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Rok 2015 

 

Dzień Przedsiębiorczości 

5 lutego 2015 r., B. Bryk, E. Serafin, A. Kiwak  

Zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice szkoły do udziału w ogólnopolskim 

programie edukacyjnym  Dzień Przedsiębiorczości, który w bieżącym roku szkolnym 

odbędzie się 25 marca 2015 r. Przedsięwzięcie polega na odbyciu jednodniowej praktyki  

w firmie lub instytucji  w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia. Będzie to doskonała 

okazja aby zweryfikować swoje wyobrażenia o zawodzie, sprawdzić własną wiedzę  

i umiejętności. Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć poniżej zamieszczone dokumenty 

u pani Beaty Bryk lub pani Ewy Serafin do dnia 15.03.2015 r. 

        Dodatkowe informacje na temat Dnia Przedsiębiorczości zawiera prezentacja 

zamieszczona na witrynie SKP.  

 

Niech żyje bal - STUDNIÓWKA 2015 

2.02.2015 r., M. Mazur, A. Kiwak 

Studniówka to magiczny moment w życiu każdego ucznia szkoły średniej. Z jednej 

strony beztroska zabawa i czas spędzony wspólnie z przyjaciółmi, z drugiej świadomość,  

że coś się kończy. 24 stycznia 2015 roku w Domu Weselnym „Zacisze” w Trześni odbył się 

bal studniówkowy maturzystów Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych z Weryni. 

O godzinie 1900 uroczystość rozpoczęli, Małgorzata Mazur oraz Kamil Dziuba 

witając zaproszonych gości - Pana Starostę Józefa Kardysia oraz Pana Przewodniczącego 

Rady Powiatu Mieczysława Burka, dyrektorów, grono pedagogiczne, rodziców oraz 

maturzystów wraz z osobami towarzyszącymi. 

Następnie maturzyści poprzez wręczenie dyrekcji, wychowawcom oraz rodzicom 

kwiatów, wyrazili swoją wdzięczność za przekazywaną im widzę, wsparcie, pomoc. Był  

to również czas przeprosin za wszelkie przewinienia, popełnione błędy oraz czas 

podziękowań za wyrozumiałość. 

Zanim jednak został odtańczony dostojny polonez i rozpoczęła się huczna zabawa, 

swoje przemówienie wygłosili Pan Dyrektor Stanisław Olszówka oraz Starosta Powiatu 

Kolbuszowskiego Pan Józef Kardyś, życząc wszystkim wspaniałej zabawy, niezapomnianych 

wrażeń oraz sukcesów na maturze i egzaminach zawodowych. 

Atrakcją wieczoru był humorystyczny skecz przygotowany przez uczniów klasy IV  

w zawodach technik ekonomista, kucharz, przedstawiający sceny z życia szkoły. Była to 

okazja do przypomnienia sobie wspólnie spędzonych chwil. Tak szybko minęły cztery lata… 
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Tego wieczoru maturzyści nie zapomnieli o swoich wychowawcach. O północy  

w ramach podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie, przygotowali 

niespodzianki dla Pani mgr Anny Kiwak oraz Pani mgr Bernadety Olszówki, w postaci 

przygotowanych piosenek oraz odśpiewali gromkie „ STO LAT!”. 

Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Fragment drogi życiowej maturzystów 

Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych, związany z tą szkołą, z tym technikum, 

powoli i nieubłagalnie dobiega końca. Tego wieczoru jednak wszyscy na chwilę zapomnieli, 

że za sto dni czeka ich trudna matura i bawili się do białego rana. Szyk i elegancję otoczenia 

podkreślały piękne stroje i fryzury. Wszystko to stworzyło wspaniałą, niezapomnianą 

atmosferę, która pozostanie w naszej pamięci na całe życie 

 

 

XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

2.02.2015 r, M. Król, B. Twardowska 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXX już Olimpiadzie Wiedzy 

Ekologicznej. Etap szkolny odbył się 14 stycznia, a uczestnikami byli uczniowie II i III klasy 

Czteroletniego Technikum. Najlepszymi w tej rywalizacji okazali się: Kamil Drżał z kl. III  

i Marzena Materska z kl. II Czteroletniego Technikum w zawodzie technik ekonomista.  Będą 

oni reprezentować naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w kwietniu 

na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

Balowo... Karnawałowo... 

2.02.2015 r., B. Marut, A. Kwiecień, A. Kiwak 

Tego roku Półmetek klas drugich naszej szkoły odbył 

się w Zapolu w „Zajeździe Świder”. Trudno uwierzyć,  

że połowa naszej „szkolnej drogi” jest już za nami. Dla 

uczczenia tego faktu 17 stycznia 2015  urządziliśmy bal 

półmetkowy. Wszyscy wyglądali bardzo elegancko  

i szykownie, stosownie do sytuacji. Młodzież wszystkich klas 

doskonale się zintegrowała i świetnie bawiła. Muzyka była  

bardzo zróżnicowana – każdy znalazł coś dla siebie. Były 

również stałe punkty każdej imprezy: „chusteczka”  

i „kaczuszki”.  Czasem na parkiecie brakowało miejsca do wykonania co bardziej 

zamaszystych kroków, ale nikogo to nie zniechęcało. Nikt nie był też głodny. Na dobrze 

zaopatrzonym szwedzkim stole zakąsek systematycznie przybywało. 
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Był to czas oddechu, chwila zapomnienia o trudach ciężkiej codziennej pracy 

wkładanej w zdobywanie wiedzy. Wieczór ten z pewnością możemy zaliczyć do udanych,  

a dzięki pięknym zdjęciom możemy go długo wspominać. 

Mogę tylko jedno powiedzieć - niech żałują ci, których nie było na tej świetniej 

imprezie. 

 

Specjaliści od żywienia 

29.01.2015 r., A. Tylutka, A. Staszewska, S. Urbańska, A. Tęcza, K. Wachowska 

Prawidłowe nawyki żywieniowe pozwalają utrzymać nasz organizm w dobrej formie 

zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Na nic dieta, jeśli nie wyrobimy w sobie zdrowych 

nawyków, które pomogą nam cieszyć się zgrabną sylwetką, dobrym zdrowiem, świetnym 

samopoczuciem i  kondycją. W takim razie jakie nawyki żywieniowe zapewnią nam zdrowie, 

dobre samopoczucie i zgrabną sylwetkę? Dlaczego należy 

jeść powoli? Czy słodycze są bezwzględnie zakazane  

w zdrowej diecie? 

Na te wszystkie pytania znają odpowiedz 

uczennice ZSA-E w Weryni, które prowadzą zajęcia z tej 

dziedziny w różnych przedszkolach i szkołach,  

a uczestnictwo w nich zawsze cieszy wszystkich! 

Oczywiście nad przebiegiem tych kursów zawsze czuwa 

pani Anna Tęcza, dzieląc się swym doświadczeniem  

i umiejętnościami, zachęca i poleca co zrobić, aby było 

jeszcze ciekawiej. Uważa także, iż tego typu lekcje są 

bardzo przydatne naszym uczniom, gdyż pogłębiają wiedzę, pozwalają na bezpośredni 

kontakt z odbiorcami, a przede wszystkim niosą ze sobą dobry nastrój. 

A co na to same  prowadzące? 

OLA: Za każdym razem, gdy jesteśmy na warsztatach prowadzonych dla dzieci, czy  

to w przedszkolach czy szkołach podstawowych, to czujemy ogromną satysfakcję, że uczymy 

je jak zdrowo się odżywiać, a także tego że jedzenie wcale nie musi być nudne. Widząc przy 

tym uśmiechnięte twarze dzieci, od razu wiemy, że takie spotkania mają sens. Myślimy,  

że nasi mali słuchacze z chęcią będą stosować nasze rady oraz wykorzystywać owoce  

i warzywa w każdy możliwy sposób do dekoracji posiłków i z radością je zjadać. 

ANIA: Ostatnio zawitaliśmy do PSP w Cmolasie. Uczniowie klas pierwszych  

z zaciekawieniem wysłuchali najpierw  wykładu o zdrowym odżywianiu, a później już tylko 

chętnie brali udział w organizowanych zagadkach i zabawach. Mali słuchacze chłonęli 

przekazywaną wiedzę, bo widać było jak szybko rozwiązywali nawet te najtrudniejsze 

zadania. Pod naszym okiem przygotowali też zdrowe i pyszne kanapeczki. Każdy z nich 

otrzymał od nas łabędzia z jabłka i różę wyrzeźbioną w marchewce. Maluchy odwdzięczyły 

się nam nie tylko słowem „dziękuję”, ale także swoim szerokim uśmiechem! 
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SYLWIA: W ciekawy sposób zachęcałyśmy pierwszoklasistów do poprawnego odżywiania 

się poprzez różnego rodzaju zagadki i zabawy, a wszyscy byli bardzo zadowoleni, nawet 

zafascynowani tym, co prezentowałyśmy. Uczestnicy naszych warsztatów mają zawsze 

możliwość zrobienia własnych przekąsek -a jakie mają fantazje…! Z maluchami jest 

zabawnie, bo zadają wiele pytań np. „czy to jest zdrowe?” „czy to lub tamto można jeść?”.  

A my, jako prowadzące, zawsze odpowiadamy długo, ciekawie i zajmująco. 

Będziemy dalej uczyć dobrych nawyków żywieniowych! 

 

Ogłoszenie o rekrutacji 

28.01.2015 r., Beata Bryk, Ewa Serafin 

Informujemy, że w ramach projektu POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców” 

zostanie przeprowadzona rekrutacja do następujących działań projektowych: 

-kursu prawa jazdy dla 40 uczennic/uczniów klas II i III Technikum oraz Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej, 

-kursu obsługi kas fiskalnych dla 45 uczennic/uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej z kl. I-II technik ekonomista, kl. II - technik handlowiec, kl. I-II-III Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa w zawodzie kucharz, 

-kursu Księgowość małych firm i rozliczanie z ZUS dla 30 uczennic/uczniów klas II i III 

Technikum kształcących się w zawodzie technik ekonomista 

Uczennice/uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie w/w formie (formach) 

wsparcia składają formularz zgłoszeniowy załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami 

nr 2, 3, 4 do szkolnego opiekuna projektu (p. Beaty Bryk) / asystenta szkolnego opiekuna 

projektu (p. Ewy Serafin) w biurze projektu w terminie do dnia: 18.02.2015 r. 

Załączniki, które należy złożyć oraz szczegółowe informacje na temat form wsparcia  

w jakich można uczestniczyć i zasady udziału w projekcie zamieszczone są w Regulaminie 

uczestnictwa i rekrutacji do projektu POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców” - 

28.01.2015 r., który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce projekt 

„Podkarpacie stawia na zawodowców”. 

Informujemy jednocześnie , że udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane  

z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dodatkowych informacji udzielają: p. Beata Bryk oraz p. Ewa Serafin. 
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Siatkówka 

28.01.2015 r., A. Żywiec 

Po emocjach i niespodziance, jaką sprawiła nam szkolna drużyna piłki siatkowej 

chłopców, zajmując I miejsce w turnieju powiatowym, przyszedł czas na szkolne rozgrywki 

w siatkówce chłopców. W szkole od 7 lat są rozgrywane Mistrzostwa Zespołu Szkół 

Agrotechniczno - Ekonomicznych w piłce siatkowej chłopców. 

W tym roku turniej odbył się po raz ósmy, a zdobywcami Pucharu Dyrektora została 

drużyna zawodników z klasy II   Czteroletniego Technikum w zawodzie technik ekonomista, 

handlowiec. Rozgrywki odbyły się w grudniu 2014 roku i styczniu 2015 roku. Uczestniczyło 

w nich osiem zespołów klasowych: kl. II Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kl. III Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej, kl. IV Czteroletniego Technikum w zawodzie technik ekonomista, 

kucharz, kl. III Czteroletniego Technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych, kl. III Czteroletniego Technikum w zawodzie technik architektury 

krajobrazu, technik ekonomista, kl. II Czteroletniego Technikum w zawodzie technik 

architektury krajobrazu i technik żywienia, kl. II Czteroletniego Technikum w zawodzie 

technik ekonomista i handlowiec, kl. I Czteroletniego Technikum w zawodzie technik 

architektury krajobrazu, technik ekonomista. 

Finał rozgrywek odbył się 14 stycznia 2015 r. 

Wyniki meczów finałowych przedstawiają się następująco: 

kl. I ae - kl. II aż 0 : 2 (19:25, 13:25) 

kl. II eh - kl. III tż 2 : 0 (25:19, 25:10) 

kl. I ae - Kl. III tż 2 : 0 (25:11, 25:13) 

kl. II aż - kl. II eh 0 : 2 (15:25, 22:25) 

I miejsce kl. II eh w składzie: Dominika Serafin, Mateusz Lubera, Kacper Mazur, Konrad 

Magda, Patrick Okoniewski, Arkadiusz Wilczyński, Adrian Lubach, Eryk Korytkowski. 

II miejsce kl. II aż w składzie: Szymon Majewski, Wojciech Pająk, Bartłomiej Róg, Michał 

Zdeb, Jakub Jagoda, Krzysztof Kwaśnik. 

