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W tym numerze:  
 „Hackathon” 

 Wielki Turniej Edukacji Medialnej  

 „Przedsiębiorczość w praktyce” 

 Losy żołnierzy wyklętych  

 Etap szkolny „Alchemika”  

 Rozstrzygnięcie konkursu „Patron mojej szkoły”  

 Wycieczka do Kielc  

 Poznajmy się! – klasa I TS  

 Tomasz Ledwożyw o zwiedzaniu świata autostopem  

 Z życia szkoły  

Uczniowie technikum informatycznego wyróżnieni 

podczas Maratonu Programistycznego „Hackathon” 

w Rzeszowie 
 

W dniach: 18 - 19 marca w siedzibie Wyższej Szkoły Informa-

tyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się dwudziestoczterogodzinny  

maraton programistyczny „Hackathon”. Było to największe wydarzenie 

z dziedziny programowania organizowane w Polsce Wschodniej.  

W ciągu doby,  uczestnicy maratonu, mieli za zadanie wdrożyć 

autorskie projekty w jednej z trzech kategorii: Internet of Things, Line 

of Business, GameDev,  napisane w technologii Microsoft Azure. 

Oprócz drużyn ze szkół i uczelni wyższych, w maratonie wzięło udział 

wiele grup z firm komercyjnych, które na co dzień zajmują się wdraża-

niem aplikacji i gier internetowych. Drużyna naszej szkoły w składzie: 

Kamil Bączek, Tomasz Staroń, Dominik Materna, Oskar Bzdoń pod 

opieką Tomasza Kaspra startowała w kategorii GameDev i została  

w niej wyróżniona. Uczniowie stworzyli nowatorską grę zręcznościo-

wą, za którą  otrzymali nagrody rzeczowe w formie licencji na silnik 

graficzny CONSTRUCT 2. Warto podkreślić, iż reprezentacja naszej 

szkoły była najmłodszą z uczestniczących drużyn. Prace nad wdraża-

nymi projektami doglądali i służyli pomocą, mentorzy z takich firm 

jak: Microsoft, Cervi Robotics, Primebit. Tegorocznym maratonem 

zainteresowały się wiodące firmy z branży IT jak: Microsoft, Servoco-

de. Ksi.pl, Order if Code, SCIRRA, JET Brains, Helion SA., Unity, 

G2A, PGS Software. Udział w imprezie dał naszym uczniom możli-

wość obserwacji pracy profesjonalnych programistów, od początku 

tworzenia projektu do jego wdrożenia oraz pozwolił nawiązać kontak-

ty, a także  poznać aktualny rynek pracy z branży programowania. 
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Wielki Turniej Edukacji Medialnej – uczeń klasy  

2 TI w finale 
29 lutego 2016 roku odbył się II etap Wielkiego Turnieju Eduka-

cji Medialnej, w którym wzięli udział uczniowie z 2 klasy technikum 

informatycznego - Kamil Bączek, Łukasz Mączka, Jakub Młynarski  

i Aleksander Socha. Konkurs miał formę testu on-line, rozwiązywanego 

przez uczniów indywidualnie. Składał się on z kilkunastu pytań otwar-

tych i zamkniętych,  sprawdzających kompetencje medialne młodzieży. 

Liczba punktów, która uprawniała do wzięcia udziału w zawodach fina-

łowych to 52.  

23 marca otrzymaliśmy wyniki zmagań naszych uczniów. Do 

trzeciego etapu turnieju, czyli zawodów finałowych zakwalifikował się 

Łukasz Mączka z kl. 2 TI. Jest on jednym z 16 finalistów. Pozostali 

uczniowie biorący udział w turnieju, otrzymali bardzo wysokie wyniki. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!  

Zawody finałowe odbędą się 22 kwietnia w Pałacu Kultury i Na-

uki w Warszawie. Trzymamy kciuki za Łukasza. 

„Przedsiębiorczość w praktyce” 
 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się w projekt 

edukacyjny „Przedsiębiorczość w praktyce”. Jest to akcja prowadzona  

w ramach  Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk, 

skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, której podstawowym 

celem jest wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności: rozliczania 

się z podatków, korzystania z programu Płatnik ZUS, korzystania z pro-

duktów bankowych, pozyskiwania kapitałów, zakładania i prowadzenia 

biznesu oraz aktywności na rynku pracy. 

 W  kolejnych latach projekt zakłada prowadzenie warsztatów 

przez specjalistów, krajowe i zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, materia-

ły dydaktyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 

 Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych  

w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechni-

ką Rzeszowską, Zespołem Szkół Licealnych w Leżajsku i Zespołem 

Szkół nr 2 w Rzeszowie. Patronami projektu są: ZUS, Izba Skarbowa, 

WUP, NBP Oddział w Rzeszowie. 

