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Depresja- co to takiego?
23 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest
czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Warto więc przyjrzeć się
jej bliżej.
Zdarza nam się słyszeć podczas rozmów ze znajomymi, że
„ktoś ma depresję” lub „ktoś ma doła”. Jest to potoczne nazywanie
takiego stanu psychicznego, który fachowo nazywamy obniżonym nastrojem, bądź zaburzonym nastrojem. I nie jest w tym nic złego, jeśli
mamy takie okresy gorszego samopoczucia, smutku czy przygnębienia
sporadycznie – jest to całkowicie naturalna reakcja, świadcząca
o zdrowiu psychicznym. Niepokój mogą budzić dopiero obserwowane
objawy łączące się z chorobą i jeśli występują one przez dłuższy czas.

Poczta walentynkowa

Nie daj się depresji
Stypendium Gene’a Haasa
Walentynki – literacko, kulinarnie i listownie
I TG na kuligu
Zdjęcia Marceliny Jakubowskiej
Nowości w bibliotece
Zwycięzcy Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora ZST
Studniówka
Pierwsi robotyce odebrali certyfikaty
Z życia szkoły
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Depresja jest chorobą złożoną, która może się pojawić w wyniku
wielu różnych czynników, w tym biologicznych, emocjonalnych i środowiskowych. Głównymi objawami depresji są: złe samopoczucie przez
większą część dnia, częste zmęczenie lub utrata energii, częste poczucie
bezwartościowości lub winy, zaburzenie koncentracji uwagi, niezdecydowanie, regularna bezsenność lub nadmierna senność, zmniejszone odczuwanie przyjemności prawie we wszystkich działaniach, poczucie niepokoju, utrata masy ciała lub wzrost, uporczywe myśli o śmierci lub samobójstwie. Jeśli takie objawy występują codziennie lub prawie codziennie przez co najmniej dwa, trzy tygodnie, przez większą część dnia,
należy zwrócić się do psychologa bądź lekarza psychiatry na konsultację.
Nie możemy się bać lub wstydzić szukać pomocy u specjalisty, ponieważ
depresja sama nie ustąpi. Wymaga indywidualnie dobranej i systematycznie prowadzonej terapii farmakologicznej. Niezwykle ważna jest
również (oprócz farmakoterapii) psychoterapia (prowadzona przez specjalistę psychoterapeutę) oraz wsparcie rodziny i przyjaciół. Dzięki takiej
współpracy i solidnej pracy chorego, można skutecznie pokonać chorobę.
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Stypendium Fundacji Gene’a Haasa
dla uczniów naszej szkoły
Fundacja Gene’a Haasa jest organizacją oferującą środki finansowe wszystkim europejskim szkołom, które kształcą w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.
Celem Gena Haasa - założyciela i właściciela firmy Hass Automation jest zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia nauki na kierunkach technicznych i kontynuowania kariery zawodowej w przemyśle
obróbczym i produkcji maszyn. Tworzenie nowych technologii
w przemyśle i gospodarce wymaga dużej liczby dobrze wyedukowanych
pracowników. Edukacja techniczna powinna być atrakcyjniejsza
i bardziej zachęcająca dla młodzieży.
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Nowości w bibliotece:
Dashner James – Więzień labiryntu
Dashner James – Próby ognia
Lang Adam – Klucze
Slaughter Karin - Upadek
Evans Richard Paul – Stokrotki w śniegu
Evans Richard Paul – Papierowe marzenia
Jagielski Wojciech –
Wszystkie wojny Lary
Kaczkowski Jan – Życie na pełnej petardzie

PĘDZIŁ, PĘDZIŁ KULIG…

W wyniku procesu rekrutacji 61 szkół z 15 europejskich krajów
otrzymało od Fundacji Gene’a Haasa (GHF) stypendia na łączną kwotę
425 000 USD (377 000 EUR). W Polsce przyznano stypendia 12 szkołom. Łączna kwota stypendiów dla polskich szkół wynosi 74 900 USD.
Wśród szkół, którym przyznano stypendium, znalazła się nasza szkoła.
Zostanie ono przeznaczone dla uczniów klas technikum i zasadniczej
szkoły zawodowej z programem nauki obróbki skrawaniem. Stypendia
fundacji GHF mają na celu wsparcie finansowe uczniów w zakupie
książek, ubrań roboczych, drobnych narzędzi, pomocy dydaktycznych,
wycieczek edukacyjnych. Stypendium będzie również wykorzystane
jako nagrody dla najlepszych uczniów. Wsparcie to będzie stanowić
narzędzie motywacji do pogłębiania wiedzy technicznej, podejmowania
nauki na kierunkach technicznych.
str.5