III miejsce kl. I ae w składzie: Patryk Bieleń, Patryk Kosiorowski, Jarosław Deptuch, 

Damian Skiba, Katarzyna Piotrowska, Dariusz Kobylarz, Dominik Kobylarz. 

IV miejsce kl. III tż w składzie: Kamil Mokrzycki, Kamil Czajkowski, Marcin Pytlak, Jan 

Kolano, Barbara Kret, Aleksandra Tylutka, Krzysztof Piekarz, Kamil Kwaśnik. 

W ramach rozgrywek o Puchar Dyrektora ZSA-E w drugim półroczu planowane są turnieje 

piłki nożnej oraz tenisa stołowego. 
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Kolędowanie w Powiecie tradycją wszystkich szkół  

23 stycznia 2015 r., A. Stąpor, A. Kiwak  

Tradycyjnie jak co roku 13.01.2015 r., w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej 

odbyło się wspólne kolędowanie przedstawicieli Samorządów Uczniowskich  

z Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu 

Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz władz Powiatu 

Kolbuszowskiego. Pan Starosta Józef Kardyś wspólne kolędowanie rozpoczął witając 

zebranych uczniów, ich opiekunów, księży oraz gości. Organizatorem wtorkowego spotkania, 

tj. poczęstunku jak i przygotowania programu artystycznego była nasza szkoła. 

Reprezentowali nas  dyrektor Stanisław Olszówka, wicedyrektor Witold Cesarz, nauczyciele 

oraz  uczniowie. Szkoła do swojej roli przygotowała się wzorowo. Występ muzyczny zespołu 

Concordia wszystkich wprawił w świąteczny nastrój. Również jasełka, przygotowane przez 

uczniów klasy III Czteroletniego Technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych, ukazujące drogę do pełnego zrozumienia istoty człowieczeństwa oraz  

do tego, co w życiu naprawdę ważne, spotkały się z dużym uznaniem wśród uczestników 

kolędowania. Spotkanie upływało w radosnym i ciepłym nastroju wspólnego kolędowania. 

 

Język angielski szansą na lepszą przyszłość  

23 stycznia 2015 r., A Stąpor, A. Kiwak  

Nie ulega wątpliwości, iż znajomość języków obcych to wielka zaleta, która bardzo 

ułatwia życie.  Najpopularniejszym językiem jest oczywiście angielski i to właśnie jego warto 

uczyć się w pierwszej kolejności. Przede wszystkim jest to język bardzo użyteczny, gdyż 

możemy porozumieć się nim w każdym zakątku świata.  

Przydatny może okazać się w podróży, na lotnisku, a także w innych sytuacjach życia 

codziennego. Osoba znająca biegle język angielski ma większą szansę na dobrą pracę. Język 

ten jest poniekąd obecny w naszym życiu – słuchamy przede wszystkim piosenek po 

angielsku, a w języku polskim coraz częściej używane są anglojęzyczne słowa.  

Do zalet możemy zaliczyć także to, iż angielski jest dosyć łatwym językiem i jego nauka nie 

powinna przysporzyć nam problemów. Świadczyć może o tym fakt iż już po raz kolejny aż 55 

uczniów z klas I –IV technikum wzięło udział w  Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego 

który odbył się 21.11.2014 roku.  

Konkurs składał się z zadań gramatyczno-leksykalnych oraz czytania  

ze zrozumieniem. Wyróżnieni uczniowie otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez 

wydawnictwo Person. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego.  

Lista laureatów: 

Klasy pierwsze:  

1. Anna Styczyńska  

2. Aleksandra Stachurska  

3.Gabriela Augustyn  

Klasy drugie:  
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1..Małgorzata Materska  

2. Marzena Materska  

3. Krzysztof Tylutki  

Klasy trzecie:  

1. Przemysław Gazda  

2. Anna Staszewska  

3. Alicja Halat 

Klasy czwarte:  

1. Małgorzata Mazur  

2. Jan Dziuba  

3. Agnieszka Pakłos 

 

Nasi zdolni muzycy! 

21 stycznia 2015 r., K. Wachowska  

Zespół Concordia zbiera ostatnio same laury. Młodzi 

wykonawcy, coraz więcej pracują i próbują, a efekty widoczne są 

gołym okiem, bo gdzie się nie pojawią, to nie dość  

że wzbudzają zainteresowanie, to jeszcze zawsze coś wygrywają. 

Dnia 20 stycznia 2015 r. w Miejskim Domu Kultury w 

Kolbuszowej odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Kolędy i 

Pastorałki Obcojęzycznej , a nasi zdolni muzycy zdobyli tam III 

miejsce. Jednak to miejsce nie jest takie zwykłe, bo konkurencja 

była ogromna, a młodzieży z całego województwa było mnóstwo. Przyjechali uczniowie  

ze Strzyżowa, Jasła, Krosna, Rzeszowa, Mielca i to naprawdę z dużym doświadczeniem  

i wysokim poziomem, bo większość kształciła się w szkołach muzycznych, bądź przynależała  

do chórów czy innych wokalnych placówek. Zespół ZSA-E w Weryni w składzie: Marcin 

Pytlak, Angelika Paluszek, Krzysztof Kopeć, Albert Tęcza i Mateusz Borawiak wykonali 

łemkowską piosenkę pt. „Dywanaja nowyna” i zaskoczyli zgromadzonych swą energią, 

oryginalnością wykonania, a także swobodą, pasją i spokojem.  

Konkurs był organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara  

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej. 

 

Ortograficzne zmagania 

17 stycznia 2015 r., K. Wachowska 

Umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie jest niezbędna w życiu każdego 

człowieka. Nabywanie tej zręczności sprawia współczesnej młodzieży wiele trudności, 

dlatego też należy wspomóc działania nad doskonaleniem zdolności ortograficznych  

i językowych, zwłaszcza poprzez organizowanie konkursów. Ich celem jest propagowanie 

kultury języka polskiego, wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości 

poznawczej, zwiększenie zainteresowania naszych wychowanków ortografią i stosowanie  

w języku codziennym zasad poprawnej polszczyzny.  
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Uczniowie ZSA-E w Weryni już po raz szósty mieli możliwość rozwiązania 

szkolnego testu poprawnej polszczyzny i napisania zabawnej treści dyktanda ze słuchu, aby 

sprawdzić swoją wiedzę z zakresu poprawnego posługiwania się językiem ojczystym oraz 

znajomość zasad ortograficznych. 

Dyktando było nie lada wyzwaniem dla młodych uczniów, bowiem, jak nie trudno się 

domyślić, zawierało wiele ortograficznych pułapek. Po sprawdzeniu prac komisja 

konkursowa wyłoniła zwycięzców: 

 

Tytuł Mistrza Ortografii uzyskali Joanna Rzeszut i Kamil Drżał – uczniowie klasy 

III technikum w zawodzie technik ekonomista, 

 

II miejsce zajęła Małgorzata Ziętek -  uczennica klasy III technikum w zawodzie 

technik ekonomista, 

 

III miejsce  zajęła Kinga Korczyńska – uczennica klasy III technikum w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 

Poprawną polszczyzną najlepiej posługują się: 

 

I miejsce Aleksandra Stachurska - uczennica klasy I technikum w zawodzie technik 

architektury krajobrazu, Krzysztof Ptaś - uczeń klasy I technikum w zawodzie technik 

ekonomista, Krzysztof Tylutki uczeń klasy II technikum w zawodzie technik architektury 

krajobrazu, 

 

II miejsce Gabriela Augustyn - uczennica klasy I technikum w zawodzie technik ekonomista, 

Anna Styczyńska - uczennica klasy I technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych, 

 

III miejsce Katarzyna Twardowska i Kamil Kolano uczniowie klasy I technikum w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych, 

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 
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Rok 2014 

Jasełka 

23 grudnia 2014 r., K. Halat, K. Wachowska  

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi  

i zapominają o wszelkich sporach oraz waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych 

świąt, młodzież z klasy trzeciej ZSA-E w Weryni kształcąca się w zawodzie technik żywienia 

i usług gastronomicznych - pod kierunkiem profesorek uczących języka angielskiego - 

przygotowała jasełka, które przybliżyły wszystkim atmosferę tego szczególnego okresu. 

Oglądając to ciekawe przedstawienie, można było z pewnością odczuć nastrój miłości, 

nadziei i wiary. Oprawą muzyczną występu zajął się nasz szkolny zespół muzyczny, który jak 

zwykle był niezastąpiony. Po zakończonych jasełkach każda klasa udała się na tzw. klasowe 

wigilie, by razem spędzić te magiczne i ostatnie chwile, przed długą przerwą świąteczną.  

W całej szkole widać było odświętnie ubraną młodzież, z klas dochodziły odgłosy śpiewu 

kolęd, a w wielu miejscach można było zobaczyć osoby składające sobie życzenia. 

Oby takie chwile trwały wiecznie i często! 

 

Śpiewać każdy może 

23 grudnia 2014 r., U. Kuna, K. Wachowska 

Czy uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni „znają 

języki obce śpiewająco?” Na pewno cały skład zespołu CONCORDIA oraz Karolina Babiarz 

wraz z Krzysztofem Kopciem mogą śmiało tak powiedzieć, ponieważ Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej w Widełce po raz kolejny okazał się dla nas sukcesem! 

Uczniowie pokazali tam wysoki poziom artystyczny, zaprezentowali swoje 

umiejętności językowe oraz zdolności muzyczne. Głównym celem festiwalu była 

popularyzacja piosenki obcojęzycznej, wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz 

nauczycielami, a także prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych 

wykonawców. Bardzo ważnym zadaniem festiwalu jest właśnie motywowanie uczniów  

do nauki języków obcych poprzez piosenkę. 

Uczestnicy prezentowali wybrane utwory indywidualnie  lub zespołowo. Jury oceniało 

poprawność językową, muzyczną oraz ogólny wyraz artystyczny. Zespół CONCORDIA  

w składzie: Angelika Paluszek – wokal, Marcin Pytlak - gitara, Albert Tęcza-gitara, Piotr 

Serafin - trąbka oraz Mateusz Borawiak - perkusja otrzymali wyróżnienie wykonując 

rockową, niemiecką piosenkę „Applaus, applaus” Sportfreunde Stillera. Natomiast przy 

akompaniamencie saksofonu wykonanym przez Krzysztofa Kopcia, Karolina Babiarz 

zaprezentowała francuską piosenkę łączącą jazz z soulem ZAZ „Je veux” zajmując II miejsce. 

Serdecznie gratulujemy! 
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Uczniowie ZSA-E w Weryni pomagają chorym dzieciom 

23 grudnia 2014 r., A. Biestek, K. Wachowska  

W środę 10 grudnia 2014 r. w czasie poobiedniej drzemki wszystkie chore dzieci 

obudził donośny dźwięk dzwonka Świętego Mikołaja, który przybył z dalekich stron do 

świetlicy Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej. 

Pomocnice Mikołaja, czyli Śnieżynki opowiedziały maluchom krótką historię o tym 

białobrodym dobrodzieju,  

a zadowolone pociechy i tak czekały tylko na prezenty, które pozwoliły im chociaż na chwilę 

zapomnieć o chorobie i tęsknocie za domem rodzinnym. 

Organizatorem spotkania było Szkolne Koło Caritas z ZSA-E w Weryni, w rolę 

Mikołaja wcielił się Paweł Pastuła, zaś jego asystentkami były: Wioletta Micek oraz Faustyna 

Więcław. 

 

Uczniowie efektywnie zarządzają finansami 

20 grudnia 2014 r., M. Oślizło, K. Wachowska  

W okresie od 1 października do 30 grudnia 2014 r. za pośrednictwem strony 

internetowej uczniowie ZSA-E w Weryni, realizując program Moje finanse, wzięli udział 

w konkursach organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości  

z siedzibą w Warszawie i Narodowy Bank Polski. 

Wyróżnienie w rozgrywce "Od kogo pożyczasz i gdzie 

lokujesz?" otrzymała Małgorzata Materska uczennica klasy drugiej, 

w zawodzie technik ekonomista. 

Zmierzyła się ona z trudnym zagadnieniem na co zwrócić 

uwagę, pożyczając pieniądze od różnych instytucji finansowych  

i komu bezpiecznie powierzyć własne środki pieniężne, 

porównywała także oferty depozytowe i kredytowe. 

Moje finanse to innowacyjny program edukacji finansowej 

dla szkół ponadgimnazjalnych, realizowany z wykorzystaniem 

interaktywnych zasobów dydaktycznych zamieszczonych na 

platformie internetowej, do realizowania zagadnień ekonomicznych w ramach przedmiotów 

zawodowych. 

Uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w tym programie mają szansę przygotować się 

do wejścia na rynek pracy, poznają tajniki przedsiębiorczości i poruszania się w świecie 

finansów. 

Aktywne uczestnictwo w programie umożliwia efektywne zarządzanie finansami 

osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa „pieniężnego”. Wyróżnienie oraz nagroda 
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rzeczowa jest zachętą dla pozostałych uczestników programu do startu w kolejnych 

konkursach. 