 Projekt przebiega dwuetapowo: 

I etap obejmuje uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez specja-

listów o następujących modułach:  

1. Zgłoszenie działalności gospodarczej do CEiDG lub KRS oraz zgło-

szenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 

2. Porównanie ofert banków, obliczenie rzeczywistego kosztu kredytu, 

wypełnienie wniosku kredytowego. 

3. Pozyskiwanie kapitału na rozpoczęcie działalności. Wypełnienie wnio-

sku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy. 

4. Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i Vat-u. 

Uczniowie w ramach każdego modułu wykonują zadania praktyczne  

w zespołach oraz piszą indywidualnie test z przyswojonej wiedzy. 

II etap obejmuje opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia rozwiązują-

cego problem lokalny oraz test wiedzy. Jest to etap wojewódzki. 

Barbara Tołpa 
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Spotkanie z pracownikiem ZUS  

 

     Spotkanie z pracownikiemz WUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Konkurs „Losy żołnierzy wyklętych” 
 

W celu rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania historią powojen-

ną Polski, poprzez poznawanie losów żołnierzy podziemia niepodległo-

ściowego walczącego z komunistycznym zniewoleniem, nauczyciele 

historii  zorganizowali konkurs „Losy żołnierzy wyklętych”. Postacią, 

której poświęcona została pierwsza edycja konkursu, był Witold Pilec-

ki. Uczestnicy konkursu, którymi byli uczniowie szkół średnich powia-

tu leżajskiego, pisemnie odpowiadali na pytania dotyczące postaci 

Rotmistrza Pileckiego.  

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 23 

marca w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Nagrody laureatom wręczył Staro-

sta Leżajski Marek Śliż.  

Laureaci:  

I miejsce – Wojciech Kuca z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku  

II miejsce ex aequo –  Szymon Hanejko z Zespołu Szkół Technicznych 

i Tomasz Czapla z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku  

III miejsce ex aequo – Tomasz Chruściel z Zespołu Szkół Technicz-

nych i Rafał Bąk z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. 

Spotkanie z pracownikiem z WUP 
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Laureaci konkursu  z opiekunami i Starostą Markiem Śliżem 

Etap szkolny „Alchemika”  

 

Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie 

propagującym wiedzę chemiczną –  w VI edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Chemicznego „Alchemik”. 

Jest on prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy 

i Kultury Regionalnej w Warszawie – Ogólnopolskiego 

Organizatora Konkursu. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na 

terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując 

merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami 

wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet 

Warszawski. 

W roku szkolnym 2015/2016 dwudziestu uczniów klas pierwszych 

technikum: 

 4 z klasy TD, 

  8 z klasy TI,  

 4 z klasy TC,  

 3 z klasy TA,  

 1 z klasy TH 

 wzięło udział w konkursie prowadzonym pod nadzorem 

nauczyciela chemii. Uczestnicy w dniu 9 marca przez 45 minut 

rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań 

zamkniętych oraz z zadania opisowego. Karty odpowiedzi uczniów 

zostały przesłane do organizatora konkursu, który do 30 maja 2016 

roku przekaże wyniki szkole. 
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Rozstrzygnięcie konkursu „Patron Mojej Szkoły –  

Tadeusz Kościuszko”  
Mając na uwadze zainteresowanie uczniów osobą Tadeusza Ko-

ściuszki, nauczyciele historii po raz kolejny zorganizowali konkurs „Pa-

tron Mojej Szkoły – Tadeusz Kościuszko”.  

Jego uczestnicy mogli wybrać jedną spośród dwóch form:  

 praca plastyczna – rysunek wykonany dowolną techniką i przed-

stawiający postać Tadeusza Kościuszki lub scenę z powstania ko-

ściuszkowskiego,  

 prezentację multimedialną pod tytułem: „Śladami patrona szkoły 

Tadeusza Kościuszki przez Polskę, Europę i Świat”.  

Po obejrzeniu zgłoszonych prac organizatorzy przyznali:  

- w kategorii „praca plastyczna”:  

I miejsce – Paulina Cisek z klasy II TH  

II miejsce – Sylwia Mączka z klasy I TH 

III miejsce – Karolina Banuch z klasy I TH 

Wyróżnienia – Agata Zwolińska z klasy I TH, Weronika Jeleśniański  

z klasy II TH, Barbara Masełek z klasy I TG. 

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki historii: Katarzyna 

Wiatrowicz i Maria Kuszaj – Baftijari.  

 



Marzec                                Nr 63 /2016           Marzec                                Nr 63 /2016  

 

str.11            str.12 

Wycieczka do Kielc na XXII Międzynarodowe 

Targi Techniki Rolniczej Agrotech i XVI Targi 

Przemysłu Drzewnego Las - Ekspo. 
 

