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Czy wiesz, że? 
 400 km/h – taka jest długość impulsu nerwowego 

 nasz mózg pracuje aktywniej w nocy niż w dzień 

 kwas żołądkowy jest tak mocny, że mógłby rozpuścić żyletkę 

 najmniejszy mięsień w ciele człowieka ma 0,127 cm długości  

i znajduje się wewnątrz ucha przy strzemiączku 

 najkrótszą kością jest strzemiączko, które znajduje się wewnątrz 

ucha 

 10 000 000 – tyle bakterii żyje na 1 cm² skóry człowieka;  

2000 główek od zapałek można by wytworzyć z fosforu znajdu-

jącego się w ludzkim organizmie 

 7 sekund – tyle trwa transport jedzenia z ust do żołądka 

 serce mężczyzny waży około 300g, a serce kobiety jest trochę 

lżejsze i ma około 250 g 
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Liderski program profilaktyczny 

„Żyjmy bezpieczniej” 
 

Uczniowie naszej szkoły, w ramach rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”, wzięli udział w projekcie „Żyjmy 

bezpieczniej – kompleksowe działania profilaktyczne na rzecz zapo-

biegania zachowaniom problemowym młodzieży” realizowanym przez 

Gimnazjalne Stowarzyszenie RAZEM przy Gimnazjum Miejskim w 

Leżajsku. Jego głównym celem jest kreowanie bezpiecznego środowi-

ska szkolnego. Tematem przewodnim całego projektu była: „cyber-

przemoc – nowe zagrożenie dla młodzieży”. Piętnastu chętnych 

uczniów naszej szkoły wzięło udział w trzydniowym szkoleniowym 

wyjeździe warsztatowym. Podczas zajęć pogłębiali wiedzę z zakresu 

przeciwdziałania agresji, przemocy, cyberprzemocy, uzależnień, w tym 

od Internetu i gier komputerowych oraz dopalaczy. Mieli również oka-

zję rozwijać swoje kompetencje społeczne, takie jak: autoprezentacja, 

argumentowanie, współpraca w zespole. Umiejętności te są podstawą 

dobrego funkcjonowania wśród ludzi i znacząco sprzyjają osiąganiu 

sukcesu zawodowego oraz osobistego.  

 9 grudnia uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu  

z sędzią Anną Lasek.  

 9 grudnia zakończyła się zbiórka drobnych monet w ramach XVII 

Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”.  

 13 grudnia w bibliotece szkolnej odbyła się impreza „Kulinaria  

w literaturze”.  

 14 grudnia uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu  

z policjantem.  

 15 grudnia uczniowie klas: 4 TH, 4 TE, 4 TI, 2 TG i 3 TS pod 

opieką nauczycielek: Marii Kuszaj – Baftijari, Agnieszki Wańczyk 

– Chmury i Renaty Stopyry wzięli udział w wycieczce do Oświę-

cimia i Krakowa.  

 19 grudnia w auli szkolnej odbył się Powiatowy Konkurs Kolędy  

i Pastorałki „W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia”.  

W trakcie obrad jury zgromadzona publiczność obejrzała jasełka 

„Bóg się rodzi”. 

 19 grudnia rozstrzygnięto szkolny konkurs „Ozdoby świąteczne”. 

Laureatami zostali: kategoria „ozdoba choinkowa”: I  miejsce – 

Agnieszka Jagusztyn z klasy 2 TG, II miejsce – Aleksandra Woj-

dyła z klasy 1 TG, III miejsce – Magdalena Kuras z klasy  

4 TŻ, kategoria „ciastko piernikowe”: I miejsce – Dominik Kuras  

z klasy 4 TG, II miejsce – Karolina Palikij z klasy 4 TG III miejsce 

ex aequo – Piotr Niemiec z klasy2 TG i Karolina Hacia z klasy  

2 TG.  

 19 grudnia odbyła się konferencja klasyfikacyjna klas matural-

nych. W tym też dniu miało miejsce spotkanie z rodzicami matu-

rzystów.  