 

Szlachetna paczka 

17 grudnia 2014 r., P. Serafin, K. Wachowska  

Podobnie jak w ubiegłym roku, uczniowie naszej 

szkoły wspólnie z nauczycielami przygotowali świąteczną 

paczkę dla jednej z rodzin naszego powiatu. Wspólnie 

zebraliśmy między innymi kosmetyki, odzież, żywność, środki 

czystości i wiele innych produktów, o które prosiła rodzina. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji 

Szlachetna Paczka. 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie”  

w ramach programu Erasmus+ 

15 grudnia 2014 r., U. Kuna, K. Wachowska 

Ogłaszamy kolejny termin rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne szansą  

na zatrudnienie” w ramach programu Erasmus +, dla następnych 16 uczniów, którzy odbędą 

praktykę zawodową w Wielkiej Brytanii. 

Tym razem, do projektu będziemy przyjmować osoby z obecnych klas I iII 

Czteroletniego Technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 

technik architektury krajobrazu. Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem 

językowo - kulturowo-pedagogicznym. Nabór zacznie się 15 grudnia 2014 r. i będzie trwał  

do 16 stycznia 2015 r. Udział w projekcie jest darmowy i w 100% finansowany ze środków 

europejskich. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie 

internetowej w zakładce Program Erasmus+, projekt „Staże zagraniczne szansą  

na zatrudnienie”. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji)  

do udziału w projekcie należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. 

w bibliotece szkolnej. Szczegółowych informacji udzielają: Zbigniew Bogacz, Bogusława 

Sobowska- Rekut, Urszula Kuna. 
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Szkolny Mikołaj 

16 grudnia 2014 r. , P. Serafin, K. Wachowska  

Każdego roku o tej samej porze szkolny Mikołaj rusza  

w drogę. Święty Mikołaj to dla każdego postać, na którą warto 

czekać cały rok.  Kojarzy się on nam nie tylko  

z długą i białą  brodą, czerwonym strojem, magiczną laską, ale 

przede wszystkim z prezentami. Te podarunki rozwozi 

oczywiście saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. 

Największą radość sprawia z pewnością dzieciom,  

bo tylko one wierzą w jego tajemniczą postać. Za oknem zima, 

czas świąteczny, więc Mikołaj nie czekając ani chwili  dnia 5 

grudnia  2014 r. zawitał do ZSA-E w Weryni. Dzięki 

zaangażowaniu uczennic z Samorządu Uczniowskiego,  

w naszej szkole zagościła świąteczna atmosfera, optymizm  

i szczęście, a to wszystko pozwoliło chociaż na chwilę 

zapomnieć o nauce! 

 

Polskie drogi do wolności 

15 grudnia 2014 r. ,B. Marut, K. Kardyś, A. Kiwak  

27.11.2014 r. uczniowie z naszej szkoły wybrali się do Miejskiego Domu Kultury  

w Kolbuszowej w celu obejrzenia spektaklu historyczno - dokumentalnego „Polskie Drogi do 

Wolności”, zrealizowanego przez Teatr Lektur Szkolnych z Kielc. 

Aktorzy: Anna Lempa, Grażyna Hojdus, Marian Bodziony, Dionizy Krawczyński, 

Janusz Świerczyński przedstawili historię Polski podczas okupacji Niemieckiej  

i Sowieckiej z lat 1939-1945, jak i wojny Polsko – Polskiej z lat 1945-1956. Tomasz 

Słaboszewski i Szymon Chwostowicz, którzy zajmowali się muzyczną oraz multimedialną 

stroną przedstawienia, zaprezentowali życiorysy: majora Adama Solskiego zamordowanego 

w Katyniu- autora zapisków prowadzonych do ostatniej chwili przed egzekucją ; Rotmistrza 

Witolda Pileckiego- dobrowolnego więźnia obozu koncentracyjnego Austchwitz-

Birkenau, który po ucieczce przekazał światu raport o bestialstwie Niemców. Został 

zamordowany w 1948 roku przez władzę komunistyczną, za rzekomą współpracę z Niemcami 

podczas II wojny światowej. Aktor przedstawiający Witolda Pileckiego podczas spektaklu 

powiedział słowa ,,...Od tej chwili staliśmy się tylko numerami. Ja byłem numerem 4859...” . 

Szczególnie przejmujące były losy Józefa Franczaka ps. ,, Laluś ”- ostatniego walczącego 

żołnierza leśnego, który zginął w 1963 roku.   Scenariusz przedstawienia został opracowany 

na podstawie życiorysów, zapisków, wspomnień, raportów oraz wierszy m.in. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Tadeusza Gajcego. Oto kilka fragmentów 

scenariusza: 
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,,...Jeńcy muszą iść brzegiem szosy. Usłyszałem terkot tuzina niemieckich automatów. 

Pośpieszyłem w tym kierunku i ujrzałem rozstrzelanych 300 polskich jeńców...”-opowieść  

z masowej egzekucji żołnierzy i partyzantów polskich. 

,,...Przywieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Zabrano mi zegarek,  

na którym była godzina 6.30... Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk...” - opis sposobu 

traktowania polskich więźniów. 

,,... Czy wy możecie sobie wyobrazić ile cierpienia jest w żołnierzu, który całymi latami 

chodzi po lesie i kryje się jak szczur. Żołnierz leśny walczący o Wolność swojej Ojczyzny...” 

- opis uczuć partyzantów walczących o Polskę. 

,,...Różne były metody wymuszania zeznań. Jednak z pewnością najgorszy był hak. 

Wiązano ręce i nogi skazanego, i...” - ...i wieszano ich odbytem na haku. 

Wszyscy zapewne wiedzą, że wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku, ale już 

pytanie o datę jej zakończenia rodzi problemy. Trudnych pytań jest zresztą o wiele więcej: 

- Ilu tak naprawdę było okupantów? 

- Jakie były losy ludności cywilnej? 

- Dlaczego Witold Pilecki dostał się do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 

dobrowolnie? 

- Kogo kryją groby w Katyniu, Miednoje i Charkowie? 

- Jakie były losy żołnierzy Armii Krajowej po 1945 roku? 

- Kiedy zginął ostatni żołnierz leśny? 

„Pytań jest wiele. Tak jak wiele było dróg, jakie Polacy przebyli do upragnionej 

wolności. Wielu nie dotarło do celu. Zakończyli swój marsz w piecach obozów 

koncentracyjnych. Zostali zastrzeleni strzałami w tył głowy, zakatowani w kazamatach. 

Po niektórych pozostały jednak wspomnienia, raporty, zapiski odnajdywane podczas 

ekshumacji, wiersze, zdjęcia... Ten materiał posłużył za źródło, dzięki któremu młody widz 

ma szansę dowiedzenia się o tragicznych losach Polaków w latach 1939-1945 oraz 1945-

1956. Losach, które dla wielu są kartą wciąż nieodkrytą”. 

Naszym zdaniem spektakl przedstawił treści dotyczące historii naszego narodu, które 

zrobiły na nas ogromne wrażenie i pokazały nam co tak naprawdę działo się podczas okupacji 

hitlerowskiej i komunistycznej. Aktorzy uświadomili widzom jaki ogrom zniszczeń i ofiar 

pozostawił po sobie ten czas. Spektakl ukazał okrucieństwo i przemoc dokonaną na ludności 

cywilnej i żołnierzach walczących za Ojczyznę. 
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Z wizytą w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej 

12 grudnia 2014 r., A. Tęcza. A. Kiwak  

Warsztaty kulinarne prowadzone przez uczniów technikum, kształcących się  

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych cieszą się wielkim powodzeniem  

w okolicznych szkołach i przedszkolach. Tym razem zorganizowaliśmy takie zajęcia  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej, wśród uczniów klas pierwszych.  

Tematem przewodnim spotkania było racjonalne 

odżywianie, czyli dobre i złe praktyki żywieniowe. Nasi 

uczniowie wśród śmiechu, zabaw i wesołych quizów 

przekazywali wiedzę dotyczącą zasad właściwego odżywiania. 

Taka forma nauki bardzo się młodym odbiorcom podobała. 

Jednak jak zawsze, największym zainteresowaniem cieszyła się 

część kulinarna – czyli owocowe przekąski i fondue z kaki, 

winogron, bananów i jabłek. 

 

Zwycięski turniej 

9 grudnia 2014 r., A. Żywiec, K. Wachowska 

Piłka siatkowa cieszy się dużym powodzeniem i zainteresowaniem społeczeństwa. 

Po sukcesach drużyny narodowej - Mistrzostwa Świata, a także wyczynach drużyn 

klubowych, przyszła kolej na nasze osiągnięcia. Reprezentacja Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni zajęła  I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki 

Siatkowej Chłopców. 

Zdecydowanym faworytem zawodów była reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych 

w Kolbuszowej. W pierwszym meczu ZST zdecydowanie i gładko pokonało drużynę Liceum 

Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Drugi mecz grały drużyny ZST i ZSA-E. Pierwszego 

„seta” niestety przegraliśmy. W drugim podejściu, dzięki skutecznemu blokowi oraz mocnym 

atakom braci Marka i Marcina Kopciów, a także Patryka Bielenia wygraliśmy. W trzeciej 

rozgrywce, granej do 15 punktów, ZST prowadziło już 10:6, 

jednak nasi zawodnicy ponownie podjęli skuteczną walkę  

i zwyciężyli tego seta, wygrywając mecz 2:1. Mecz  

z zespołem Liceum był w zasadzie formalnością, pokonaliśmy ich 

2:0 z dużą przewagą punktową w poszczególnych setach. 

Od 15 grudnia rozpoczynamy szkolny turniej piłki siatkowej 

chłopców, zgłosiło się już 8 drużyn. 

 

 

 



15 

 

Daleko od domu, ale i tak super! 

5 grudnia 2014r., A. Kwiecień, A. Kiwak  

Dnia 23 listopada 2014 r. wrócili do domu uczniowie, którzy odbywali  

4-tygodniową praktykę zawodową w Niemczech. Na praktykę wyjechało 9 uczniów 

kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 1 uczeń  

z kierunku architektura krajobrazu. Praktyka odbyła się  

w ramach projektu „Praktyka w Turyngii dla uczniów ZSA-E  

w Weryni”, finansowanego przez Polsko-Niemiecką Wymianę 

Młodzieży. Uczniowie odbywali praktykę w hotelach (po dwie 

osoby w każdym hotelu) na terenie landu Turyngia w miastach: 

Erfurt, Masserberg, Mühlhausen, Rotenburg. Praktykanci 

kształcili swoje umiejętności zawodowe oraz umiejętność 

posługiwania się językiem niemieckim. Organizatorem wyjazdu na praktykę była Anna 

Kwiecień we współpracy z partnerem niemieckim: Siegmundsburger Haus Weraqulle GmbH. 

Jak przebiegła praktyka opowiadają sami uczniowie: 

„Mieszkałyśmy w Rotenburgu w hotelach Posthotel i Rodenberg. W Posthotel było 

505 pokoi i 2 restauracje, a w Rodenberg 1400 pokoi i 4 kuchnie. Hotele były oddalone  

o 5 km, ale i tak widywałyśmy się prawie codziennie. Praca zaczynała się przeważnie  

o 7:00 rano i trwała z przerwami nawet do 22:00, miałyśmy jednak dwa wolne dni  

w tygodniu i wtedy chodziłyśmy na bilard i kręgle w hotelu Rodenber, zwiedzałyśmy miasto 

lub spędzałyśmy czas z nowo poznanymi pracownikami naszych hoteli – wśród nich byli 

również Polacy. Nasza praca polegała na pomocy w przygotowaniu posiłków – sałatek  

i mięsa – oraz na przygotowaniu sali restauracyjnej do posiłków. Inni pracownicy byli dla nas 

bardzo mili i wyrozumiali. Pomimo swoich obowiązków objaśniali nam, jak powinnyśmy 

wykonywać naszą pracę, starali się umilić nam nasz pobyt w Niemczech. I udało im się to 

doskonale, ponieważ, gdy praktyka się skończyła okazało się, że trwała TYLKO! 4 tygodnie. 

Chętnie zostałybyśmy znacznie dłużej. Jesteśmy bardzo zadowolone, że udało nam się 

pojechać do Niemiec – do Turyngii. Poznałyśmy świetnych ludzi, spróbowałyśmy 

popracować w naszym przyszłym zawodzie oraz podszlifowałyśmy trochę język niemiecki. 

Wszystko to z pewnością pomoże nam w przyszłości w podjęciu pracy. Może uda się 

pojechać na taką praktykę jeszcze raz? Ewa, Regina, Karolina i Daria.” 

„Miesięczna praktyka, którą odbyłem w Niemczech wniosła do mojego życia wiele 

nowych doświadczeń oraz miłych wspomnień. Miałem możliwość sprawdzenia się w moim 

przyszłym zawodzie. Sama praca nie była trudna, szczególnie dzięki temu, 

 że w hotelu Linderhof w Erfurcie panowała wśród pracowników miła i życzliwa atmosfera. 