W tradycję szko-

ły wpisała się marcowa 

wycieczka na Między-

narodowe Targi Tech-

niki Rolniczej Agrotech 

w Kielcach i Targi Prze-

Przemysłu Drzewnego 

Las – Ekspo, podczas 

których zaznajamiamy 

się z nowościami  

w produkcji roślinnej, 

zwierzęcej oraz podziwiamy nowoczesny sprzęt wykorzystywany  

w rolnictwie i leśnictwie. Jak zwykle nasze największe zainteresowanie 

wzbudzał park maszynowy. Ciągniki przyciągały naszą uwagę nie tylko 

swym wyposażeniem, ale i chęcią posiadania choć jednego z nich  

w swoim gospodarstwie czy w szkole.  

Podczas 22. edycji rolniczych targów w Kielcach zaprezentowano kil-

kadziesiąt nowoczesnych maszyn, a wśród nich kombajny za kilka mi-

lionów złotych, nowoczesne ciągniki i cały szereg mniejszych maszyn 

rolniczych, jak opryskiwacze, agregaty uprawowe, które niezbędne są 

w gospodarstwach. Obok firm z Polski zaprezentowali się producenci  

z: Niemiec, Austrii, Włoch, Danii, Słowenii, Ukrainy, Francji, Czech, 

Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, USA, Białorusi, Węgier, Łotwy, 

Słowacji. Swoje najnowsze maszyny zaprezentowały czołowe firmy 

polskiego rynku jak: New Holland, John Deere, Ursus, Case IH, Farm-

track, Kuhn, Deutz-Fahr, Claas i wielu innych. Organizatorami wyjazdu 

byli; Kazimierz Błoński, Piotr Szpila, Artur Fus. 

Najlepszym dowodem na to, że wyjazd był udany są zdjęcia.  
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Poznajmy się!  Klasa 1TS 
 

 
 

Baj Konrad, Borek Mateusz, Dec Marek, Fil Tomasz Marek, Flis Mate-

usz, Foryt Arkadiusz, Gęślak Kacper, Grzywna Mateusz, Korchowiec 

Dominik, Maksym Bartłomiej, Maruszak Mateusz, Niemczyk Paweł, 

Noga Kamil Mateusz, Paszek Dawid, Paszek Mateusz, Pysz Mateusz 

Piotr, Pyż Dariusz, Smycz Marcin Piotr, Smycz Tomasz Józef, Sołek 

Paweł Marek, Ślanda Tomasz Stanisław, Tryczyński Rafał, Urban 

Piotr, Urban Rafał Jan, Waśkiewicz Radosław Józef, Więcław Dawid, 

Wójcik Patryk Karol 

 

 

Moje fotografowanie 
 

Swoją fotograficzną opowieść muszę zacząć przede wszystkim od tego, 

że nigdy wcześniej przed rokiem 2011 nie zajmowałam się fotografią. 

Miałam wcześniej styczność z aparatami fotograficznymi, ponieważ  

w rodzinie było dużo analogów, ale sama praktycznie nigdy nie robiłam 

żadnych świadomych zdjęć. Mieliśmy olbrzymią kolekcję zdjęć, od 

przedwojennych po zdjęcia z mojego dzieciństwa, fascynowało mnie 

to, co na nich oglądam (ludzie, natura, miasta) ale nie myślałam o ro-

bieniu własnych. Wcześniej nie interesowałam się tym tematem, nie 

mówiąc już o jakiejkolwiek pasji. Nidy bym wtedy nie pomyślała, że za 

kilka lat fotografia będzie moim hobby w życiu:) Pewnego razu mój 

wujek sprawił sobie aparat kompaktowy.  Odwiedzając rodzinkę  

w miarę regularnie, zainteresowałam się tą „zabawką" i któregoś razu 

pożyczyłam ją na parę dni. To był najprostszy aparat HP, małpka - czyli 

naciskasz i robi zdjęcie, bez większej filozofii. Wtedy włączyło się we 

mnie coś takiego, co sprawiło, że poczułam chęć robienia zdjęć, chęć 

chwytania tego co widzę wokół. Pojawiło się zainteresowanie, które 

sprawiło że zaczęłam się skupiać na poznawaniu - jak się później oka-

zało - jednej z największych moich pasji. Na początku były domowe 

głupoty,  czyli zdjęcia kota, widoki z okna, las , jakieś elementy wystro-

ju mieszkania... Taki standard. Bawiłam się opcjami aparatu, które były 

tam dostępne (w bardzo ograniczonej formie) i fotografowałam - do-

słownie- co popadnie... Teraz moja przygoda z fotografią już trochę 

trwa i wiem, co poprzez moje fotografie chcę pokazać innym. Z bie-

giem czasu jestem coraz bardziej wymagająca, także te najlepsze po-

mysły wciąż dojrzewają. Kiedyś je zobaczysz a może nawet weźmiesz 

w jednym z nich udział?    
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Weronika Jeleśniański kl. 2TH, laureatka 1 miejsca w konkursie 

fotograficznym „Białe-Czarne”  
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Nowości marca  
 