We wtorkowy poranek 26 stycznia 2016 r. klasa I TG wraz
z opiekunami – p. E. Kossak-Hospod i p. R. Franusem, udała się na
obrzeża Leżajska, aby tuż za wiaduktem na drodze prowadzącej w kierunku Jelnej, rozpocząć kulig. Ciepło ubrani, wyposażeni w sanki i wyśmienite nastroje, uczniowie oczekiwali na przewoźników. Wkrótce
pojawili się profesjonalnie przygotowani do tego typu imprezy plenerowej panowie E. Baj i D. Siuzdak. Szybko uformowali kilkunastosankowego „węża”, połączyli go bezpiecznie z dużymi saniami przypiętymi do ciągnika i … kulig ruszył!
Trasa przejazdu wiodła przez las. Najpierw głównym traktem,
gdzie emocje sięgały zenitu, kiedy sanki kreśliły na drodze delikatną
sinusoidę, a kierowca ciągnika od czasu do czasu zmuszony był zatrzymać się na moment, by do kuligu na nowo włączyli się ci jego
uczestnicy, którzy nieoczekiwanie „wysiedli” z sanek…
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Drugi etap tej fantastycznej przejażdżki miał wolniejsze tempo
ze względu na przeprawę wąskimi, leśnymi dróżkami i polnymi drogami. Teraz była okazja do ożywionych rozmów z bliższymi i dalszymi
sąsiadami z sanek, a nawet do stoczenia z nimi bezpiecznej wojny na
śnieżki. Prognoza pogody na wtorkowe przedpołudnie ciągle się – na
szczęście – nie sprawdzała, było pochmurnie, ale bez zapowiadanych
opadów deszczu.
Po godzinnej przejażdżce nadszedł czas na przerwę w kuligu.
Wszyscy zebrali się na niewielkiej polanie i skupili wokół ogniska, by
za chwilę posilić się pieczoną, pachnącą kiełbasą i chlebem z masłem
czosnkowym. Uzupełnieniem tej królewskiej uczty na świeżym powietrzu były słodkie i słone przekąski popijane gorącą herbatą.
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Studniówka
Tegoroczna studniówka odbyła się 17 stycznia w „Hotelu Łańcut”.
Wzięły w niej udział klasy:
Klasa IV TA z wychowawczynią Katarzyną Wiatrowicz

Pokrzepieni i rozgrzani uczniowie klasy 1TG w niezmiennie dobrych
nastrojach, wraz z opiekunami i przewoźnikami uporządkowali teren
godzinnego odpoczynku, by za chwilę znów zająć miejsce na sankach.
Kulig ruszył w drogę powrotną peryferiami Jelnej. Znów było gwarno
i wesoło, śnieżki latały na głowami uczniów i opiekunów… Oznaki
nadciągającej w szybkim tempie odwilży były jednak coraz bardziej
widoczne – kilkudziesięciometrowy odcinek z prześwitującym czarnym asfaltem uczestnicy kuligu przebyli pieszo, by niepotrzebnie nie
obciążać sanek. Dalszą część trasy aż do końca, tj. do punktu wyjazdu
przy wiadukcie, pokonali znów radośnie na sankach. Gdy pełni niezapomnianych wrażeń uczniowie i opiekunowie dziękowali przewoźnikom za zaangażowanie i bezcenną pomoc, naturalnym sygnałem do
zakończenia udanego kuligu stał się siąpiący deszcz, który przyspieszył
rozstanie uczestników tej wspaniałej imprezy klasowej.
Uczestniczka kuligu
str.9

Klasa IV TB z wychowawcą Arturem Pęcakiem
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Klasa IV TD z wychowawczynią Stanisławą Leją

Klasa IV TG z wychowawczynią Anną Janiszewską – Celej

Klasa IV TE z wychowawcą Arturem Wiatrowiczem

Klasa IV TH z wychowawczynią Joanną Goździewską
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Klasa IV TI z wychowawcą Tomaszem Kasprem