 20 grudnia odbył się świąteczny apel szkolny 

 22 grudnia zakończyliśmy naukę przed świąteczną przerwą.  
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 28 listopada w bibliotece szkolnej odbył się Maraton Czytania 

Quo vadis, w którym udział wzięły następujące klasy: 1 TG,  

3 TE, 4 TB, 1 TC i 4 TI.  

 29 listopada odbyły się wywiadówki dla rodziców i opiekunów 

uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.  

 29 listopada odbył się wojewódzki finał XVIII edycji Olimpiady 

Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie In-

dywidualnym. Miło nam poinformować, iż laureatem IV miej-

sca został uczeń klasy 4 TE Łukasz Kolbuch. Opiekę nad 

uczniem sprawował nauczyciel przedmiotów zawodowych Ka-

zimierz Błoński.  

 30 listopada obchodziliśmy w szkole Dzień Języków Obcych.  

 1 grudnia w auli naszej szkoły odbył się powiatowy konkurs 

wiedzy o AIDS.  

 2 grudnia ratownicy: Marta Wyszyńska i Rafał Niemiec  

z Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uczyli 

młodzież naszej szkoły, jak udzielać pierwszej pomocy przed-

medycznej.  W zajęciach uczestniczyły klasy: 2 TG, 2 TA, 2 TI, 

2 TD oraz 2 TB.  

 2 grudnia uczniowie klas technikum informatycznego wzięli 

udział w warsztatach poprowadzonych przez Łukasza Bisa  

z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Te-

matem zajęć była technologia druku 3D.  

 4 grudnia zakończyła się w naszej szkole zbiórka żywności, lite-

ratury polskiej, zabawek w ramach akcji Polacy – Rodakom.  

 6 grudnia, z okazji przypadających w ten dzień mikołajek, każ-

dy uczeń, który tego dnia przyszedł na zajęcia  

w mikołajkowej czapce, uniknął wywołania do odpowiedzi. Ini-

cjatorem zabawy był Samorząd Uczniowski.  

 

Wiedza i umiejętności, które zdobyli, były im potrzebne do prowadze-

nia wśród rówieśników zajęć na temat cyberprzemocy. Młodzieżowi 

liderzy przeprowadzili 20 lekcji wychowawczych w klasach pierw-

szych i trzecich naszej szkoły. Zorganizowali również event na terenie 

szkoły promujący życie wolne od środków psychoaktywnych, przemo-

cy i cyberprzemocy. Celem akcji było podnoszenie świadomości oraz 

propagowanie wśród młodzieży idei odpowiedzialności za własne życie 

i podejmowane decyzje, szczególnie w obszarze zachowań ryzykow-

nych i problemowych. 

 

Weronika Dec I TG 
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„17. Akcja Polacy – Rodakom”  
 

W dniach od 19 października do 4 grudnia w naszej szkole 

przeprowadzona została zbiórka darów dla Rodaków zamieszkałych na 

Ukrainie. 

W „17. Akcji Polacy – Rodakom” wzięło udział ponad 200 

uczniów z naszej szkoły, którzy ofiarowali środki finansowe, dary rze-

czowe, swój prywatny czas i mnóstwo dobrej woli, a przez organizato-

rów akcji z Towarzystwa Miłośników Leżajska i Kresów Południowo -

Wschodnich zostali  docenieni za ogromne zdyscyplinowanie i sumien-

ność w działaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 listopada gościliśmy w naszej szkole Panią Premier Beatę 

Szydło. Pani Premier zwiedziła Pracownię Praktycznej Nauki 

Zawodu oraz spotkała się z nauczycielami. Rozpoczynając swo-

je wystąpienie podziękowała Dyrekcji szkoły za serdeczne  

i ciepłe przyjęcie, a także podkreśliła, iż jest pod wrażeniem bo-

gatego i nowoczesnego zaplecza technicznego szkoły, gdzie 

uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania 

swoich pasji i zainteresowań. Dalszą część przemówienia po-

święciła reformie edukacji. Następnie odbył się krótki panel 

dyskusyjny na temat planowanych zmian dotyczących szkolnic-

twa zawodowego. Na koniec swojego pobytu w Zespole Szkół 

Technicznych złożyła życzenia dyrekcji i nauczycielom satys-

fakcji z wykonywanej pracy, a uczniom powodzenia  

w spełnianiu marzeń. 