 

 

Ksiądz Jan Kaczkowski Grunt pod nogami  
 

Ksiądz Jan Kaczkowski to nie tylko Życie na pełnej 

petardzie, ale też setki kazań wygłoszonych w całej 

Polsce i poza jej granicami. Książka ta to wybór 

tych, które jego zdaniem najlepiej pokazują naj-

bliższe mu tematy: wierność sumieniu, odwaga, 

wewnętrzna uczciwość, pokonywanie własnych 

słabości, budowanie bliskości i autentycznych re-

lacji. Niezależnie od tego, czy były wygłoszone dla 

tłumów, które przychodziły na jego msze, czy dla pacjentów hospicjum w 

Pucku i ich rodzin, widzimy w nich księdza Jana, który dzieli się tym, co 

dla niego najważniejsze.Książka zawiera też rekolekcje z księdzem Janem 

"Herod, Piłat, setnik i inni" oraz przewodnik po dobrej spowiedzi.  

 

 

  Ed Vulliamy Wojna umarła, niech żyje wojna. 

Bośniackie rozrachunki  

 
Wojna w byłej Jugosławii zaskoczyła świat, który 

sądził, że cywilizowana Europa ma już za sobą czasy 

bestialstwa na tak ogromną skalę. Vulliamy był jed-

nym z pierwszych dziennikarzy, który donosił o ludo-

bójstwie niemającym w skali europejskiej precedensu 

od czasów II wojny światowej i oskarżał zachodni 

świat o hipokryzję i bezczynność, równoznaczną  

z tolerowaniem zbrodni. Był też świadkiem w proce-

sach zbrodniarzy wojennych w Hadze, za to został 

potępiony przez wielu kolegów po fachu, którzy do-

magali się od dziennikarza neutralności. Obiektywizm – tak, mówi au-

tor Wojny…, ale nigdy obojętność wobec zła, bo każdy dziennikarz jest przede 

wszystkim człowiekiem. 

Dwadzieścia lat później Vulliamy opisuje dalsze losy ofiar i więźniów, ich nieza-

spokojony głód sprawiedliwości, ich gniew i frustrację; ostrzega, że nienawiść  

i pragnienie odwetu wciąż są żywe wśród mieszkańców Bośni. Wojna bowiem jest 

nieśmiertelna, nie kończy się jak mecz – w chwili, gdy zabrzmi gwizdek sędziego. 

 

 Charlotte Cho Sekrety urody Koreanek. 

Elementarz pielęgnacji 
 

W Europie o skórze mówi się głównie w 

kontekście problemów: zmarszczek i niedo-

skonałości cery, które trzeba tuszować 

grubymi warstwami makijażu. Koreanki od 

dawna wiedzą, że takie podejście prowadzi 

donikąd. Ich niezwykła metoda komplek-

sowej pielęgnacji gwarantuje rewelacyjne 

efekty. 
Charlotte Cho na własnym przykładzie 

obala mit, że idealna cera Koreanek to 

efekt dobrych genów i udowadnia, że 

wszystko zależy od właściwej pielęgnacji. W książce przedstawia kilka 

prostych, ale niezastąpionych sposobów, by raz na zawsze pożegnać się  

z niedoskonałościami i zachwycić wszystkich promienną, nieskazitelną 

cerą. 
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 Jacek Bilczyński Fit w praktyce. Ćwicz 

skutecznie 
 

Fit w praktyce to 3. książka Jacka Bilczyń-

skiego. Jej pierwszy rozdział w bardzo przy-

stępny sposób wyjaśnia zagadnienia teore-

tyczne związane z treningiem. W dziale dru-

gim znajdziemy zestawy ćwiczeń wraz ze 

zdjęciami i dokładnym opisem techniki ich 

wykonania oraz oddziaływaniem na orga-

nizm. W książce przedstawione są bardzo 

różnorodne formy aktywności od tych, które 

można wykonać na siłowni przez te, które 

sprawdzą się w plenerze, na ćwiczeniach 

domowych kończąc.  

Z założenia ma to być rzetelny i przystępny 

przewodnik traktujący o różnych formach treningu, dla osób w każdym 

wieku, ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą w racjonalny i świado-

my sposób zadbać o siebie. Innymi słowy, książka będzie o zdrowym sty-

lu życia z punktu widzenia aktywności.  
 

 

 

 

 Frederic Delavier Atlas treningu siłowego  
 

Drugie polskie wydanie atlasu cieszącego się dużą 

popularnością nie tylko w Europie, lecz także w 

Ameryce, Australii i Nowej Zelandii. Atlas jest 

adresowany do ludzi czynnie zajmujących się 

sportem, planowo trenujących swoje mięśnie.  