Czas pracy był równie satysfakcjonujący. Poznałem standardy pracy obowiązujące za granicą, 

kulturę, nawyki żywieniowe i sposób bycia Niemców. Najlepsze jest to, że istnieje możliwość 

powrotu do tego hotelu w celach zarobkowych. Praktyka ogromnie pomogła mi  

w rozwinięciu moich umiejętności w zakresie języka niemieckiego. Podsumowując moje 

wrażenia: praktyka była dla mnie ogromnym przeżyciem, chętnie pojechałbym tam jeszcze 

raz. Bartek” 

„Ten wyjazd na pewno będziemy wspominać miło. Wybrałyśmy czterogwiazdkowy 

hotel Rennsteig w Masserbergu. Duży i nowoczesny obiekt dał nam wiele rozrywek. Choć 

pracowałyśmy przeważnie 8 godzin dziennie, to znajdowałyśmy dla siebie wolny czas 
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 i spędzałyśmy go miło na basenie, kręgielni lub zwiedzając miasto. Pracowałyśmy  

w restauracji jako kelnerki, a dzięki przyjemnej atmosferze w pracy i bardzo miłych klientach 

czas pracy mijał bardzo szybko. Nie sądziłyśmy, że przez miesiąc można tak się przywiązać 

do tego miejsca i ludzi. Niemcy są naprawdę mili! ;) Karolina i Dominika” 

„Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu na praktykę do Turyngii, ponieważ poznałem 

wiele ciekawostek o moim zawodzie – uczę się w klasie o profilu architekt krajobrazu.  

W Niemczech zajmowałem się ogrodem przy hotelu Linderhof w Erfurcie: wykonywałem 

prace porządkowe i zabezpieczałem nasadzenia przed zimą. Pracownicy hotelu byli bardzo 

życzliwi i nie zwracali większej uwagi na moje potknięcia językowe i dzięki temu nie bałem 

się używać tego dość trudnego języka. Podczas wyjazdu nauczyłem się samodzielności, 

ponieważ musiałem np. zrobić sobie pranie i poprosić po niemiecku o obiad;) Chętnie 

wybrałbym się tam znowu. Radek” 

„Praktykę odbywałyśmy w miasteczku Mühlhausen, gdzie pracowałyśmy  

w kuchni. Naszym głównym zadaniem było mycie naczyń, odkurzanie  

i przygotowywanie sali restauracyjnej do posiłków. Czasami również sprzątałyśmy pokoje 

hotelowe oraz obsługiwałyśmy gości w restauracji. Posiłki były różne i nie wszystkie 

smaczne, aczkolwiek nie zdarzało nam się być głodnymi. Nasi współpracownicy starali się 

być dla nas mili i wyrozumiali. Cierpliwie tłumaczyli, jak wykonać określone zadania. 

Jedynym minusem było wczesne zaczynanie pracy - o 7:00. Zdarzało się również,  

że pracowałyśmy do 24:00 po czym trzeba było na 7:00 ponownie wstać. Mimo to jesteśmy 

zadowolone z tego wyjazdu i chętnie wyjechałybyśmy jeszcze raz. Sylwia i Małgorzata” 

 

Święta tuż tuż … 

4 grudnia 2014 r., A. Biestek, K. Wachowska 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy uczniów 

Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni do wzięcia udziału w konkursie 

pt. „Najlepsza potrawa i najlepsza dekoracja świąteczna”. 

Karty zgłoszeniowe są już do odebrania w sekretariacie szkoły, a termin składania 

deklaracji upływa dnia 12 grudnia 2014 roku. Najsmaczniejsze potrawy  

oraz najładniejsze prace zostaną nagrodzone! 

Wszelkie pytania można kierować do organizatora konkursu p. A. Biestek. 

 

Wiedza ratuje życie 

4 grudnia 2014 r., I. Pogoda, K. Wachowska 

Młodzież z Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni solidaryzując 

się z osobami żyjącymi ze śmiertelnymi wirusami, już po raz piąty - 1 grudnia 2014 r. - 
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wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS pod 

hasłem: Wiedza ratuje życie. 

Najwyższe miejsce na podium zajęła Marzena Materska  

z naszej szkoły, uczennica klasy drugiej, kształcąca się w zawodzie 

technik ekonomista, pokonując łącznie 20 reprezentantów szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego. 

Zdobywczyni 1 miejsca otrzymała od organizatorów Olimpiady (Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolbuszowej, Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Kolbuszowej, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej) dyplom, nagrody 

rzeczowe oraz gratulacje, do których wszyscy się dołączamy! 

 

Mamo!!! Mamusiu... 

25 listopada 2014 r., J. Rzeszut, A. Kiwak 

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”- słowa ks. Jana Twardowskiego 

były mottem spotkania uczniów naszej szkoły z panem Maciejem Słyszem- wychowawcą 

oraz panem Grzegorzem-osadzonym z Zakładu Karnego  

w Załężu. 

Spotkanie ukierunkowane było na zastanowienie się 

nad własnym postępowaniem i tym, co najbardziej cenimy  

w życiu. 

W trakcie spotkania odbyła się projekcja 2 filmów: „Za pięć dwunasta”  

oraz „Barbara”. Ten pierwszy został nakręcony w miejscu pobytu więźniów. Opowiada  

o życiu jednego z nich - Zygi, który od 30 lat przebywa „za kratkami". Drugi film 

przedstawiał prawdziwą i niezwykle wzruszającą historię śp. Heleny- matki głównego 

bohatera. 

Zyga to twardy, niepokorny recydywista, który pewnego dnia uczestniczy  

w zajęciach, na temat relacji z bliskimi, ich roli w życiu człowieka. Wzruszający film 

prezentowany przez wychowawcę i jego słowa stają się punktem zwrotnym w życiu 

kryminalisty. Zdobywa się na odwagę i pisze list do matki z którą już od dawno nie miał 

kontaktu. Po jakimś czasie dostaje odpowiedź, która zwala go z nóg. Matka nie żyje. Okazało 

się jednak, że zdążyła przeczytać list od swojego syna. 

Drugi zaś film jest relacją pani Barbary-matki, która miała syna w więzieniu. Jej 

proste słowa i płacz były wystarczającym świadectwem przeżywanego przez nią bólu. 

Po tych projekcjach zapadła wśród widzów idealna cisza. Dopiero po chwili rozległy 

się gromkie brawa. Pan Maciej Słysz komentując całość spotkania zadał nam pytania na które 

odpowiadaliśmy w swoich sercach: „Co tam naprawdę jest ważne w moim życiu”? Czy 

potrafię powiedzieć słowa kocham moim bliskim”? 
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Wielką odwagą wykazał się pan Grzegorz, który opowiedział nam swoją historię  

i przestrzegł nas, abyśmy zawsze szanowali swoją wolność. Na koniec wzruszającym 

epizodem było wręczenie i prośba o przekazanie przez uczniów naszej szkoły kartki  

z życzeniami świątecznymi dla pana Zbigniewa Jagodzińskiego-bohatera filmu. 

Każdy, kto uczestniczył w spotkaniu odbył ważną lekcję życia, którą długą będzie 

pamiętał. 

 

ZSA-E w Weryni stawia na przedsiębiorczość! 

25 listopada 2014 r., B. Bryk, K. Wachowska 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (z ang. Global Entrepreneurship Week)  

to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia 

i podejmowanie biznesowych inicjatyw.  Organizowany on jest od 2008 roku, aż w 143 

krajach świata, w tym także w Polsce i systematycznie co roku w naszej szkole. W ramach 

tego wydarzenia, wszelkie organizacje, instytucje i firmy, 

którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują 

bezpłatne szkolenia i konkursy pomagające zdobyć wiedzę  

z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności 

gospodarczej, budowania sieci kontaktów, negocjowania  

z pracodawcą czy budowania własnej marki. 

Realizacja projektu pt. Otwarta firma rozpoczęła się w ZSA-E w Weryni już  

w poniedziałek 17.11.2014 r. i trwała do piątku, czyli cały listopadowy tydzień. To właśnie 

wtedy odbywały się różnego rodzaju warsztaty, spotkania, prelekcje, wizyty studyjne, czy 

dyskusje, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. 

Oto lista zaproszonych firm / instytucji i konsultantów, a także zagadnienia jakie 

prezentowali: 

 Poczta Polska - Bank Pocztowy w Kolbuszowej (p. Małgorzata Siębor) - „Usługi 

pocztowe. Profesjonalna obsługa klienta w banku”. 

 Zakład Karny w Załężu (p. Maciej Słysz) - „ Kim jestem? Mój system wartości”. 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów (p. Jan Wlazło) – „Prawa i obowiązki 

konsumenta”. 

 Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział Kolbuszowa (p. Adriana Miłoś) –  

„ Produkty bankowe.”. 

 Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej BOJSP ( p. Teresa Woźnik) –„ Akta osobowe 

pracownika” 

 Urząd Skarbowy w Kolbuszowej (p. Andrzej Sudoł) – „Charakterystyka podatków”. 

 Ergo Hestia S.A. Oddział w Kolbuszowej ( p. Kazimierz Pierzchała) - „Prezentacja 

ubezpieczeń”. 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kolbuszowej (p. Marek 

Opaliński) „Programy dla rolników”. 

 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna ( p. Barbara Nycek) – 

„ Profilaktyka zdrowia” 
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 Urząd Gminy Dzikowiec (p. Wójt Krzysztof Klecha) „ Inwestycje – jak racjonalnie 

zarządzać ”. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ( p. Marta Rainer, p. Agnieszka Tomczyk)- „ 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy. Zawody przyszłościowe. Jak pozyskać środki 

finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej?”. 

 Bank Przemysłowo – Handlowy w Kolbuszowej ( p. Joanna Kramarz) – „Marketing  

w banku”. 

Zaproszeni goście podkreślali za każdym razem, jak wielkie znaczenie miała dla nich 

nauka, zdobywanie wiadomości i umiejętności właśnie w szkole. Zresztą całe nasze życie 

powinno być wielką nauką, bo jak powiedział Henry Ford: “Każdy, kto przestaje się uczyć 

jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. 

Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”. 

Poprzez uczestnictwo w „Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości” uczniowie naszej 

szkoły poszerzali wiedzę z zakresu życia gospodarczego, dzięki wiedzy i doświadczeniu 

innych przedsiębiorców. Uczyli się oni także prezentacji, organizowania, planowania, 

podejmowania szybkich decyzji i rozwiązywania problemów. Mieli okazję,  

by zastanowić się nad przyszłością, jak również zapewne doszli do przekonania,  

że zdobyta wiedza, poparta wytężoną pracą i zaangażowaniem, przynosi duże szanse na 

powodzenie każdego zaplanowanego przedsięwzięcia. 

Dyrekcja wraz z organizatorami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości składają 

serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym Gościom za poświęcony czas oraz cenne 

sugestie i wskazówki. 

 

„Taki to mroczny czas” 

25 listopada 2014 r., M. Mazur, A. Magda, A, Kiwak  

O wojnie pisano i mówiono już wiele, ale zawsze to zbyt mało by w pełni oddać 

tragedię tamtych czasów i uświadomić sobie, że to „ ludzie ludziom zgotowali ten los”. 

Narodowy Teatr Edukacji w spektaklu pt. „ Kolumbowie” przybliżył młodym widzom 

tragiczny los tych, którzy urodzili się około 1920 roku i przez historię nazwani zostali 

Kolumbami. 

Uczniowie klas trzecich i czwartych naszej szkoły, dnia 20. 11. 2014 r. w Miejskim 

Domu Kultury w Kolbuszowej, mieli okazję obejrzeć i przeżyć to wspaniałe przedstawienie, 

będące apelem młodych do młodych o pielęgnowanie narodowej tożsamości i działanie na 

rzecz pokoju. Spektakl uświadomił nam, że nasi rówieśnicy żyjący w czasach II wojny 

światowej byli do nas bardzo podobni. Również mieli marzeni, byli beztroscy i bardzo 

kochali życie. Nie wybierali losu powstańczych bohaterów, lecz kiedy trzeba było, szli na 

śmierć po kolei „ jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. 
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Spektakl był piękną opowieścią o patriotyzmie, ofiarności, odwadze, ale też  

o dramatycznych wyborach, poświęceniu, cierpieniu, strachu, niespełnionej miłości  

i rozwianych marzeniach. 

 

Events 

17 listopada 2014 r., B. Ziętek, K. Wachowska 

Na naszej stornie znajduje się już nowy numer szkolnej gazetki "Events".  

W imieniu zespołu redagującego zachęcam do przeczytania. Myślę, że każdy znajdzie tam 

coś ciekawego dla siebie. 

 

 

Uczeń ZSA-E z Weryni na podium 

24 listopada 2014 r., B. Krzysztofiński, A. Kiwak 

Uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni od wielu lat  

z sukcesami biorą udział w Olimpiadzie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  

w rolnictwie zajmując czołowe lokaty w województwie. 

20 listopada 2014 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu 

Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie, odbył się finał wojewódzki 

tej Olimpiady. Najlepsi uczniowie eliminacji szkolnych, 

reprezentowali zespoły poszczególnych powiatów województwa 

podkarpackiego w finale wojewódzkim. 

Powiat kolbuszowski reprezentował uczeń klasy trzeciej Technikum z Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Karol Stój, który zajął trzecie miejsce na 16 

startujących Zespołów Szkół z województwa podkarpackiego. 

Organizatorem Olimpiady oraz fundatorami cennych nagród byli: Państwowa 

Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Podkarpacka Izba Rolnicza, 

Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Podkarpacki Urząd Marszałkowski  

i Wojewoda Podkarpacki. Celem konkursu jest propagowanie idei bezpieczeństwa  

i higieny pracy a w szczególności: bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

zapobiegania wypadkom przy pracy oraz pogłębianie znajomości z zakresu prawa pracy  

i ubezpieczeń społecznych. 