 18 listopada w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie poświę-

cone Lwowskiej Szkole Matematycznej. W tej nietypowej lekcji 

matematyki i historii wzięli udział uczniowie klasy 2 TD.  

 18 listopada uczniowie klas technikum hotelarskiego wzięli 

udział w wycieczce na Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii 

HORECA i Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Ga-

stronomii GASTROFOOD. Opiekę nad młodzieżą sprawowali 

nauczyciele: Tomasz Pokora, Krystyna Zastawny, Wojciech 

Miś.  

 21 – 24 listopada – odbyły się matury próbne z języka polskie-

go, matematyki, języka obcego i wybranego przedmiotu na po-

ziomie rozszerzonym.  
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 11 listopada obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania niepodle-

głości. W powiatowych uroczystościach wzięła udział Dyrekcja 

szkoły, poczet sztandarowy, nauczyciele i uczniowie. Z tej też 

okazji, 10 listopada, przez radiowęzeł szkolny została nadana 

okolicznościowa audycja.  

 14 listopada w auli szkolnej odbyło się seminarium CAD/CAM 

na temat: „Projektowanie wyrobów w środowisku 3D  

i generowanie ścieżek narzędzia w programie NX10”. Semina-

rium poprowadził pan  Grzegorz Kozłowski – dyrektor sprzeda-

ży firmy Cador z Gdyni.  

 14 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Leżajsku odbyło się 

spotkanie z Panem Marianem Matkowskim z Pracowni Doku-

mentacji Dziejów Miasta. Wzięła w nim udział klasa 3 TB pod 

opieką nauczycielki języka polskiego Beaty Prościak. Tematem 

spotkania była historia Leżajska w literaturze.   

 14 – 18 listopada –  w naszej szkole obchodzony był Światowy 

Tydzień Przedsiębiorczości.  

 15 listopada odbyła się Licealiada w Piłce Ręcznej. Reprezenta-

cja chłopców naszej szkoły, prowadzona przez Tomasza Majku-

ta, awansowała do zawodów rejonowych.  

 15 listopada odbyła się Licealiada w Tenisie Stołowym. Druży-

na naszej szkoły wygrała zawody i wywalczyła awans do zawo-

dów rejonowych. Opiekunem drużyny jest Grzegorz Nalepa.  

 15 listopada odbył się I etap  Olimpiady Cyfrowej. Udział  

w nim wzięło kilkunastu uczniów z klas: 2 TI i 3 TI, którzy 

rozwiązywali test on – line. Koordynatorkami olimpiady  

w naszej szkole są nauczycielki: Alicja Kozłowicz i Sylwia 

Krukowiecka – Niemiec.  

 

Wśród wielu hojnych ofiarodawców szczególne serce dla akcji 

okazali: 

Katarzyna Kojder z kl. II TE 

Oskar Bzdoń z kl. II TI 

Wiktoria Korzystka z kl. II  TH 

Stanisław Bigas z kl. III C 

Kamil Oczak z kl. III C 

Renata Czech kl. III G 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie akcji była Pani Małgorzata 

Korczyńska. 
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Nowy Samorząd Uczniowski 
 

27 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniow-

skiego. Spośród długiej listy kandydatów w skład samorządu weszło 12 

uczniów z największą liczbą głosów. Na pierwszym spotkaniu tej grupy 

wybrano przewodniczącego i dwóch zastępców oraz ustalono zasady 

współpracy wzajemnej, a także z opiekunkami samorządu, którymi są 

Panie: Joanna Jakucka, Ewa Kossak-Hospod i Joanna Goździewska. 