Liczne ilustracje obrazują zaangażowanie po-

szczególnych grup mięśniowych w czasie wyko-

nywania ćwiczeń na przyrządach. Na podkreślenie zasługuje fakt podziału 

ćwiczeń na odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn.  

Zmiany w bieżącym wydaniu dotyczą analizy treningów i możliwości ich 

dostosowania do różnic w budowie morfologicznej.  

Ta niewątpliwie interesująca książka powinna dotrzeć zarówno do osób 

chcących zrozumieć budowę mięśni i racjonalny sposób ich kształtowania, 

jak i do studentów uczelni medycznych, akademii wychowania fizyczne-

go, jak i akademii sztuk pięknych (wydziały malarstwa i rzeźby).  

 

 

Brigit Viney The History of the Eng-

lish Language  
 

Tells a story of invasion and conquest, 

of exploration and adventure, of poetry 

and literature, of business and technol-

ogy. Find out how people like St Au-

gustine, William of Normandy, Wil-

liam Shakespeare, Noah Webster, and 

others have influenced and shaped the 

English language.  
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Wywiad z Tomkiem Ledwożywem - podróżnikiem  

z klasy 4 TD 
 

1. Jak to się zaczęło, to Twoje podróżowanie?  

Moje podróże zaczęły się od prostej potrzeby zmiany czegoś w moim 

życiu. Jako, że od dziecka interesowały mnie obce kraje, postanowiłem 

przestać marzyć o dalekich podróżach, ruszyć tyłek z domu i otworzyć 

się na świat. Zanim się obejrzałem, podróże wciągnęły mnie tak mocno, 

że nie wyobrażam sobie, abym przestał to robić. Do tej pory przejecha-

łem autostopem 21 krajów i cały czas mam chęć na więcej. 

 

2.Jakie wyprawy masz za sobą, opisz je w skrócie. 

Moja pierwsza wyprawa autostopowa poza granice kraju zaczęła się, gdy 

miałem 18 lat czyli w 2014 roku. Postanowiłem pojechać do Albanii na 

Sylwestra, gdzie miało być spotkanie podróżników. Nigdy wcześniej nie 

jeździłem autostopem, więc było to dla mnie duże wyzwanie, szczegól-

nie, że była dość mroźna zima w tym okresie, a ja nie miałem żadnego 

doświadczenia. Na szczęście nie jechałem sam, a mój kolega, którego 

poznałem przez Internet 2 dni wcześniej, był już na kilku tego typu wy-

prawach, więc mogłem na niego liczyć. Rzuciłem sam siebie na głęboką 

wodę i przetrwałem ;). Mimo, że poruszałem się na południe, to okazy-

wało się być coraz zimniej. Gdy dojechaliśmy do Serbii, temperatura 

wynosiła około -10 
o
C. Okazało się, że główna droga do Albanii jest za-

sypana śniegiem i nie jest przejezdna. Postanowiliśmy spędzić Sylwestra 

w stolicy Serbii- Belgradzie. Spotkaliśmy pięciu Polaków (w tym chło-

paka ze Stalowej Woli , który był w moim wieku i z którym pojechałem 

na następną podróż) , z którymi wykupiliśmy pokoje w hostelu, zostawi-

liśmy plecaki i poszliśmy zwiedzać miasto.  

Na imprezę  sylwestrową  poszliśmy na koncert muzyki bałkańskiej  

w centrum miasta i tam razem z około dwudziestoma  podróżnikami  

z różnych krajów napiliśmy się szampana. Co ciekawe o północy było -

18 
o
C. 

Następnego dnia trzeba było już wracać do domu, na szczęście droga 

powrotna zajęła nam 2 dni.  

 

Kolejna podróż zaczęła się 2 miesiące później na feriach zimowych. 

Miałem do dyspozycji 2 tygodnie i chciałem każdy dzień spędzić po pro-

stu podróżując. Razem z kolegą , którego poznałem w Serbii, postanowi-

liśmy pojechać  gdzieś na południe, gdzie jest ciepło i w miarę tanio. 

Mieliśmy za cel wydać mniej niż 200 zł na osobę i ostatecznie nam się 

udało. Zwiedziłem Budapeszt, następnie pojechaliśmy do Serbii, gdzie 

niefortunnie jeden kierowca zostawił nas na autostradzie, a łapanie stopa 

jest zabronione. Musieliśmy przejść 40 km do najbliższych bramek auto-

stradowych, żeby nie stwarzać zagrożenia. Zajęło nam to całą noc i byli-

śmy wykończeni szczególnie, że nasze plecaki ważyły 11kg. Postanowi-

łem rozłożyć namiot, żeby się przespać kilka godzin i gdy już zasypia-

łem, zaczął padać deszcz, więc trzeba było się zbierać i jechać na połu-

dnie. Macedonia zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Ceny są niższe niż 