W bieżącym roku była to już XVI edycja tej olimpiady, która cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem ze względu na swoją tematykę i cenne nagrody ufundowane przez 

sponsorów. 

Zakres tematyczny wiedzy jaką wykazywali się tegoroczni finaliści obejmował: 
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-zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach 

-wiadomości z zakresu głównych zagrożeń występujących w gospodarstwach 

-przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

-zakresy działań PIP i KRUS 

Uczniów do konkursu przygotowuje nauczyciel Bolesław Krzysztofiński, specjalista 

ds. bhp w szkole. Tegoroczny finalista Karol Stój za zajęcie 3 miejsca otrzymał od wojewody 

dyplom i wyróżnienie, od sponsorów cenne nagrody a dla szkoły zdobył puchar oraz dyplomy 

i podziękowania od organizatorów. 

 

Nieoczekiwana zmiana miejsc 

24 listopada 2014 r., A. Tęcza, A. Kiwak 

Uczniowie klasy II i III kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w przedszkolach na terenie 

naszego powiatu. Podczas warsztatów nasi uczniowie stali się nauczycielami  

i uczyli maluchy wykonywać ciekawe, owocowe i warzywne przekąski. Najmilszą częścią 

zajęć było tworzenie jeżyków z owoców, oczywiście  

z zachowaniem wszelkich zasad higieny przyrządzania 

posiłków. 

Przedszkolaczki zawsze zabierały się do pracy  

z wielkim animuszem i jeszcze większą ochotą. Pilnie 

słuchały swoich młodych nauczycieli i starały się wykonać   

przydzielone im zadania. Celem spotkania było także 

przekazanie dzieciom wiedzy o prawidłowych nawykach 

żywieniowych oraz o zdrowym trybie życia. Nasi 

uczniowie- nauczyciele zachęcali do zabaw ruchowych, a szczególnie do ruchu na świeżym 

powietrzu. Podczas spotkań maluchy chętnie brały udział w różnych quizach i zabawach 

takich jak: zgaduj zgadula, czerwone i zielone światło a także odpowiadały na zadawane 

pytania.  

 

Szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS 

21 listopada 2014 r., M. Wit, A. Kiwak  

Wiedza bywa zawsze najważniejszym sprzymierzeńcem przy dokonywaniu wyborów 

decydujących o naszym życiu, dlatego też młodzież naszej szkoły 21.11.14 r. wzięła udział  

w szkolnym etapie konkursu wiedzy o HIV i AIDS. Uczniowie zmagali się  

z zagadnieniami dotyczącymi pochodzenia, patogenetyki oraz objawów wirusa HIV  

i choroby AIDS. 
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Spośród 14 uczestników test najlepiej napisali: 

-Marzena Materska 2eh 

-Robert Michałek 2eh 

-Sylwia Darłak 2eh 

-Natalia Jachyra 2eh 

-Kinga Kardyś 2eh 

-Adrian Lubach 2eh 

-Przemysław Gazda 3ae 

 

Uczniowie ci zakwalifikowali się do Powiatowej Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS 

organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. 

 

 

Zwiedzaliśmy OPTeam S.A. 

19 listopada 2014 r., B. Bryk, K. Wachowska  

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „ 

Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę” uczniowie 

ZSA-E w Weryni, kształcący się w zawodach technik 

ekonomista oraz technik handlowiec, w dniu 18 listopada 

2014 r. poznawali OPTeam S.A. w Jasionce. Firma ta jest 

jednym z liderów branży IT w Polsce południowo - 

wschodniej, ukazująca doskonały przykład połączenia 

doświadczenia z innowacyjnością na światowym poziomie. 

Oferowane tam produkty i rozwiązania informatyczne 

usprawniły działanie wielu spółek giełdowych, instytucji publicznych, renomowanych 

uczelni, także z sektora finansowego. 

Celem wycieczki było uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i zapoznanie 

uczestników z funkcjonowaniem nowoczesnej firmy informatycznej oraz jej ofertą. 

Uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy z zakresu rozwiązań teleinformatycznych, 

technologii internetowych, także fiskalnych systemów sprzedaży, programowania polskich  

e - płatności czy aplikacji biznesowych. Zapoznali się oni także z historią firmy, jej strukturą 

organizacyjną , tajnikami pracy handlowca od strony praktycznej oraz  

z aspektami outsourcingu aplikacji i usług informatycznych. Duże wrażenie zrobiła na 

wszystkich serwerownia, a w szczególności zasady jej funkcjonowania i stosowane tam 

systemy zabezpieczeń. 

Wszyscy uważają, że wycieczka była bardzo ciekawą i interesującą lekcją, 

poszerzającą wiedzę o specjalistyczne aspekty informatyczne. Uczestnicy uświadomili sobie, 

jak ważna w pracy jest solidność , dokładność, precyzyjność czy odpowiedzialność. 
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Potrafimy wiele, a chcemy jeszcze więcej 

19 listopada 2014 r., W. Majewska, A. Kiwak  

Weryfikacją i sprawdzianem naszych umiejętności zawodowych jest między innymi 

przygotowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Estetyka i smakowitość potraw 

oraz profesjonalizm obsługi sprawiły, że obsługujemy coraz więcej imprez w powiecie. 

W dniu 10 listopada przygotowaliśmy potrawy i zapewniliśmy obsługę kelnerską 

podczas Powiatowych Obchodów 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół 

nr 1 w Kolbuszowej. Praca przy przygotowaniu i obsłudze takiej imprezy nie jest łatwa. 

Trudno tworzyć potrawy pod presją upływającego szybko czasu mając świadomość,  

że oceniać nas będą tak różni konsumenci. 

Uczniowie klasy drugiej technikum uczący się w zawodzie technik żywienia  

i usług gastronomicznych pracowali w ten sposób po raz pierwszy, poradzili sobie jednak 

znakomicie, o czym świadczą załączone zdjęcia i szybko znikające ze stołu potrawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Honorowych Dawców Krwi 

18 listopada 2014 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

Do chwili obecnej, mimo prowadzenia badań, nie wynaleziono preparatu 

chemicznego, którym można by zastąpić krew. W związku z tym, 

istotną rolę w ratowaniu życia ludzkiego odgrywa 

krwiodawstwo. Jest to akcja społeczna polegająca na 

pozyskiwaniu krwi od osób zdrowych dla osób potrzebujących 

krwi lub jej składników. 

W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej 7 listopada 

2014 r. odbyło się spotkanie Honorowych Dawców Krwi oraz 
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sympatyków krwiodawstwa. Celem spotkania było podsumowanie honorowego 

krwiodawstwa w powiecie kolbuszowskim oraz propagowanie idei honorowego 

krwiodawstwa. 

W spotkaniu uczestniczyła młodzież naszej szkoły z klasy III technikum w zawodzie technik 

architektury krajobrazu oraz absolwenci. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania 

otrzymali upominki oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej z  Miejskiego 

Domu Kultury w Kolbuszowej. 

 

 

„Myślenie zawsze zaczyna się od czytania” 

18 listopada 2014 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak 

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni do wzięcia udziału w Konkursie Czytelniczym pod hasłem 

„Myślenie zawsze zaczyna się od czytania”. 

 

 

Praca może być przyjemnością 

7 listopada 2014 r., B. Bryk, A. Kiwak 

"Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była 

przyjemność ” - tak kiedyś powiedział Thomas Alva Edison. 

Taka właśnie myśl zdominowała spotkanie uczniów klasy drugiej Technikum 

kształcących się w zawodach technik ekonomista oraz technik 

handlowiec - uczestników projektu „Być przedsiębiorczym – nauka 

przez praktykę” z panią Patrycją Mitro, właścicielką Kancelarii 

Prawnej LEGALIS oraz prezesem Fundacji PRAWNIKON. 

Prelegentka podczas dwugodzinnych warsztatów 

przekonywała uczestników, że praca może być przyjemnością,  

a nie tylko obowiązkiem. W tracie spotkania, uczniowie poszerzyli 

wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości, zapoznali się z aspektem praktycznym 

prowadzenia działalności gospodarczej i rozwijania postaw przedsiębiorczych. W części 

ćwiczeniowej uczestnicy spotkania trenowali umiejętność wystąpień publicznych  

oraz właściwej komunikacji niewerbalnej. 

W trakcie warsztatów uczniowie wykazali się dużą wiedzą, kreatywnością  

oraz zaangażowaniem, prezentując różnorodne pomysły związane z prowadzeniem  

w przyszłości własnej działalności gospodarczej. 
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Catering service z Weryni 

7 listopada 2014 r., M. Serafin, K. Wachowska 

Catering staje się coraz bardziej popularną formą zamawiania posiłków nie tylko  

do domów, ale również do biur i różnych instytucji. Usługa ta polega także  

na przygotowaniu i obsłudze stołów szwedzkich podczas imprez, bankietów  

i konferencji. Profesjonalny catering jest jednak o wiele bardziej kompleksową działalnością 

gastronomiczną, ponieważ pozwala przygotować przyjęcie nie tylko w zakresie menu,  

ale również całościowo zaaranżować imprezę. Potrzebny jest do tego odpowiedni sprzęt  

i elegancka "bielizna stołowa" taka jak: skirtingi, obrusy bankietowe, serwety - napperony. 

Niezbędna jest także stosowna zastawa, na której ekspediowane są przekąski zimne i ciepłe. 

30 października br. uczniowie ZSA-E  

w Weryni z klas: III i IV w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner, 

wraz z opiekunkami Agnieszką Biestek  

i Moniką Serafin, przygotowali stół szwedzki 

 na uroczystą sesję z okazji 15-lecia Powiatu 

Kolbuszowskiego. 

Na stołach bufetowych serwowane były zakąski 

ciepłe i zimne m.in. deski serów, tatar 

śledziowy, sałatka z bobu i suszonych 

pomidorów, tymbaliki drobiowe i wiele innych specjałów. Przygotowano również bufet  

z wyrobami swojskimi, wśród których największym powodzeniem cieszył się smalczyk 

domowy i opiekane polędwiczki w sosie własnym. Oryginalnym akcentem stołu były 

efektowne dekoracje przygotowane sztuką carvingu przez panią Annę Tęczę, która  

z owoców jesieni - cukini, dyni, buraczków i rzepy, potrafiła wyczarować mistrzowskie 

ozdoby wśród znajdujących się tam potraw. 

 

Dzielimy się naszymi oszczędnościami 

4 listopada 2014 r., S. Darłak, N. Jachyra, A. Kiwak  

Ludowe porzekadło głosi, że zbierając " grosz do grosza to będzie kokosza". Działając 

zgodnie z tą maksymą w naszej szkole postawiliśmy na wspólne działania  

i dlatego do dnia 29.10.2014 r. zbieraliśmy pieniądze na Szkolne Koło CARITAS  

w ramach Światowego Tygodnia Oszczędzania. 

W przedsięwzięciu pod nazwą "Złoty Grosik" 

wzięły udział cztery klasy: I Technikum w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych, II Technikum 

w zawodzie technik ekonomista, handlowiec, II Technikum 

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

oraz klasa II Technikum w zawodzie technik architektury 

krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych. 
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Nagrodę, czyli dzień bez pytania wygrała klasa pierwsza w zawodzie technik żywienia, która 

wszystkich zaskoczyła sumą zebranych pieniędzy. Jednakże wszystkie cztery klasy bardzo się 

zaangażowały. 

Wyniki były następujące: 

-klasa I Tż, zebrała aż 151,24 zł, 

-klasa II Teh, zebrała 87,47 zł 

-klasa II Tż, zebrała 21,21 zł, 

-kasa II Taż, zebrała 15,15 zł. 

Łącznie na Szkolne Koło CARITAS została zebrana suma w wysokości 275,07 zł. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w naszej akcji  

za rok. 

 

Nasi młodzi patrioci 

3 listopada 2014 r., K. Wachowska 

W związku ze zbliżającą się 96 rocznicą Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół nr 1 w Kolbuszowej 

odbył się Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny pod 

patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz Starosty 

Powiatu Kolbuszowskiego. Był on adresowany do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

wykazujących szczególne zainteresowania poezją patriotyczną  

i odbywał się w trzech kategoriach : literackiej, plastycznej i muzycznej. 

W tej pierwszej uczniowie recytowali wiersz , oczywiście patriotyczny, gdzie liczyła 

się poprawna jego interpretacja, dykcja i wrażenie ogólne. W drugiej, plastycznej, 

zainteresowani wykonywali prace, w których przekazywali wartości ważne dla każdego 

Polaka takie, jak: patriotyzm, szacunek dla kraju i symboli narodowych. Zaś w tej ostatniej 

kategorii prezentowali piosenki o miłości do ojczyzny. 

Uczniowie ZSA-E w Weryni chętnie zgłosili się do konkursu i wykazali się bardzo 

dobrą znajomością wydarzeń tamtych czasów. Mamy się czym pochwalić, bo młodzież 

rozwijała swe recytatorskie i aktorskie zdolności – II miejsce Adrian Lubach, uczeń klasy II 

technikum w zawodzie technik ekonomista, III miejsce Krzysztof Ptaś, uczeń klasy  

I technikum w zawodzie technik ekonomista, oraz wyróżnienia: Katarzyna Łakomy, 

uczennica klasy III technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu i Małgorzata 

Zietek uczennica klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista. Nasz szkolny zespół 

Concordia wzruszająco upowszechniał pieśń patriotyczną zajmując III miejsce. 