Klasa IV TS z wychowawczynią Danutą Kumięgą
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Moja przygoda z foto
Moja przygoda z fotografią tak naprawdę nigdy się
nie zaczęła. Robiłam zdjęcia
„selfie”, później fotografowałam to co mi się spodobało,
bądź w jakiś sposób mnie urzekło. Nie mam profesjonalnego
sprzętu, robię zdjęcia telefonem. Mam go zawsze przy sobie więc mogę „łapać okazję”
do fotografowania. Tematem
jest to co wywrze na mnie największe wrażenie, np. mój kot.
Inspiracją są dla mnie góry,
szukam ciekawych ujęć podczas wędrówek. Zwracając
uwagę na interesujący szczegół,
robię zdjęcia niektórych części
ciała.
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Konkurs szkolny był moim
pierwszym publicznym pokazaniem zdjęć, nie licząc umieszczanych czasami zdjęć na instagramie
lub facebooku.
Marcelina Jakubowska kl. 2TE
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Poznajmy się! – klasa I TE
Patryk Buczkowski, Patryk Drzystek, Wojciech Dubiel, Maksymilian
Krawiec, Mateusz Kuczek, Kamil Kulpa, Bartłomiej Paszek, Artur Piróg,
Przemysław Socha, Karol Sroka, Daniel Teterycz, Bartosz Tokarz, Patryk
Barszczak, Wojciech Borek, Bartłomiej Chorzępa, Kamila Dądalska,
Maksymilian Dec, Marcin Florek, Sebastian Grabarz, Łukasz Kiełbowicz,
Katarzyna Kojder, Rafał Koper, Dawid Kowalczyk, Michał Leniart, Krystian Łebko, Karol Mączka, Alan Paul, Ernest Półćwiartek, Krystian Pucyło, Dawid Skiba, Piotr Tudryn, Kacper Waniowski, Wojciech Zawół, Bartłomiej Zygmunt
Uczniowie klasy I TE kształcą się na kierunkach: technik elektronik
i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
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Finał Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
10 lutego rozegrano mecz finałowy Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. Zmierzyły
się w nim drużyny klas: II B i III TA. Był to rewanż za ubiegłoroczny finał, jednak ponownie lepsza okazała się reprezentacja II B. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5 – 3.
W meczu o trzecie miejsce III TS po rzutach karnych pokonała II TE.
W regulaminowym czasie był remis 3 – 3.
Finał:
II B – III TA 5 – 3
Bramki: II B – 8’Mateusz Maruszak, ’12, ’28 Grzegorz Czarniecki, ’17
Tomasz Malkowski
III TA – ’18 Zebzda, ’22 Baj, ’26 Potaczała
Składy:
II B – Dawid Skica – Daniel Kusy, Mateusz Kulpa, Mateusz Maruszak,
Grzegorz Czarniecki, Piotr Czarniecki, Tomasz Malkowski
III TA – Robert Trestka, Paweł Król – Marcin Baj, Rafał Zebzda, Marcin
Socha, Marcin Śliwa, Jerzy Baran, Mateusz Wawrzak, Wojciech Potaczała
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W turnieju dziewczyn, zwyciężyły uczennice I TH, które wyprzedziły
koleżanki z III TŻ, II TG, III TG i I D.

Skład I TH:
Agnieszka Nowak, Estera Szarzyńska, Monika Sajdłowska, Natalia Zawół, Martyna Siuzdak, Klaudia Ostrowska, Dominika Magiel, Monika
Muskus, Justyna Ilasz, Katarzyna Kołodziej, Monika Gumula, Kamila
Dądalska, Patrycja Urban, Agata Zwolińska
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Wykształciliśmy pierwszych robotyków

2 lutego 2016 roku w naszej szkole w pracowni mechatroniki został przeprowadzony pierwszy w historii szkoły egzamin z obsługi i programowania robotów przemysłowych, który zdawało 15 uczniów z klasy
czwartej technikum mechatronicznego. Egzamin zakończył się sukcesem.
Zdali wszyscy uczniowie, uzyskując średnio 90% prawidłowych odpowiedzi.
str. 20
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Każdy z naszych robotyków otrzyma świadectwo Akademii Astor
w Krakowie, potwierdzające zdobyte wiadomości oraz umiejętności
z zakresu robotyki. Jest to uznawany w nowoczesnym przemyśle
certyfikat, który umożliwi naszym absolwentom zdobycie pracy jako
operator i programista robotów przesyłowych.
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 Block Teaching - uczenie robota,
 AS Language - zagadnienia podstawowe,
 komendy ruchu w języku AS,
 podstawowe zasady programowania,
 programowanie robota przemysłowego.
Po ukończeniu modułu, uczniowie zostali ocenieni z umiejętności
praktycznych obsługi i programowania robota przemysłowego,
a następnie przystąpili do zdawania części teoretycznej, na specjalnie do
tego celu utworzonej platformie internetowej Akademii Astor.