w PL, ludzie bardzo pozytywnie nastawieni do podróżników, a autostop 

jest tam czymś na porządku dziennym, do tego kuchnia jest tam wyśmie-

nita. Spędziliśmy tam 3 dni, dzięki czemu dokładnie zwiedziliśmy stolicę 

-Skopje jak i jedno z najpiękniejszych jezior w Europie -Ohrid. Następ-

nie udaliśmy się do Grecji, gdzie mogliśmy już chodzić w krótkich rę-

kawkach, niestety ceny w Euro i brak możliwości targowania trochę nas 

zniechęciły. Mimo to dojechaliśmy do jednego z najpiękniejszych miejsc 

w Grecji jakim są Meteory. Później już postanowiliśmy wracać powoli 

do PL zahaczając jeszcze o Albanię. Wjeżdżając do tego kraju mieliśmy 

w głowie jeszcze ostrzeżenia wszystkich kierowców, żeby tam nie jechać 

z powodu anarchii jaka tam panuje.  

Gdy tylko przekroczyliśmy granicę, niektórzy cywile nosili ze sobą ka-

rabiny co nas trochę przeraziło. Głównie jest to państwo muzułmańskie, 

a na południu, gdzie się właśnie znajdowaliśmy, byli to tacy typowi za-

machowcy. Na szczęście przez najgorsze wioski przewiozła nas policja, 

a potem już zaczynały się kurorty turystyczne, gdzie było tak jak  

w większości europejskich miast. Powrót do PL był bardzo łatwy, po-

nieważ wiele polskich ciężarówek wracało do domu. 
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3. Która z podróży była dla Ciebie najciekawsza, stanowiła najwięk-

sze wyzwanie?  

Najciekawszą, jak i stanowiącą największe wyzwanie, była podróż na 

zachód, gdzie postanowiłem pojechać sam. Jako, że kończyły mi się 

środki finansowe, postanowiłem pojechać do Holandii szukać pracy,  

a jeśli mi się nie uda to objechać zachodnią Europę. Do Holandii doje-

chałem w 24 H (szybciej niż autokar ^^) i po jakichś 3 h od przekrocze-

nia granicy, byłem już pracownikiem na farmie borówek amerykańskich. 

Załatwiłem kilka spraw w urzędzie miasta, jak i inne niezbędne papiery 

do tego, żebym pracował legalnie i od następnego dnia byłem już w pra-

cy. Po około miesiącu postanowiłem wrócić do PL, ponieważ zbliżał się 

początek roku szkolnego. Po pożegnaniu się z szefostwem, udałem się na 

wylotówkę, gdzie machałem ręką w kierunku ojczyzny. Chwilę później 

złapałem stopa na kilka kilometrów, gdzie zostałem wysadzony na stacji 

benzynowej. Ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem busa z polską reje-

stracją, więc podszedłem i zapytałem się młodego kierowcy czy czasem 

nie wraca do Polski. Okazało się, że Tomek (26 letni kierowca) jedzie 

właśnie w kierunku Gibraltaru wyładować towar. Zaproponował mi, że 

jak chcę, mogę z nim jechać, bo później będzie wracał gdzieś na Słowa-

cję. Zgodziłem się, bo rzadko kto ma taką możliwość, dostania się tak 

daleko jednym autem. Okazało się, że Tomek zapomniał prawa jazdy, 

więc poprosił mnie, abym to ja kierował przez większą część czasu. Na 

początku byłem strasznie zestresowany, bo nigdy nie jeździłem takim 

dużym autem, ale już później się przyzwyczaiłem i chętnie siadałem za 

kierownicą. Dzięki temu, że kierowaliśmy na zmianę, zaoszczędzaliśmy 

sporo czasu, dzięki czemu zwiedziliśmy mnóstwo miejsc. 

Wtedy uświadomiłem sobie, że w podróży nie ma rzeczy niemożliwych  

i wszystko może się spełnić.  

4. Podaj kilka bezcennych rad dla kogoś kto chciałby iść w Twoje 

ślady. 

Najcenniejsza rada to po prostu wyjść z domu, odejść od komputera, 

wystawić rękę i czekać co los przyniesie. Wziąć ze sobą plecak jeśli się 

jedzie na kilka dni, w którym dobrze mieć kilka konserw, śpiwór i na-

miot, jeśli planuje się spać na dziko. Tak naprawdę, jeśli ktoś obawia się 

tego typu podróżowania, niech postawi sobie za cel przejechanie do naj-

bliższego, większego miasta i przekona się, że jest to bardzo proste jak  

i dające wielką radość. 