Dokonano podziału na sekcje oraz przygotowano plan działań na naj-

bliższy czas.  

Przewodniczący  
Bartłomiej Hajder z klasy II TI  

Zastępcy Przewodniczącego:  
Weronika Jeleśniański z klasy III TH  

Jakub Karaś z klasy II TA  

Sekretarz  
Łukasz Kamiński z klasy III TA  

Sekcja informacyjna:  
Jakub Młynarski z klasy III TI  

Mateusz Grabarz z klasy I TI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pierwszych. Laureatami zostali: I miejsce – Kajetan Walawski  

z klasy 1 TD, II miejsce – Wiktor Kosior z klasy 1 TI, III miejsce 

ex aequo zajęli – Maciej Ząbczyk z klasy 1 TI i Mateusz Kiełbo-

wicz z klasy 1 TD. Wyróżnienia otrzymali: Justyna Brzuska  

z klasy I TG, Ewa Peryga z klasy 1 TG, Wojciech Latuszkiewicz 

z klasy 1 TA, Daniel Chmura z klasy 1 TA. Konkurs  zorganizo-

wały i przeprowadziły nauczycielki języka polskiego: Ewa Kos-

sak – Hospod, Katarzyna Rudzińska, Krystyna Giża – Polak przy 

współpracy nauczycielki przedmiotów informatycznych Sylwii 

Krukowieckiej – Niemiec.  

  7 listopada trzydziestu dwóch uczniów klas o profilu: technik 

mechanizacji rolnictwa i mechanik – operator pojazdów  

i maszyn rolniczych, rywalizowało w etapie szkolnym Olimpiady 

Wiedzy w Zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Najlepszy 

wynik osiągnął uczeń klasy 4 TE Łukasz Kolbuch, który będzie 

reprezentował naszą szkołę w finale wojewódzkim. Olimpiadę 

zorganizował nauczyciel przedmiotów zawodowych Kazimierz 

Błoński przy współpracy oddziału KRUS w Leżajsku.  

 8 listopada klasa 3 TI pod opieką nauczycielki języka polskiego 

Katarzyny Rudzińskiej, wzięła udział w spotkaniu z Panią Anną 

Ordyczyńską. Tematem spotkania były leżajskie nekropolie.  

 10 listopada klasa 2 TD pod opieką nauczycieli: Wandy Rak-

szawskiej – Stopyry i Dariusza Wołczastego, wzięli udział  

w wycieczce do Bochni i Krakowa. Młodzież zwiedziła Muzeum 

Kopalni Soli w Bochni, Rynek Główny w Krakowie  

i Wzgórze Wawelskie. Wycieczkę zakończyła wizyta w Teatrze 

Juliusza Słowackiego na spektaklu dyplomowym studentów 

PWST, zatytułowanym „Do dna”. 
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Z życia szkoły:  
 4 listopada ogłoszono wyniki etapu szkolnego konkursu „Matema-

tyka w technice dla technika”, którego celem jest popularyzacja 

wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicz-

nych szkół ponadgimnazjalnych. Do drugiego etapu zakwalifiko-

wało się pięciu uczniów klasy 4 TD. Są to: Kamil Kłos, Damian 

Paluch, Patryk Brudniak, Łukasz Urbański, Bartłomiej Klocek. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach!  

 4 listopada w hali sportowej naszej szkoły odbył się Turniej Piłki 

Ręcznej o Puchar Dyrektora ZST. Oprócz ekipy naszej szkoły, 

wzięły w nim udział reprezentacje szkół: Liceum Ogólnokształcą-

cego w Kolbuszowej, Gimnazjum w Grodzisku Dolnym, Gimna-

zjum w Gniewczynie Łańcuckiej. Turniej zwyciężyła reprezentacja 

Zespołu Szkół Technicznych, na drugim miejscu uplasowało się 

LO w Kolbuszowej, a na trzecim stopniu podium stanęli gimnazja-

liści z Grodziska Dolnego.  