Przeprowadzona forma egzaminu jest pierwszą tego typu w Polsce.
Koordynatorem projektu byli: Dyrektor Akademii Astor Małgorzata Stoch oraz nauczyciel mechatroniki w ZST w Leżajsku Robert Maruszak.
Wspólnie z Akademią Astor w Krakowie został opracowany innowacyjny model kształcenia. W ramach zajęć specjalizujących, uczniowie klasy
czwartej technikum mechatronicznego, kształcili się praktycznie na nowoczesnym robocie Kawasaki serii R w pracowni mechatronicznej naszej szkoły. Zdobywali umiejętności z następujących zagadnień:
 dokumentacja techniczna robotów,
 bezpieczeństwo podczas pracy i obsługi robota,
 podłączanie, włączanie i wyłączanie robota,
 rodzaje wejść/wyjść,
 układy współrzędnych i poruszanie robotem,
 sposoby poruszania jednostką mechaniczną,
str.21

str. 22

Styczeń/Luty

Nr 62 /2016

Powstanie Akademii ASTOR
Pomysł stworzenia Akademii ASTOR zrodził się z doświadczeń
firmy ASTOR - dystrybutora nowoczesnych rozwiązań przemysłowych
w zakresie automatyzacji i zarządzania produkcją. Jest to odpowiedź na
potrzeby klientów w obszarze poszerzenia wiedzy technicznoproduktowej, zarządzania projektami oraz szeroko pojętych umiejętności
z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. Inicjatywa skierowana
jest do pracowników działów technicznych, jak również do kadry menedżerskiej firm produkcyjnych i integratorskich.
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czesnych zakładach produkcyjnych, gdzie na dobre zagościła robotyzacja
procesów produkcyjnych. Pojawia się coraz więcej ofert pracy, w których wymagana jest od absolwenta znajomość zagadnień z robotyki, sterowników PLC czy Wonderware InTouch.
Wonderware InTouch to przemysłowe oprogramowanie zaprojektowane
do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych, w pełni zgodny
z wytycznymi dla systemów klasy SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition) oraz HMI (Human-Machine-Interface)/
Ważne, abyśmy na bieżąco tak korygowali swoją ofertę edukacyjną, aby dorównać trendom dynamicznie rozwijającego się przemysłu na
świecie.

Szkolenia Akademii ASTOR
Opracował: Robert Maruszak
Akademia ASTOR w swojej ofercie łączy teorię oraz wiedzę
praktyczną z wykorzystaniem rozwiązań technicznych, stanowiąc bogate
źródło informacji na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Oprócz
warsztatów poświęconych produktom Wonderware, GE Intelligent Platforms, SATEL, Kawasaki, Horner, Astraada, Epson i Korenix, kursanci
mogą także uczestniczyć w szkoleniach biznesowych, jak Zarządzanie
Projektami czy Doskonalenie Procesów Produkcyjnych.
Trenerami Akademii ASTOR są certyfikowani specjaliści z wieloletnim
doświadczeniem praktycznym w zakresie omawianych zagadnień oraz
o odpowiednim przygotowaniu dydaktycznym.
Szkolenia dopasowywane są do potrzeb kursantów, zaś warsztaty i seminaria, których program uwzględnia preferencje i realia konkretnych firm
czy branż, organizowane na terenie całej Polski. Każdy uczestnik szkoleń
Akademii ASTOR otrzymuje certyfikat o unikatowym numerze, autoryzowany przez konkretnego dostawcę produktowego ASTOR.
Wdrożony model szkolenia i egzaminowania przyszłych robotyków będzie kontynuowany w naszej szkole w kolejnych latach – mówi
Robert Maruszak. Jestem pewny, że zdobyte umiejętności praktyczne
z obsługi robotów przemysłowych, potwierdzone certyfikatem będą doskonałą przepustką dla naszych robotyków w znalezieniu pracy w nowostr.23