5. Jakie kompetencje nabyte w szkole przydają się w podróżach. 

Najbardziej przydają się języki obce, ponieważ umożliwiają kontakt  

z obcokrajowcami. Nie wyobrażam sobie wsiadać do czyjegoś auta i nie 

nawiązać rozmowy z kierowcą. Czasem zdarza się tak, że kierowca nie 

zna żadnego języka obcego, ale uwierzcie, za pomocą gestów i pokazy-

wania można wszystko wytłumaczyć. W pewnym stopniu geografia jak  

i historia również się przydają w poznaniu niektórych zabytków czy 

świadomość, w jakim miejscu właśnie jestem. 

6. Jak radzisz sobie z finansowaniem wyjazdów? 

Głównie zakładam, że moje podróże są niskobudżetowe, dzięki czemu 

zebranie małej kwoty nie jest dla mnie większym problemem. Jeśli mam 

ochotę wyjechać gdzieś, gdzie z góry zakładam, że będę spał w hotelach  

Prezentacja Tomka Ledwożywa 
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jak i jadł w restauracjach lub po prostu polecę samolotem, to szukam 

jakiejś pracy dorywczej lub staram się oszczędzać. Zawsze robię tak, że 

do portfela wkładam tyle pieniędzy, ile planuję wydać i staram się tak 

dysponować pieniędzmi, aby mi wystarczyło do końca podróży, jednak 

zawsze w pogotowiu mam pieniądze na koncie, które po prostu są moim 

zabezpieczeniem, jeśli stałaby się jakaś nieprzewidziana sytuacja. 

 

7. Jakie masz plany na przyszłe podróże?  

Zaraz po maturze mam w planach pojechać autostopem do Brazylii. Bę-

dę musiał najpierw dostać się do Gibraltaru, gdzie w porcie będę szukał 

jachtu lub statku, który za pomoc zabierze mnie na drugi kontynent. Na-

stępnie z Brazylii pojadę do Wenezueli,  gdzie moim marzeniem jest 

zobaczyć ptaszniki w ich środowisku naturalnym. Kilka lat temu byłem 

hodowcą dość sporej grupy egzotycznych pająków dlatego też, chcę parę 

dni spędzić w dżungli na obserwacji kilku gatunków. Następnie pójść na 

studia, a potem się okaże co dalej. 

 

8. Opowiedz o tym z kim organizujesz wyjazdy, jak w ogóle należy 

się do wyjazdu przygotować. 

Jako że sam podróżuję, to sam wybieram sobie miejsca, które chcę zwie-

dzić, albo postanawiam pytać się kierowców, co ich zdaniem jest naj-

piękniejsze w danej okolicy i po prostu tam zmierzam, w ten sposób po-

znaję wiele ciekawych miejsc, o których nie jest napisane w żadnych 

przewodnikach. 

Jeśli podróżuję z kimś, to po prostu razem szukamy w Internecie miejsc, 

które według nas są godne zobaczenia. 

Jeśli chodzi o przygotowanie do podróży, to moim zdaniem najważniej-

sze jest nasze zdrowie, dlatego też warto nosić ze sobą apteczkę z najpo-

trzebniejszymi lekami, plastrami i bandażami. Kolejną sprawą, równie 

ważną, jest ubezpieczenie ,bez którego można mieć poważne kłopoty za 

granicą. Ubezpieczenie dla osoby do 26 roku kosztuje około 90 zł na cały 

rok np. wykupując kartę studencką ISIC lub Euro 26, dzięki której nie 

dość, że czujemy się bezpiecznie w podróży w razie wypadku, to rów-

nież mamy spore zniżki na transport, hotele, zwiedzanie zabytków, etc.  

Jeśli decydujemy się na podróż do danego kraju, warto poczytać o tam-

tejszej kulturze, zasadach i normach, ponieważ jako osoba przyjezdna, 

powinniśmy zachować się w taki sposób,  aby nikomu nie przeszkadzać 

ani go nie urazić. 
 

Dzień Kobiet 
 

8 marca, z okazji przypadającego w ten dzień Święta Kobiet, odbył się 

apel, podczas którego członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz  

z jego sympatykami, zaprezentowali okolicznościowy program arty-

styczny. Składał się on z dwóch części. W pierwszej, w żartobliwy spo-

sób powrócono do tradycji Dnia Kobiet w czasach PRL – u. Młodzież 

dowiedziała się jakie prezenty otrzymywały w tym dniu kobiety. Był 

więc bukiet goździków, kilo cukru i pomarańcze, a w roli ozdobnej to-

rebki na prezent – reklamówka. 
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Część druga programu przeniosła publiczność do raju, w którym miesz-

kał samotny Adam. Humorystyczne scenki pokazały, jaki wpływ na jego 

spokojne i jednostajne życie miało pojawienie się Ewy. 