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej akademii zorganizowanej  

10 listopada 2014 r. o godzinie 13
00 

w obecności zaproszonych gości w Zespole Szkół  

nr 1 w Kolbuszowej. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
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Dodatkowy termin rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie”  

w ramach programu Erasmus+ 

3 listopada 2014 r., Z. Bogacz  

Dodatkowy termin rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne szansą  

na zatrudnienie” w ramach programu Erasmus +, dla 16 uczniów, którzy wyjadą  

na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii w maju 2015 r. 

Wyjazd na staż zagraniczny przeznaczony jest dla uczniów klas II i III Czteroletniego 

Technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury 

krajobrazu, technik handlowiec. 

Rekrutacja odbywać się będzie od 3 do 5 listopada 2014 r. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej 

w zakładce Program Erasmus+, projekt „Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie”. 

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji) do udziału  

w projekcie należy składać w terminie do 5 listopada 2014 r. w bibliotece szkolnej. 

Szczegółowych informacji udzielają: Zbigniew Bogacz, Bogusława Sobowska-Rekut, 

Urszula Kuna. 

 

Szkolny konkurs języka angielskiego 

31 października 2014 r., M. Paluszek 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego. 

 

„Wszystko przed Wami” 

28 października 2014 r., S. Darłak, A. Kiwak 

Po raz kolejny mieliśmy okazję wysłuchać wykładu 

prof. dr hab. Stefana Skiby – pracownika Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Kresy – kraina, której już  

nie ma”. Prelekcja odbyła się 22 października 2014 roku. 

Profesor Stefan Skiba jest absolwentem naszej szkoły  

z roku 1960, obecnie jest emerytowanym wykładowcą 

gleboznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
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W wykładzie wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i klasy czwarte 

technikum. Nasz gość opowiadał bardzo interesujące rzeczy o swoich badaniach naukowych 

przeprowadzanych w różnych częściach świata. Przedstawił nam gleboznawstwo od innej 

strony jako fascynujące zajęcie warte uwagi. Pan Skiba zaprezentował nam wyjątkowe 

zdjęcia ze swoich podróży, które zachęcają nas do zwiedzania całego świata. 

Rys historyczny związku Polski z kresami wschodnimi przedstawiła Pani Bernadeta 

Olszówka – nauczyciel historii. 

Pod koniec spotkania profesor poinformował nas o tym, że jest współautorem książki 

dotyczącej Polskich Tatr, która już niebawem zostanie wydana. 

Na zakończenie spotkania nasz kolega Adrian Lubach przeczytał wiersz dedykowany 

profesorowi , a napisany przez jego współpracownika. 

Losy i kariera naukowa pana prof. Stefana Skiby, jest dla nas bardzo dobrym 

przykładem, że sukces człowieka zależy od wytrwałości, chęci i pracy. Był to dla wszystkich 

bardzo interesujący wykład i mamy nadzieję, że nasz starszy „kolega” absolwent szkoły 

odwiedzi  

 

 

Otwarcie nowego boiska 

27 października 2014 r., M. Laube-Skowrońska, A. Kiwak 

Po wielu latach doczekaliśmy się budowy, 

wspaniałego obiektu sportowego, czyli 

wielofunkcyjnego boiska, które przyczyni się znacząco 

do poprawy warunków ćwiczeń na zajęciach  

z wychowania fizycznego. Inwestycja została 

zrealizowana dzięki funduszom ze Starostwa 

Powiatowego w Kolbuszowej oraz Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. 

Otwarcie obiektu nastąpiło dnia 24 października 2014 r. Wówczas swą obecnością 

zaszczycili nas wspaniali goście, którzy swą pracą i zaangażowaniem przyczynili się do 

powstania tej inwestycji. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na wspaniały 

poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów pod kierunkiem pani Wioletty 

Majewskiej. 

Przed uroczystością oficjalnego otwarcia boiska w środę 22.10.2014 r. rozegrany 

został pierwszy, międzyszkolny turniej w piłce siatkowej, pomiędzy drużynami z Liceum 

Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół 

Agrotechniczno- Ekonomicznych. Drużyny – składające się z trzech zawodników oraz trzech 

zawodniczek- walczyły o puchar Starosty Kolbuszowskiego. 
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Wyniki turnieju : 

-pierwsze miejsce: drużyna Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej , 

-drugie miejsce: drużyna Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni , 

-trzecie miejsce: drużyna Liceum Ogólnokształcącego z Kolbuszowej. 

Inwestorom dziękujemy, a wszystkim uczniom korzystającym z nowego boiska 

życzymy wspaniałych wrażeń, radości i wielkich osiągnięć sportowych. 

 

Certyfikat dla naszej szkoły 

27 października 2014 r., M. Laube-Skowrońska, A. Kiwak 

Jako uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych  

w Weryni czujemy się docenieni i wyróżnieni certyfikatem, który otrzymaliśmy  

we wtorek 21 października 2014 r. Nasza praca nad otrzymaniem 

dokumentu rozpoczęła się w ubiegłym roku szkolnym 2013/14. 

Uczniowie uczestniczyli w programie edukacyjnym 

Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie. W jego ramach zostały 

przeprowadzone zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy, będące elementem programu 

edukacyjnego „ Kultura bezpieczeństwa” . 

Otrzymany certyfikat mobilizuje nas do dalszej współpracy  

z Państwową Inspekcją Pracy i kontynuacją realizowania zagadnień  

z dziedziny BHP. 

 

 

Dzielimy się z innymi.. 

24 października 2014 r., M. Ziętek, A. Kiwak  

Szkolny Klub Przedsiębiorczości "Grosikarze" wraz z opiekunami oraz pedagogiem 

szkolnym, organizuje zbiórkę pieniędzy na potrzeby Szkolnego Koła Caritas. Akcja zostanie 

przeprowadzona pod hasłem "Złoty Grosik”, w dniach 20-29 października 2014 r. w ramach 

Światowego Tygodnia Oszczędzania. 

Celem akcji jest zachęcenie uczniów do oszczędzania każdego grosza, a także 

kształtowania wśród młodych ludzi umiejętności dzielenia się z innymi. Dla klasy, która 

zbierze najwięcej pieniędzy przewidziana jest wspaniała nagroda: DZIEŃ 

BEZ PYTANIA! Wszystkie klasy serdecznie zapraszamy do udziału w akcji. 
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„Wykształcenie to wartość, której nikt nam nie odbierze” 

21 października 2014 r., M. Głos, A. Kiwak 

Słowa te szczególnie zabrzmiały uczniom i nauczycielom  

w dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 października 

2014 r. 

Dzień wcześniej 13.10.2014 r. odbyła się uroczysta 

akademia przygotowana i poprowadzona przez uczniów klasy II 

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

oraz technik architektury krajobrazu. Po części oficjalnej czyli 

ślubowaniu uczniów klas pierwszych, przemówieniach i życzeniach 

złożonych przez Pana Starostę Józefa Kardysia, dyrektora- 

Stanisława Olszówkę, przewodniczącą Rady Rodziców, panią 

Dorotę Borawiak, oraz przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego- Monikę Dec przeszliśmy do części artystycznej. 

Skecz parodiujący życie szkoły wywołał wśród oglądających widzów salwy śmiechu i łzy 

radości. Na uznanie zasłużyli wszyscy aktorzy, ale szczególnie w pamięć zapadła zakonnica  

o niespożytej energii, powabna pani od biologii oraz „zabójczo” dokładna sprzątaczka.  

We wszystkie te role wcielił się znany z korytarzy szkolnych Radek Terlaga, a dzielnie 

towarzyszył mu Szymon Majewski, kreując postać pamiętnej nauczycielki  

o obfitych kształtach surowej i wymagającej oraz anglistki pełnej ciepła i wzbudzającej 

uczucia wśród uczniów – np. Pawła. 

Brawurowo zagrany skecz zakończył się równie mocnym akcentem, czyli wspólnym 

odtańczeniem układu do kultowego przeboju YMCA. 

Głównym celem naszego przedstawienia było wywołanie uśmiechu na twarzach 

wszystkich zebranych. Nie spodziewaliśmy się tak pozytywnego odzewu ze strony 

społeczności szkolnej. Za wszystkie pochwały i komplementy dziękujemy, obiecując,  

że jeszcze nie raz o nas usłyszycie. 

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie”  

w ramach programu Erasmus+ 

20 października 2014 r., Z. Bogacz, A. Kiwak  

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Staże zagraniczne szansą  

na zatrudnienie” w ramach programu Erasmus +, dla 16 uczniów, którzy wyjadą  

na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii w maju 2015 r. Dla pozostałych grup rekrutacja 

będzie przeprowadzona w późniejszym terminie. 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas II i III Czteroletniego Technikum 

w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, 

technik handlowiec. Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-

kulturowo-pedagogicznym. 
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Rekrutacja odbywać się będzie od 20 do 31 października 2014 r. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej 

w zakładce Program Erasmus+ , projekt „Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie”. 

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji) do udziału 

w projekcie należy składać w terminie od 20 do 31 października 2014 r. w bibliotece szkolnej. 

Szczegółowych informacji udzielają: Zbigniew Bogacz, Bogusława Sobowska-Rekut, 

Urszula Kuna. 

 

Podróże, Podróże… 

19 października 2014 r., A. Kwiecień, A. Kiwak 

Już wkrótce – 23 października 2014 r. wyruszamy na kolejną praktykę zagraniczną. 

Tym razem celem naszego wyjazdu będą Niemcy, a konkretnie Turyngia. 

Dziesięciu uczniów ZSA-E w Weryni, kształcących się w zawodach: technik żywienia 

i usług gastronomicznych i technik architektury krajobrazu odbędzie 4-tygodniową praktykę 

zawodową w pięciu hotelach o wysokim standardzie (****). Jest to duże wyzwanie, ale 

śmiałkowie będą mogli pochwalić się certyfikatem ukończenia stażu oraz znacznie lepszą 

znajomością zawodu i języka niemieckiego. 

 

 

Inauguracja roku akademickiego 

16 października 2014 r., A. Tęcza, A. Kiwak  

Wszyscy dobrze wiemy, że nie można zorganizować 

żadnej uroczystości bez wspaniałego poczęstunku. Świadomi tej 

oczywistej prawdy, organizatorzy uroczystości inaugurującej rok 

akademicki 2014/2015 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, poprosili o przygotowanie poczęstunku 

specjalistów od żywienia z naszej szkoły. 

Zadania podjęła się Anna Tęcza wraz z grupą uczniów  

z klasy III technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych. Dnia 8 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły wraz  

z opiekunami zapewnili fachowy catering na inaugurację nowego roku akademickiego. 

Podczas przygotowań, uczniowie wykazali się pomysłowością i oryginalnością  

w komponowaniu smaków i barw potraw oraz prezentowanych dekoracji. Podczas obsługi 

imprezy, nasi uczniowie nie zawiedli, pokazali że perfekcyjnie opanowali wszelkie tajniki 

obsługi kelnerskiej. 
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Fantazyjne dekoracje 

16 października 2014 r., A. Tęcza, A. Kiwak  

Kolejny raz uczestniczyliśmy w warsztatach z carvingu. Tym razem odwiedziliśmy 

Szkołę Podstawową w Porębach Dymarskich. Wycinanie zaczęliśmy od rzepy, marchewek, 

buraków, ogórków i dyni. Dzieciom zostały również pokazane zasady wykonywania 

dekoracji w arbuzach i melonach. 

Dziewczyny z klasy trzeciej, kształcące 

się w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych pokazały tamtejszym 

uczniom jak wykonać artystyczne łabędzie  

z jabłek, ponadto chętnie udzielały wskazówek 

przy wykonywaniu dekoracyjnych kanapeczek  

i koreczków. 

 

 

Nareszcie jest upragnione boisko! 

15 października 2014 r., M. Laube-Skowrońska, A. Kiwak  

Stara mądrość ludowa mówi, że „w zdrowym 

ciele zdrowy duch”. O ciało można dbać w każdych 

warunkach, ale szczególnie jest to przyjemne  

i efektywne, gdy trenuje się na wspaniałych obiektach 

sportowych. A takim obiektem dysponujemy w naszej 

szkole od 13.10.2014 roku, kiedy to dyrektor 

Stanisław Olszówka potwierdził odbiór NOWEGO 

boiska szkolnego od wykonawcy. 

Nasi uczniowie mają teraz do dyspozycji 

boisko do piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej 

oraz kort do tenisa ziemnego. Nawierzchnia boiska jest wykonana z tworzywa 

poliuretanowego, cały kompleks otoczony jest dla bezpieczeństwa wysoką siatką. Wszelakie 

rozgrywane mecze może obejrzeć 90 kibiców siedząc wygodnie na wyznaczonych miejscach. 

Zachwyceni nowym obiektem sportowym są uczniowie i nauczyciele wychowania 

fizycznego, którzy prowadzą już na nim zajęcia. 