Kulinarne walentynki - Natalia Nykiel
z technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku laureatką II miejsca
Międzyszkolnego Konkursu Gastronomicznego „Walentynkowy Czar”
11 lutego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej
Woli odbył się Międzyszkolny Konkurs
Gastronomiczny „Walentynkowy Czar”.
Rywalizowali w nim uczniowie szkół ze
Stalowej Woli, Tarnobrzega, Leżajska,
Sandomierza i Rzeszowa. Zespół Szkół
Technicznych w Leżajsku eprezentowały
uczennice technikum żywienia i usług
gastronomicznych:
Natalia
Nykiel
z klasy III TŻ i Marta Zawada z klasy III
TG.
str. 24
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Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować potrawy, które mogą
być serwowane podczas romantycznej kolacji (danie główne i deser).
Natalia przyrządziła „Lasagne Romea i Julii” i „Przysmak Damy Cameliowej”, a Marta „Filet Afrodyty” i „Słodki Pocałunek”. Jury konkursu,
w którego skład wchodziło sześciu szefów kuchni renomowanych restauracji, oceniało nie tylko smak i aromat potraw, ale też ich oryginalność,
odpowiednie wyeksponowanie, prezentację na talerzu. Propozycja Natalii spotkała się z uznaniem jurorów, którzy przyznali jej II miejsce. Opiekę nad uczennicami sprawowały nauczycielki: Monika Balińska i Anna
Bucka.
Serdecznie gratulujemy!
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Czytelniczy Konkurs Walentynkowy
12 lutego w czytelni biblioteki
naszej szkoły odbyła się XI
edycja Czytelniczego Konkursu
Walentynkowego. W tym roku
do rywalizacji zostali zaproszeni
uczniowie klas trzecich technikum. Trzyosobowe reprezentacje rozwiązywały test ze znajomości wątków romantycznych
w literaturze. Oto zwycięzcy:
I miejsce – reprezentacja klasy III TA
II miejsce – reprezentacja klasy III TB
III miejsce – reprezentacja klasy III TŻ
Gratulujemy!
W tym dniu, działała również „walentynkowa poczta”, zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski. W bibliotece została wystawiona okolicznościowa skrzynka pocztowa, do której wszyscy zainteresowani wrzucali
kartki walentynkowe. W piątek, 12 lutego, przedstawiciele Samorządu
dostarczyli kartki adresatom.

