Sandra Tonderys, zdobyła IV 
miejsce w pływaniu – 50m stylem 
grzbietowym z czasem 0:36,13. 
Serdecznie gratulujemy ! 

 
 
 
 

 
Turniej promocyjny piłki halowej '2018 

Jak co roku, w ZST-W w Trzcianie (05.03.2018 r.) odbył się promocyjny turniej piłki 
halowej, przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Celem zawodów było 
rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym. 
W rozgrywkach sportowych wzięły udział drużyny ze szkół gimnazjalnych z Trzciany, 
Kamionki, Świlczy, Rudnej Wielkiej. 

I miejsce zdobyła drużyna z Trzciany, II miejsce ze Świlczy, III miejsce z Rudnej Wielkiej, a 
IV miejsce z Kamionki. 
Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem przygotowanym przez uczniów 
naszej szkoły- z technikum żywienia. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz 
dyplomy. 
Anna Romanowska 
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SZKOLNE WYJŚCIE DO TEATRU 
"Non, rien de rien, non, je 
ne regrette rien..." - 
piosenka wieńcząca 
spektakl teatralny pt: 
"Piaf" pozostała na długo 
w pamięci widzów, którzy 
6 kwietnia 2018 roku 
obejrzeli widowisko w 
teatrze im. Wandy 
Siemaszkowej w 
Rzeszowie. Sporą część 
widzów stanowili 
uczniowie Zespołu Szkół 

Techniczno - 
Weterynaryjnych w 
Trzcianie. Młodzież, z 
zapartym tchem, śledziła 
inscenizację , na którą 
złożyły się fragmenty 
biografii oraz utwory 
muzyczne, ikony francuskiej 
piosenki, Edith Piaf. Były 
momenty radosne, komiczne 
ale były też pełne wzruszeń i 
chwil trudnych, bolesnych.  
W rolę tytułowego 
"Wróbelka" wcieliła się 
Małgorzata Pruchnik - Chołka - absolwentka technikum weterynarii ZST-W, obecnie aktorka 
rzeszowskiego teatru.  Po zakończeniu spektaklu widzowie nagrodzili aktorów gromkimi 
brawami, owacją na stojąco, a pani  Małgorzata Syrda wraz z Dyrektorem ZST-W p. 

Jamuszem Jakubkiem i 
Przewodniczącym Rady 
Rodziców, panem 
Robertem Borkowskim 
pogratulowali 
odtwórczyni głównej roli, 
wręczając aktorce kosz 
pełen kwiatów. Nastąpiły 
chwile niezwykle 
wzruszające, zarówno dla 
pani M. Pruchnik jak i dla 
wszystkich obecnych , 
gdyż aktorka bardzo 
ciepło wspominała czasy 

foto: uczniowie na chwilę przed spektaklem     nauki w naszej szkole.  
             A.Sanecka 
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II Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego- etap 
szkolny w Trzcianie 

 
 8 marca 2018 r. w 

Zespole Szkół Techniczno-
Weterynaryjnych w Trzcianie 
k. Rzeszowa odbył się etap 
szkolny II Ogólnopolskiego 
Konkursu Prawa 
Kanonicznego- był to etap 
szkolny. W tym roku 
motywem przewodnim tej 
edycji konkursu były: 
Przeszkody małżeńskie w 

prawie kanonicznym. Uczniowie systematycznie przygotowywali się do udziału w tym 
przedsięwzięciu. Na uwagę zasługuje fakt, że w konkursie wzięło udział 11 uczniów z 
różnych typów szkół: Technikum Weterynarii, Technikum Usług Fryzjerskich i 
Kosmetycznych, a także Liceum Pożarniczego. Różnorodność ta wskazuje że przepisy prawne 
są ważne dla wszystkich  i mają swoje zastosowanie w życiu każdego człowieka.  

Wśród uczestników było także kilkoro maturzystów. Jak zaznacza Magdalena Górecka 
z kl IV TWB: Do konkursu przygotowywałam się bardzo sumiennie i systematycznie.Wiedza 
zdobyta podczas tych przygotowań, oprócz tego, że przydała się podczas konkursu 
prawniczego, zostanie przeze mnie wykorzystana w dorosłym życiu, a na pewno podczas 
przygotowań do sakramentu małżeństwa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że spośród 1000 uczestników z całej Polski aż 3 osoby z 
naszej szkoły zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się na 
Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa. Szczęśliwcami 

okazali się Karol Gomółka, 
Adrian Orzech i Dawid 
Rzońca. Etap szkolny odbył 
się dzięki współpracy 
przedstawicielowi ZSTW w 
Trzcianie i Studencko-
Doktoranckiego Koło 
Naukowego Prawa 
Kanonicznego Regula Iuris. 
Tekst: ks. Rafał Janas 
Foto: Bartłomiej Rębisz 
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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 193 
Województwo:  podkarpackie 
Tel./Fax.:          178514077 
Tel. internat:     178514076 
  
WWW:    www.zstw.pl 
e-mail:    zstw-trzciana@wp.pl 