Życzymy wszystkim użytkownikom miłego spędzania czasu na boiskach oraz prosimy 

o przestrzeganie regulaminu korzystania z niego . 
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Sukces naszego ucznia 

15 października 2014 r., A. Żywiec, A. Kiwak  

Inauguracją sportowego roku szkolnego 2014/2015 szkół ponadgimnazjalnych 

w powiecie kolbuszowskim były zawody w indywidualnych biegach przełajowych, które 

odbyły się 2 października. Kolejną imprezą sportową były sztafetowe biegi przełajowe, które 

odbyły się 7 października. Obydwie imprezy zostały zorganizowane w Liceum 

Ogólnokształcącym w Kolbuszowej. W zawodach brała udział m.in. reprezentacja Zespołu 

Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni w kategorii dziewcząt  

i chłopców. 

Na szczególną uwagę zasługuje wynik ucznia naszej szkoły Piotra Czachora  

z klasy drugiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Piotrek wygrał swój bieg i awansował 

do Wojewódzkich Biegów Przełajowych, które odbędą się 16 października  

w Kolbuszowej. 

Warto podkreślić, że Piotr Czachor powtórzył swój sukces z ubiegłego roku, kiedy 

również zajął I miejsce w swoim biegu i reprezentował powiat kolbuszowski na zawodach 

wojewódzkich. 

 

 

Najlepsi na Podkarpaciu 

9 października 2014 r., W. Cesarz, A. Kiwak  

W ramach VII edycji Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ odbył się III 

Podkarpacki Festiwalu Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod 

hasłem „Serce bez granic” w Hucie Komorowskiej. Laureatem pierwszego miejsca został 

zespół "Concordia" z naszej szkoły. Zespół tworzą: Angelika Paluszek - wokal, Marcin Pytlak 

- bas, Mateusz Borawiak - perkusja, Piotr Serafin - trąbka, Krzysztof Kopeć - saksofon, 

Albert Tęcza - gitara. 

 

Festiwal rozpoczął się Mszą św. w kościele w Hucie Komorowskiej,  

którą koncelebrował Biskup Edward Frankowski wraz z przybyłym z Chingombe (ZAMBIA) 

Ks. Marcelim Prawicą. Następnie przy Muzeum Kardynała Kozłowieckiego rozpoczęły  

się występy uczestników festiwalu. Jury w składzie: Ks. Daniel Koryciński, Pani Irena 
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Markowicz (Radio Rzeszów), Mariusz Długosz, Andrzej Paśkiewicz, Ricky Lion  

oraz Bogdan Bukała, po przesłuchaniu 18 wykonawców przyznało pierwsze miejsce  

w kategorii „ZESPÓŁ” dla zespołu „Concordia”. Nasi laureaci odebrali dyplomy, nagrody  

i zbierali bardzo pozytywne recenzje od zespołu "Vir" i Ricky Liona, gwiazd a zarazem 

członków jury festiwalu. Ze strony szkoły udział zespołu w przeglądzie koordynowali: Witold 

Cesarz i Bolesław Krzysztofiński. 

Na zakończenie festiwalu wystąpił Ricky Lion, który gra na djembe, conga, gitarze 

basowej, gitarze akustycznej, balafonie oraz instrumentach perkusyjnych. Podczas swojego 

występu w Hucie Komorowskiej zachęcił publiczność do wspólnego śpiewania oraz 

zademonstrował sztukę gry na tradycyjnym afrykańskim bębnie. Muzyk pochodzący  

z Demokratycznej Republiki Kongo wystąpił podczas uroczystego otwarcia Mistrzostw 

Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 r. oraz wielu innych projektach muzycznych. 

Członkom zespołu Concordia gratulujemy wspaniałego sukcesu i życzymy kolejnych, 

więcej informacji o festiwalu na www.cardinalekozłowiecki.pl. 

 

 

Praktyka zagraniczna dla uczniów w ramach programu Erasmus+ 

5 października 2014 r., B. Sobowska-Rekut  

Nasza szkoła podpisała umowę z Narodową Agencją Programu Erasmus+ na 

realizację projektu pt. „Staż zagraniczny szansą na zatrudnienie” .Projekt będzie trwał  

od października 2014 r. do czerwca 2016 r. W tym czasie zagraniczne praktyki zawodowe  

w Wielkiej Brytanii odbędzie 48 uczniów naszej szkoły (maj, październik  

– 2015 r., maj – 2016 r.), wyłonionych w drodze rekrutacji. Praktyki potrwają trzy tygodnie,  

i poprzedzone zostaną przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym. 

Uczestnictwo młodzieży w projekcie zwiększy ich motywację do nauki  

i efektywność w kształceniu zawodowym. Podniesie poziom wiedzy i umiejętności 

praktycznych, wpłynie na zwiększenie mobilności zarówno na krajowym jak  

i europejskim rynku pracy. Uczniowie nabędą umiejętności interpersonalne  

na europejskim rynku pracy, zwiększą poczucie własnej wartości, samooceny  

i świadomości planowania ścieżki zawodowej. Uczestnicy projektu nauczą  

się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, zaangażowania w powierzone im obowiązki 

zawodowe. Nabędą umiejętności związane z funkcjonowaniem na europejskim i krajowym 

rynku pracy, takie jak: autoprezentacja przed zagranicznymi pracodawcami czego rezultatem 

może być chęć założenia własnej działalności gospodarczej w branży: ekonomicznej lub 

handlowej, gastronomicznej, ogrodniczej na rynku krajowym lub zagranicznym. 

Nowy edukacyjny program Erasmus+ finansowany ze środków Unii Europejskiej 

realizowany będzie w latach 2014-2020. Jego celem jest przyczynianie się do rozwijania 

umiejętności uczestników, co wpłynie na zwiększenie ich szans na zatrudnienie  

na krajowym oraz europejskim rynku pracy oraz wymiana dobrych praktyk. Program 

umożliwia uczniom odbywanie praktyk zawodowych za granicą. 

http://www.cardinalekozłowiecki.pl/
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„Stół niczym dzieło sztuki…” 

7 października 2014 r., W. Majewska, A. Kiwak  

Kolejny raz pokazaliśmy, że jesteśmy profesjonalistami  

w sztuce kulinarnej. Podejmujemy wszelkie wyzwania, a jednym  

z nich było przygotowanie poczęstunku i obsługa gości – 

uczestników obchodów 150-lecia szkolnictwa w Kolbuszowej 

Górnej i 50-lecia Szkoły Podstawowej. Efekty pracy uczniów klasy 

3 technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych oraz ich opiekunów możecie podziwiać na 

załączonych zdjęciach. 

 

Szkolne Czytanie „Trylogii” 

7 października 2014 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

Z inicjatywy prezydenta Polski Pana Bronisława Komorowskiego 6 września 2014 r. 

odbyła się trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie. Celem przedsięwzięcia była 

popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność polskiej 

literatury. 

Nasza szkoła przyłączyła się w dniu 30 września 2014 r. do tej ogólnopolskiej 

inicjatywy. 

Szkolne Czytanie rozpoczął Pan Dyrektor Stanisław Olszówka, który przeczytał 

ulubione fragmenty „Trylogii”. Wspomniał również słowa swojego nauczyciela języka 

polskiego, który uważał, że „nie jest się Polakiem jeśli nie przeczyta się „Trylogii” Henryka 

Sienkiewicza i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza”. 

Czytanie, choć umiejętność powszechna, okazało się wielkim wyzwaniem. Styl 

pisania Sienkiewicza: wspaniały język pełen emocji, dynamicznych opisów, wtrąceń, był 

trudny do zinterpretowania dla czytających. Adrian Lubach, Sylwia Darłak, Karolina Babiarz, 

Angelina Malinowska, Ewa Chmielowiec, Angelica Orbiak poradzili sobie z tym wyzwaniem 

o czym świadczyło skupienie słuchaczy i gromkie brawa. 

 

Śpiew o mnie wie 

5 października 2014 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

Pod takim tytułem ukazał się tomik poezji Danuty Capliez-Delcroix, którą gościliśmy 

w naszej szkole 26 września 2014 r. w ramach XXIV Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni 

Literackiej. 
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W trakcie spotkania z uczniami klas II technikum, 

poetka zaprezentowała wybrane przez siebie utwory oraz 

okoliczności ich powstania. Zachęcała uczniów do 

wspólnego czytania jej wierszy. Pani Danuta stworzyła 

niezwykle ciepłą atmosferę. Podkreśliła, że uśmiech 

człowieka jest niezwykłym darem, którym należy dzielić 

się z innymi. 

 

 

Czym skorupka za młodu 

28 września 2014 r., A. Tęcza, A. Kiwak  

Czym skorupka za młodu nasiąknie..- ta myśl 

towarzyszyła warsztatom, które zostały zorganizowane  

w dwóch szkołach podstawowych. Wyuczenie  

i utrwalenie właściwych nawyków żywieniowych jest 

najprostsze w dzieciństwie, dlatego zasady prawidłowego 

odżywiania zostały przybliżone dzieciom z oddziałów 

przedszkolnych w Woli Rusinowskiej i w Porębach 

Dymarskich. 

Prawidłowe odżywianie jest jednym z czynników 

warunkujących zdrowie. Zarówno niedobór jak i nadmiar składników odżywczych, wpływa 

na stan zdrowia. Brak ruchu, spożywanie nadmiernej ilości pożywienia oraz niewłaściwe jego 

proporcje są częstą przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. 

W trakcie warsztatów dzieci zapoznały się z piramidą żywieniową, dowiedziały  

się jakich artykułów spożywczych nie warto spożywać oraz dlaczego należy wykonywać 

ćwiczenia gimnastyczne. Dzięki pomocy naszych uczennic z klasy III dzieci nauczyły  

się wykonywać smaczne, owocowe przekąski. Pod czujnym okiem uczennic kształcących się 

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dzieci przygotowały kolorowe, 

owocowe jeżyki. 

 

Pasjonaci sztuki kulinarnej 

23 września 2014 r., A. Tęcza, A. Kiwak  

Pierwsze zajęcia odbywające się  

w ramach Szkolnego Klubu Pasjonatów 

Sztuki Kulinarnej już za nami. W trakcie 

spotkania zainteresowani uczniowie mogli 

poznać podstawy carvingu, czyli sztuki 

rzeźbienia w owocach i warzywach. 
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Uczestnicy spotkania wykonywali różnorodne rzeźby owocowo-warzywne, a efekty ich pracy 

można obejrzeć na szkolnej stronie internetowej. 

 

Zwiedzaliśmy Bieszczady 

22 września 2014 r., P. Serafin, K. Wachowska 

Długo uczniowie podejmowali decyzję - gdzie 

pojechać na wycieczkę? W końcu zdecydowali, że jedziemy 

w Bieszczady. W dniach 18 i 19 września 2014 r. odbyła się 

szkolna wycieczka w ten malowniczy zakątek Polski.  

Uczniowie klas: I, II, III i IV w zawodach  kelner, 

technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i 

usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu  

pod opieką nauczycieli: Bogusławy Sobowskiej-Rekut, Małgorzaty Laube-Skowrońskiej  

i Pawła Serafina, przez dwa dni wędrowali po górskich szczytach. Podziwiali panoramę oraz 

zwiedzali najciekawsze obiekty okolicy. Powszechnie twierdzi się, że w Bieszczadach 

najpiękniej jest jesienią i sprawdziliśmy, że to prawda. 

Wyruszyliśmy o godzinie 5:30 rano  z Weryni. W Ustrzykach Dolnych zabraliśmy 

przewodnika Pana Tadeusza, który towarzyszył nam przez jeden dzień prowadząc nas przez 

szlaki górskie oraz pogłębiając naszą wiedzę na temat historii Bieszczad.  Według programu 

wycieczki pierwszego dnia całą grupę czekało nie lada wyzwanie, bo  do pokonania całej 

górskiej trasy mieliśmy  ok. 20 kilometrów. Z Mucznego najpierw weszliśmy na Bukowe 

Berdo, następnie przez Przełęcz Goprowców udaliśmy się na najwyższy szczyt 

Bieszczad Tarnicę i zeszliśmy przez Szeroki Wierch do Ustrzyk Górnych.   

Marsz tą ścieżką przyrodniczą  okazał się wielkim wyzwaniem, wszyscy po kilku 

godzinach wędrówki wrócili do schroniska bardzo zmęczeni. Wieczorem też nie zabrakło 

atrakcji. Odbyło się integracyjne ognisko uczestników wycieczki połączone z meczem 

siatkówki mężczyzn Polska-Rosja. Pomimo chłodu, zmęczenia atmosfera była gorąca. 

Wszyscy bawili się znakomicie. 

Drugiego dnia zobaczyliśmy Zaporę Solińską oraz poznaliśmy  legendę –„Skąd  

wzięła się nazwa Bieszczady?”. Pogłębiliśmy także  naszą wiedzę o  Bieszczadzkim Parku 

Narodowym, oraz lepiej poznaliśmy historię tego regionu Polski. Wieczorem wróciliśmy  

wykończeni, ale trochę inni, może bardziej  tolerancyjni, koleżeńscy. Na pewno jednak pełni 

wrażeń, niesamowicie przeżytych chwil i wspomnień, których nie będą mieć Ci, którzy  

z nami nie pojechali. 
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Matura, egzaminy zawodowe i co dalej… 

15 września 2014 r., M. Mazur, S. Kozak, A. Magda, A. Kiwak  

W czwartej klasie uczniowie wyjątkowo dużo czasu poświęcają na naukę,  

gdyż przygotowują się do matury oraz egzaminu zawodowego. 