 

 
 

 
 

Na koniec ogłoszono wyniki Plebiscytu na Miłą, Milszą i Najmilszą 

Uczennicę Zespołu Szkół Technicznych. Tytuł Miłej zdobyła Joanna 

Zając z klasy I TI, Milszej – Karolina Staroń z klasy III TH, a Najmilszą 

została Monika Kołodziej z klasy III TG. Uczennice zostały udekorowa-

ne szarfami i otrzymały upominki ufundowane przez tajemniczego spon-

sora. 

 
 

Aktorzy: Bartłomiej Hajder I TI, Oskar Bzdoń I TI, Marcel Haczyk I TI, 

Maciej Tudryn I TD, Jakub Karaś I TA, Łukasz Kamiński II TA, Woj-

ciech Bogdan I TA, Artur Tkaczyk III TD. Program artystyczny został 

przygotowany przez nauczycieli: Ewę Kossak – Hospod i Dariusza Woł-

czastego.  

 

Rekolekcje Wielkopostne 
 

W dniach 2 – 4 marca młodzież i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli 

w Rekolekcjach Wielkopostnych, które poprowadził ks. Łukasz Piór-

kowski. Tematyka spotkań została opatrzona tytułem: „Wysysacz energii 

kontra uczucie sukcesu”. Gościem specjalnym rekolekcji był trener As-

seco Resovii Andrzej Kowal, który opowiedział uczniom o potrzebie  

i sposobach motywacji.   
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Uzupełnieniem nauk była projekcja 

filmu pt. „Czy naprawdę wierzysz”.  

Oprawę muzyczną zapewnił chór 

złożony z kilkudziesięciu uczennic, 

wzbogacony muzykami „Ziemi Le-

żajskiej” i Zespołu B17. Przygoto-

waniem oprawy zajęli się: o. Barty-

meusz, Tomasz Kycia i Dariusz 

Wołczasty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia szkoły  
 1 marca obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji przez 

radiowęzeł szkolny została nadana okolicznościowa audycja przygoto-

wana przez nauczycieli historii. Klasa II TA wraz z wychowawczynią 
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Agatą Zygmunt wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej odprawionej 

w Bazylice OO. Bernardynów. Szkołę reprezentował poczet sztanda-

rowy.  

 1 – 2.03. uczniowie wybranych klas wzięli udział w wycieczce do 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

 2– 4 marca - odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził 

ksiądz Łukasz Piórkowski.  

 8 marca, z okazji przypadającego w ten dzień Święta Kobiet, odbył 

się apel, podczas którego członkowie Samorządu Uczniowskiego 

zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny.  

 8 marca, podczas apelu szkolnego wręczono nagrody laureatom 

konkursu „Białe – Czarne”. I miejsce – Weronika Jeleśniański z kla-

sy II TH, II miejsce – Dominik Materna z klasy I TI, III miejsce – 

Filip Szura z klasy I TB.  

 9 marca w sali B 11 odbył się szkolny etap konkursu „Alchemik”. 

Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest nauczycielka chemii 

Urszula Przynarowska.  

 9 marca w auli szkolnej wybrane klasy wzięły udział w spotkaniu z 

podróżnikiem z grupy „trzask.pl” Grzegorzem Chachałą. Tematem 

spotkania była Brazylia.  

 10 marca w auli szkolnej odbył się powiatowy konkurs „Losy Żoł-

nierzy Wyklętych”. Uczeń naszej szkoły – Szymon Hanejko z klasy 

I TD został laureatem II miejsca. Gratulujemy! 

 11 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce na IX 

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM – TOOL  

w Kielcach. 

 16 – 18 marca odbyły się matury próbne z języka polskiego, mate-

matyki i języka angielskiego. 

 18 – 19 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

odbył się Maraton Programistyczny „Hackathon”. Reprezentacja na-

szej szkoły w składzie: Kamil Bączek z klasy II TI, Tomasz Staroń  

z klasy III TI, Dominik Materna, Oskar Bzdoń z klasy I TI, pod 

opieką Tomasza Kaspra otrzymała wyróżnienie w kategorii Game-

Dev.  

 18 marca uczniowie klas technikum mechanizacji rolnictwa i zasad-

niczej szkoły zawodowej o profilu: mechanik – operator pojazdów  

i maszyn rolniczych udali się do Kielc na XXII Międzynarodowe 

Targi Techniki Rolniczej Agrotech i XVI Targi Przemysłu Drzew-

nego Las – Ekspo. 

 22.03. odbyły się wywiadówki klas maturalnych.  

 23.03. uczeń klasy II TI Łukasz Mączka zakwalifikował się do fina-

łowego etapu Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej, który odbę-

dzie się 22 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Łukasz 

został jednym z szesnastu finalistów. Serdecznie gratulujemy i bę-

dziemy trzymać kciuki!  

 24.03. – 29.03. – przerwa świąteczna.  

 31.03. uczniowie wybranych klas wzięli udział w wycieczce do 

Bochni i Krakowa.  
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