 7 listopada odbyła się XII edycja Konkursu Polonistycznego „Dyk-

tando Multimedialne” przeznaczonego dla uczniów klas  

 

Sekcja pomocy koleżeńskiej:  
Michał Jędrzejec z klasy II TA 

Hubert Mścisz z klasy I TB  

Sekcja organizacyjna:  
Damian Wierzbicki z klasy I TD  

Konrad Sobuś z klasy I TC 

Sekcja kulturalna:  
Alicja Wróbel z klasy II TG  

Wiktoria Kapka z klasy I TH 
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Wystawa fotograficzna 
 

Na korytarzu głównym szkoły zaprezentowana została wystawa 

pokonkursowa Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Czarne i Białe”  

I i II edycji. Wyeksponowano 13 prac finalistów. Początkowo uczniowie 

mieli problem z interpretacją tematu konkursu. Jednak później stał się on 

inspiracją, co zaowocowało bardzo dużym zróżnicowaniem tematycznym. 

Niektóre osoby startowały dwukrotnie, co świadczy o zaciekawieniu samą 

fotografią jako dziedziną sztuki. Organizatorem konkursu i wystawy jest 

Pani Anna Węglarz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd prasy: 
 

1. Mechatronik – zawód dla cie-

bie? „Cogito” Nr 21, str. 28 – 

29 

2. Kanon w budowie – czy lek-

tury obrzydzają czytanie? 

„Cogito” Nr 21, str. 8 – 10 

3. Przykładowy arkusz egzami-

nacyjny z matematyki „Cogi-

to” Nr 21. Str. 44 – 49 

4. Historia fryzjerstwa „Wiedza 

i Życie” Nr 11, str. 4 – 9 

 

5. Nanoroboty – lekarze przy-

szłości? „Wiedza i Życie” Nr 11, str. 18 – 23 

6. Szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są  „Wiedza i Życie” Nr 11,  

str. 40 – 43 

7. Mózg oświecony „Wiedza i Życie” Nr 11, str. 44 – 49 

8. Czekolada – słodki koktajl chemiczny „Wiedza i Życie” Nr 11, 

 str. 50 – 55 

9. Pszczoły jak ludzie „Wiedza i Życie” Nr 11, str.62 – 65 

10. Cztery kosmiczne dni w Jasionce „Wiedza i Życie” Nr 11,  

str. 68 – 69 
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Zaproszeni goście zostali poczęstowani szarlotką przygotowaną 

przez uczniów pod kierunkiem pani Anny Zając i obejrzeli wystawę 

książek o szeroko pojętych wątkach kulinarnych. Złożyły się na nią 

m.in. Cukiernia pod Amorem Małgorzaty Gutowskiej – Adamczyk, 

Smażone zielone pomidory Fannie Flagg, przewodniki oraz czasopisma 

kulinarne. Na koniec uczniowie wzięli udział w zabawie polegającej na 

ułożeniu wierszy z rozsypanki. Tematem przewodnim utworów lirycz-

nych było jabłko. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytam fantastykę 
Fantastyka jest znaczącym trendem w literaturze popularnej. 