str.25

str. 26

Styczeń/Luty

Nr 62 /2016

Styczeń/Luty

Z życia szkoły










4 stycznia rozpoczęliśmy naukę po świątecznej przerwie.
11 stycznia odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
15 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyły się
XVII Spotkania Teatralne „Jasełka 2016”. Wśród kilkunastu grup,
które zaprezentowały się na scenie, znalazło się również Szkolne
Koło Teatralne, które przedstawiło jasełka przygotowane przez panie: Bożenę Szpunar i Martę Katę. Grupie teatralnej towarzyszył zespół muzyczny i soliści pod opieką Tomasza Kyci. Miło nam poinformować, iż jury przeglądu doceniło inscenizację i przyznało naszym reprezentantom dwa wyróżnienia: za całość inscenizacji oraz
dla zespołu muzycznego i solistów.
17 stycznia odbyła się studniówka.
19 stycznia uczniowie klas: III TA, IV TI i IV TH wzięli udział
w lekcjach historii, które poprowadzili pracownicy Instytutu Pamięci
Narodowej w Rzeszowie: Michał Kalisz i Zenon Fajger. Tematem
pierwszej lekcji był obóz NKWD w Trzebusce pod Rzeszowem.
Podczas kolejnych zajęć młodzież dowiedziała się jak wyglądał
w PRL aparat bezpieczeństwa i kto w PRL podlegał represjom.
19 stycznia odbyła się konferencja klasyfikacyjna.
22 stycznia trzej uczniowie Zespołu Szkół Technicznych: Łukasz
Urbański z klasy III TD, Hubert Cierpisz z klasy II TD oraz Jakub
Stepaniak z klasy I TD wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie
z Języka Angielskiego, który został zorganizowany przez Instytut
Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Do etapu finałowego konkursu, polegającego na rozmowie z egzaminatorami na
wylosowany temat, awansowało sześciu uczestników z najwyższym
wynikiem punktowym. W tej grupie znalazł się również Łukasz
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Urbański, zostając tym samym laureatem konkursu. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
25 stycznia, reprezentujący naszą szkołę zespół B17 w składzie: Weronika Jeleśniański, Łukasz Urbański, Dawid Wołczasty, Damian
Wołczasty i Kamil Wołczasty wziął udział w IX Wojewódzkim
Konkursie Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej w Kolbuszowej. Zespół zaprezentował kolędę w języku angielskim pt. „Mary, did you
know?”. Jury konkursu doceniło występ i przyznało II miejsce w kategorii zespoły.
26 stycznia w hali sportowo – widowiskowej naszej szkoły odbył się
Turniej w Piłce Ręcznej Mężczyzn o Puchar Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych w Leżajsku. Wzięły w nim udział drużyny
z Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej, Gimnazjum w Grodzisku
Dolnym, Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej oraz dwie
drużyny Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – ZST I Leżajsk
II miejsce – LO Kolbuszowa
III miejsce – Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej
IV miejsce – ZST II Leżajsk
V miejsce – Gimnazjum w Grodzisku Dolnym
29 stycznia odbyła się konferencja plenarna.
2 lutego w pracowni mechatroniki został przeprowadzony pierwszy
w historii szkoły egzamin z obsługi i programowania robotów przemysłowych, który zdawało 15 uczniów z klasy czwartej technikum
mechatronicznego. Każdy z naszych robotyków otrzyma świadectwo
Akademii Astor w Krakowie, potwierdzające zdobyte wiadomości
oraz umiejętności z zakresu robotyki. Jest to uznawany w nowoczesnym przemyśle certyfikat, który umożliwi naszym absolwentom
zdobycie pracy jako operator i programista robotów przesyłowych.
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6 lutego w auli naszej szkoły odbył się etap powiatowy XVI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego.
 7 lutego we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku odbył się
V Noworoczny Koncert „Ziemi Leżajskiej”. Zaprezentowały się na
nim zespoły działające w naszej szkole: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”, Zespół B17 oraz zaproszeni goście: działająca przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku „Ziemia Leżajska” oraz Zespół
Pieśni i Tańca „San”.
 10 lutego rozegrano mecz finałowy Turnieju Halowej Piłki Nożnej o
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. Zmierzyły się w nim drużyny klas: II B i III TA. Był to rewanż za ubiegłoroczny finał, jednak ponownie lepsza okazała się reprezentacja
II B. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5 – 3.
W meczu o trzecie miejsce III TS po rzutach karnych pokonała
II TE. W regulaminowym czasie był remis 3 – 3.
W turnieju dziewczyn, zwyciężyły uczennice I TH, które wyprzedziły koleżanki z III TŻ, II TG, III TG i I D.
 11 lutego w w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej
Woli odbył się Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny „Walentynkowy Czar”. Rywalizowali w nim uczniowie szkół ze Stalowej
Woli, Tarnobrzega, Leżajska, Sandomierza i Rzeszowa. Naszą szkołę reprezentowały uczennice technikum żywienia i usług gastronomicznych: Natalia Nykiel z klasy III TŻ i Marta Zawada z klasy
III TG. Miło nam poinformować, iż kulinarna propozycja Natalii
spotkała się z uznaniem jury, które przyznało jej II miejsce.
 12 lutego w czytelni biblioteki naszej szkoły odbyła się XI edycja
Czytelniczego Konkursu Walentynkowego. W tym roku do rywalizacji zostali zaproszeni uczniowie klas trzecich technikum.
Trzyosobowe reprezentacje rozwiązywały test ze znajomości
wątków romantycznych w literaturze. Oto zwycięzcy:
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I miejsce – reprezentacja klasy III TA
II miejsce – reprezentacja klasy III TB
III miejsce – reprezentacja klasy III TŻ
W tym dniu, działała również „walentynkowa poczta”, zorganizowana przez
Samorząd Uczniowski. W bibliotece została wystawiona okolicznościowa skrzynka pocztowa, do której wszyscy zainteresowani
wrzucali kartki walentynkowe. W piątek, 12 lutego, przedstawiciele Samorządu dostarczyli kartki adresatom.
15 – 28 luty – ferie zimowe.
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