Oczywiście powstają należące do fantastyki teksty ciekawe i wybitne, 

wychodzące poza popkulturową koleinę. Zasadniczo jednak fantastyka 

to literatura masowa, mocno skonwencjonalizowana, operująca powta-

rzalnymi fabułami, tradycyjna formalnie. Umowność tej konwencji 

widać nawet na poziomie ilustracji na okładkach. Zdarza się bowiem, 

że grafika, która spodobała się wydawcy, zostaje kupiona niezależnie 

od tekstu, przy którym była umieszczona, i opublikowana w zupełnie 

innym kontekście, na okładce innego utworu. Często pojawiają się w 

literaturze fantastycznej długie cykle, niejednokrotnie produkowane na 

kanwie gier komputerowych lub systemów RPG, co jest moim zdaniem 

dość prostym sposobem napisania, już wręcz cudzej, opowieści pod 

swoim nazwiskiem. Jest to dla mnie nie tyle  frustrujące ile żałosne, 

bowiem taka książka stać będzie w cieniu tej gry, a autor będzie miał 

jedynie zyski materialne na podstawie „streszczenia” fabuły innego 

twórcy. Zacząłem się nad tym zastanawiać nie tylko po tym, jak zarzu-

cono mi zbyt wiele niezrozumiałych technicznych czy naukowych 

sformułowań. Króluje łatwa i przyjemna literatura wprost spod wampi-

rycznych romansideł albo skonstruowane z gracją cepa opowiastki Wystawa towarzysząca imprezie czytelniczej 



Listopad / Grudzień                              Nr 67 /2016           Listopad/ Grudzień                               Nr 67 /2016  

 

str. 10              str. 15 

fantasy. Nawet jeśli pojawia się coś spod transparentu fantastyki na-

ukowej, to niestety, niezbyt często zaskakuje poziomem. Bardzo do-

brze, jeśli fabuła i akcja rekompensują naukową płytkość. Nie mniej 

jednak, nie oznacza to, że sama w sobie fantastyka jest czymś złym w 

połączeniu z innymi pismami kultury. Wręcz przeciwnie, uważam 

wręcz, że zjawisko przedstawione przeze mnie wyżej jest tego przykła-

dem. Nagrane przez Kazika piosenki z "Wrońca", książki Jacka Duka-

ja, są tego ostatnimi dowodami, podobnie jak sukces serii gier kompu-

terowych "Wiedźmin", wyprodukowanej przez CD Projekt. Jest to 

zjawisko o dużym zasięgu, bo popkulturowa fantastyka obejmuje fil-

my, gry (komputerowe, karciane, figurkowe, RPG), komiksy, rozmaite 

projekty internetowe, muzykę. 

 

Wypada jeszcze podkreślić, że w swojej masie – oraz masowo-

ści – fantastyka jest gatunkiem tradycyjnym i popularnym. Przy czym 

nie stanowi to problemu ani dla jej wrogów, którzy, choć jak sam wy-

żej pisałem, samemu często się temu nie dziwiąc, wytykają jej niedoj-

rzałość intelektualną oraz miałkość artystyczną, ani dla jej zwolenni-

ków, jako że kolejne teksty doskonale wpisują się w ich oczekiwania. 

Dlaczego zatem jest to literatura tak obecnie popularna? Sądzę, że 

istotna jest właśnie jej tradycyjna forma, atrakcyjna dla czytelnika 

zmęczonego trudniejszymi w odbiorze współczesnymi arcydziełami 

powieściowymi. Atrakcyjna jest również forma opowieści inicjacyjnej. 

Oto bohater, często wywodzący się z niskiego rodu albo o pochodzeniu 

owianym mroczną tajemnicą, musi dokonać wielkich czynów i poko-

nać niezmierne trudności, żeby zdobyć zasłużoną nagrodę lub odzyskać 

utracony status.  

 

 

 

 

 

 

 

Kulinaria w literaturze 
Co lubił jadać Mark Twain, która z polskich poetek uwielbiała 

szarlotkę, jaką potrawę wymyślił Jarosław Iwaszkiewicz? Odpowiedzi 

na te i inne literacko – kulinarne zagadki usłyszeli uczestnicy spotkania 

„Kulinaria w literaturze”, które odbyło się 13 grudnia w bibliotece 

szkolnej. Ideą imprezy było wykorzystanie zainteresowania modnymi 

ostatnio tematami kulinarnymi do popularyzacji czytelnictwa. Podczas 

spotkania, zgromadzona w bibliotece młodzież z klasy trzeciej techni-

kum żywienia i gospodarstwa domowego, obejrzała prezentację multi-

medialną na temat upodobań kulinarnych znanych pisarzy połączoną  

z wysłuchaniem fragmentów utworów literackich, w których mowa jest 

o gotowaniu.  
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ZST weźmie udział w akcji promującej krwiodaw-

stwo. 
Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie” jest organi-

zowana w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie 

samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej 

składniki na lata 2015-2020”. Program promuje honorowe 

krwiodawstwo, przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy 

z tej dziedziny oraz w efekcie do powiększenia grona Honoro-

wych Dawców Krwi. W jego ramach będą przeprowadzane 

lekcje według scenariuszy przygotowanych przez specjalistów. 

Ich celem jest kształtowanie pozytywnych postaw prospołecz-

nych. Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”. 
 

 

 

 

Czytelnik może się łatwo utożsamić z bohaterem, który podczas poszuki-

wań dorasta i weryfikuje swoją wiedzę o świecie. Niewątpliwie zachęca 

do tego aura cudowności, którą przesiąknięta jest współczesna popkultura. 

Zapewne znaczenie ma również przekaz, który przeważnie jest optymi-

styczny, bo bohater pokonuje jednak rozliczne trudności, po okresie dezin-

tegracji, chaosu ład zostaje przywrócony i tradycyjne wartości zostają 

umocnione. Na koniec zaś ściąga nas do fantastyki urok opowieści i przy-

gód wykraczających poza codzienność i poza wyobraźnię czytelnika. 

 

Opracował: Oskar Bzdoń, II TI 

Źródło: 

http://ryms.pl/artykul_szczegoly/49/dlaczego-czytelnicy-kochaja-

fantastyke.html 

 

 

 

http://ryms.pl/artykul_szczegoly/49/dlaczego-czytelnicy-kochaja-fantastyke.html
http://ryms.pl/artykul_szczegoly/49/dlaczego-czytelnicy-kochaja-fantastyke.html
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Poznajmy się – klasa 1 TC- technik elektronik, 

technik mechanik obrabiarki sterowane numerycznie 
 

Wychowawcą klasy jest Artur Wiatrowicz  

 

Jakub Baj, Jarosław Budnik, Wojciech Burek, Dawid Cyrana, Adrian 

Czech, Daniel Ćwikła Kryspin Federkiewicz, Łukasz Fleszar, Hubert 

Gancarz, Mateusz Gdula, Norbert Golik, Kacper Guzy, Daniel Kania, 

Rafał Klimek, Dominik Kochman, Patryk Kuźniar, Tomasz Majkut, Ma-

teusz Marczak, Sławomir Misiak, Maciej Nowak, Marek Paradka, Patryk  

Paryniak,  Maksymilian Płaza, Marcin Rakszawski, Dawid Rychel, Kac-

per Smoła, Konrad Sobuś, Mirosław Socha, Adrian Sroczyk, Patryk Stę-

pień, Adrian Szczęch, Hubert Szwedo, Mateusz Wawrzak, Michał Zając  

 

 

 
 

 

 

Poznajmy się – klasa 1 TD- technik mechatronik 
 

Wychowawcą klasy jest Katarzyna Wiatrowicz  

 

Adam Augustyn, Jakub Bigas, Paweł  Cebula, Jakub Flis, Andrzej Jaku-

bowski, Hubert Janiec, Klaudia Karwan, Mateusz Kiełbowicz, Aleksan-

der Kniaź, Erwin Krzeszowiec, Michał Linek, Rafał Mach, Karol Macza-

ła, Patryk Marcinowski, Bartosz Mitrowski, Wiktor Nietrzeba, Jakub 

Olszówka, Dawid Papak, Marcin Piróg, Dawid Półtorak, Mateusz Pysz, 

Radosław Pytel, Łukasz Ryczko, Konrad Sadlej, Maksymilian Stańko, 

Łukasz Stopyra, Kacper Syrek, Balthazar – Leon Szeliga, Hubert Szew-

czyk, Jacek Szul, Jakub Tokarz, Kajetan  Walawski, Filip Waniowski, 

Damian Wierzbicki, Artur Wilkos, Filip Wnuk, Kamil Wołczasty, Jakub 

Wołowiec 

 

 

 
 