Każdy z nas zastanawia się jednak co robić dalej - studiować czy podjąć jakąś pracę. 

Jeśli decydujemy się na studia to w jakim kierunku, na jakiej uczelni, jakie przedmioty 

dodatkowe wybrać na maturze by jak najkorzystniej liczono punkty w trakcie rekrutacji na 

studia… Pytań i wątpliwości coraz więcej. Dlatego dnia 11.09.2014 r. jako uczniowie klas 

maturalnych, wraz z wychowawcami pojechaliśmy do Rzeszowa na „Salon Maturzystów”, 

który zorganizowała Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. 

Tam zapoznaliśmy się z ofertami kierunków studiów na różnych uczelniach  

m.in. w Rzeszowie, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Jarosławiu. Uzyskane w trakcie różnych 

wykładów informacje pomogą nam dokonać wyboru, który zadecyduje o naszej przyszłości. 

Każdy z nas mógł również indywidualnie porozmawiać o wybranej uczelni i wymarzonym 

kierunku studiów. 

Dzięki wyjazdowi na „Salon Maturzystów” patrzymy na naszą przyszłość  

w szerszej perspektywie, wiemy jakie mamy możliwości wyboru, a ta wiedza jest dla nas 

bezcenna. 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

27 sierpnia 2014 r., Administrator 

Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni uprzejmie 

informuje uczniów, rodziców i gości, że rok  szkolny 2014 / 2015 rozpocznie  się  

1 września (poniedziałek) 2014 r. mszą świętą w kaplicy szkolnej o godzinie 8:15. 

O godzinie 9:15 będzie uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, a następnie spotkanie 

uczniów z wychowawcami. 

Zapraszam Dyrektor ZSA-E w Weryni 

 

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego 

27 sierpnia 2014 r., Administrator  
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Witamy klasy pierwsze !!! 

14 lipca 2014 r., W. Cesarz  

Gratulujemy wszystkim przyjętym do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/15. 

Życzymy Wam fantastycznych i bezpiecznych wakacji! 

Jeżeli jeszcze nie wybrałeś szkoły i chcesz dołączyć do nas zapraszamy do: 

Technikum w zawodach: 

- technik ekonomista, 

- technik architektury krajobrazu. 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: 

- monter, sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, 

- kucharz. 

W sekretariacie są do odebrania skierowania na badania lekarskie. 

Przypominamy, tym którzy jeszcze nie donieśli wszystkich dokumentów, o dostarczenie ich 

do sekretariatu. Są to: 

- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię),  

- karta zdrowia ucznia i karta szczepień, 

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w danym zawodzie. 

Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce dokumenty jest dostępny Szkolny zestaw 

podręczników w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni na rok szkolny 

2014/15. 

 

W końcu wakacje! 

6 lipca 2014 r., K. Wachowska  

W miniony piątek, t. j. 27 czerwca  b.r. uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni  zakończyli rok szkolny.  

Uroczystość  rozpoczęła Eucharystia celebrowana w kapliczce przy szkole przez 

księdza Dariusza Tylutkiego. Podczas kazania duchowny zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką 
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pełni szkoła w życiu każdego człowieka, zarówno poprzez kształcenie, jak i przez  

wychowanie. 

Dalsza część spotkania odbyła się w budynku szkoły, na sali gimnastycznej.  

Na początku uczniowie przedstawili krótką część artystyczną, uświadomili wszystkim, że na 

razie koniec z wstawaniem skoro świt, koniec natężenia  ich  biednych, udręczonych szarych 

komórek, koniec z pytaniem, kartkówkami, testami i szukaniem nowego alibi  

w celu uniknięcia pytania za spóźnienie! Przed nimi 72 poranki 

bez budzików, 1728 godzin - w tym ani jednej lekcji, 103 680 

minut laby, 6 220 800 sekund błogiej wolności… 

Po występach i ciekawym filmie podsumowującym cały 

rok, przyszedł czas na rozdanie nagród i świadectw, po czym 

uczniowie mogli rozpocząć długo oczekiwane wakacje! 

 

 

Dodatkowe staże zawodowe 

27 czerwca 2014 r., B. Bryk, E. Serafin, K. Wachowska  

W ramach zaoszczędzonych środków finansowych na realizacji bieżących działań 

projektowych projektu POKL ,,Podkarpacie stawia na zawodowców", zostaną zrealizowane 

dodatkowe staże zawodowe dla 7 uczniów kształcących się w Technikum ZSA-E  

w Weryni. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik kucharz i technik żywienia i  usług 

gastronomicznych nabędą dodatkowe doświadczenie zawodowe, zweryfikują swoją wiedzę 

teoretyczną oraz praktyczną, a przede wszystkim otrzymają cenne referencje  

od pracodawców, które zwiększą ich konkurencyjność na krajowym i zagranicznym rynku 

pracy. 

 

Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna 

22 czerwca 2014 r., A. Magda, A. Kiwak  

Już niemal koniec roku szkolnego, a tu taki 

stres. Ta myśl na pewno przeszła przez głowę 

uczniom klas III technikum w zawodzie technik 

ekonomista, którzy dnia 16 czerwca 2014 r. 

stanęli przed komisją, jak przed potencjalnym 

pracodawcą na swoją pierwszą rozmowę 

kwalifikacyjną. 

W jej trakcie sprawdzana była wiedza na 

temat wybranego miejsca pracy oraz zakresu 

obowiązków na danym stanowisku. Komisja 
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wykazała się dużą pomysłowością w trakcie zadawania pytań. My zaś odczuwaliśmy 

ogromny stres, tym większy, że do każdego z nas dotarła oczywista prawda - niedługo 

przeprowadzimy taką rozmowę „na serio”. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej opowiadaliśmy o naszym wykształceniu, 

umiejętnościach, zainteresowaniach. Staraliśmy się jak najlepiej przekonać komisję do nas. 

Okazało się, że nie jest to takie proste i łatwe. Ale próbna rozmowa kwalifikacyjna wiele nam 

dała. Mieliśmy okazję zdobyć bezcenne doświadczenie, które - mamy nadzieję - zaprocentuje  

w przyszłości. 

 

Maki spod Monte Cassino 

17 czerwca 2014 r., Administrator  

 

 

Dzień Sportu Szkolnego 

17 czerwca 2014 r., D. Krogulec, K. Wachowska  

Młodzież ZSA-E w Weryni uczestniczyła w imprezie 

plenerowej adresowanej dla uczniów, nauczycieli i rodziców 

pod nazwą „Dzień Ucznia” i „Dzień Sportu Szkolnego”. 

Obchody te odbyły się 10 czerwca b.r. po raz pierwszy  
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na stadionie sportowym „Werynianka”. Celem tego święta była przede wszystkim integracja 

środowiska szkolnego, także kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego 

 i postaw prozdrowotnych, oraz utrwalenie zasad zdrowej rywalizacji i kulturalnego dopingu. 

Zawody tradycyjnie otworzył dyrektor szkoły pan Stanisław Olszówka, który powitał 

wszystkich zebranych, życzył miłej zabawy i pomyślnej sportowej rywalizacji. Tegoroczne 

uroczystości zaczęły się od pysznego poczęstunku zdrowej żywności w postaci owoców 

sezonowych i innych cytrusów przygotowanych przez uczniów klasy II technikum żywienia. 

W tym roku organizatorzy zaproponowali uczestnikom urozmaicony program i wiele atrakcji. 

Wśród nich były m.in.: ubijanie białek z jajek, klasyczne drużynowe konkurencje sportowe, 

przeciąganie liny, test wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów. Każdy chętny mógł 

włączyć się do rywalizacji w konkurencjach sprawnościowych. Należy podkreślić,  

że przestrzegane były wszelkie zasady współzawodnictwa i kulturalnego kibicowania. 

Zwycięstwo przypadło klasie I technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu 

i żywienia, II miejsce klasom: I technikum w zawodzie technik ekonomista  

i handlowiec i II technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu i ekonomista, zaś III 

miejsce klasie III technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu  

i kucharz. 

Wiele emocji dostarczył również mecz piłki nożnej pomiędzy zaproszoną drużyną 

studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a uczniami naszej szkoły. Wynik  

tej rozgrywki to 6: 2 dla reprezentacji uczniów! Dla wszystkich uczestników przygotowany 

był bigos, kiełbasa z grilla i woda mineralna. Czterogodzinne zmagania sportowe dostarczyły 

uczestnikom dużą dawkę sportowej adrenaliny i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić swój 

„Dzień Ucznia”. 

 

Pyszna współpraca 

16 czerwca 2014 r., M. Serafin, K. Wachowska  

Czerwiec jest miesiącem, w którym można cieszyć się  

i delektować smakiem świeżych owoców i  warzyw. Ten fakt  

w nietypowy sposób wykorzystali nauczyciele żywienia ZSA-E  

w Weryni. Otóż 11 czerwca b.r. Monika Serafin i Wioletta 

Majewska wraz z uczniami klasy II technikum żywienia  

i organizacji usług gastronomicznych przeprowadziły warsztaty  

z carvingu,  dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej 

Dolnej.  

W szkoleniu wzięło udział 20 uczniów z Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej  

do Pracy - pod opieką   Anny Drewnickiej i Małgorzaty Lubera. Prowadzący kurs 

zaprezentowali profesjonalny sprzęt do wykonywania różnych ozdób oraz zademonstrowali 

podstawy carvingu, czyli sztuki zdobienia w owocach i warzywach. Wspólne przebywanie  

i współdziałanie uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych  było także możliwością   

do integracji, nauki ich wzajemnego społecznego kontaktu w duchu wzajemnej pomocy, 

szacunku, zrozumienia inności i otwartości się na drugiego człowieka. 
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Zarówno goście z  ZSA-E w Weryni jak i uczestnicy warsztatów wykazali  

się ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem w dekoracyjnym rzeźbieniu plonów lata. 

Dzięki temu z owoców i warzyw  wykonane zostały małe dzieła sztuki tj.: liczne kalafiorowe 

baranki, owocowe jeże i kaktusy z ogórka, warzywne kwiaty i wiele innych barwnych 

dekoracji.  Największe zainteresowanie wzbudziła róża wydrążona w arbuzie przez 

nauczycielkę Wiolettę Majewską. Efekty warsztatów zachwyciły całą społeczność Zespołu 

Szkół Specjalnych, co z pewnością będzie się wiązać z dalszą współpracą. 

 

Trzy tygodnie w Anglii 

13 czerwca 2014 r., K. Nowak, A. Kiwak  

Nasza szkoła jest liderem w aplikowaniu o środki finansowe z projektów unijnych.  

W ramach programu Leonardo da Vinci, projekt „ Nasza szansa - praktyki zagraniczne” 

wyjechaliśmy na staże zagraniczne do Stafford w Wielkiej Brytanii. W projekcie wzięło 

udział 32 uczniów. Mieliśmy dwa wyjazdy ( marzec i maj 

2014 r.) trwające po trzy tygodnie. 

Wyjazdy miały na celu zdobycie dodatkowego 

doświadczenia zawodowego w ramach praktyki 

zagranicznej dla uczniów kształcących się w zawodach 

kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik architektury krajobrazu oraz kelner.   

Druga grupa wyjechała 5 maja 2014 r. Po 

przyjeździe zostaliśmy zakwaterowani u angielskich 

rodzin, oraz u partnera projektu. Tygodnie mijały nam na pracy m.in. w restauracjach, barach, 

hotelach i ogrodach. Praca pozwoliła nam wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną. 

Odskocznią od codziennych zajęć były dwie weekendowe wycieczki. Pierwszym miejscem, 

które zwiedziliśmy była malownicza Walia. Mieliśmy okazję zobaczyć tam piękne morze  

i góry, które zapierały dech w piersiach. Miłą niespodzianką był nocleg  

w polskiej wiosce w której spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi. Kolejną wielką przygodą był 

wyjazd do stolicy Wielkiej Brytanii. Londyn zachwycił nas wszystkich swoją niebywałą 

architekturą i bogactwem kulturowym. Zwiedziliśmy najciekawsze zakątki miasta. 

Udział w projekcie okazał się wspaniałym przeżyciem, które na długo pozostanie  

w naszej pamięci. Zbliżył on nas wszystkich, poszerzył nasze horyzonty oraz pozwolił na 

poznanie nowych ludzi i ich kultury. 
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Wycieczka do Warszawy 

10 czerwca 2014 r., B. Olszówka  

W maju odbyła się wycieczka do Warszawy dla uczestników konkursu o Unii 

Europejskiej. Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. Z naszej szkoły 

uczestniczyli też uczniowie. Dzięki dobrej organizacji w jeden dzień zwiedziliśmy Sejm, 

Senat, Stadion Narodowy, Muzeum Powstania 

Warszawskiego. 

Szczególne zainteresowanie wzbudził Stadion 

Narodowy, na którym przewodnik zaprowadził nas nawet 

do szatni piłkarzy i wielu innych tajemnych miejsc. Zdjęcia 

najlepiej odzwierciedlają atrakcje wycieczki. 

 

Dzień Dziecka w Dzikowcu 

9 czerwca 2014 r., L. Nowak, A. Kiwak  

Dzień Dziecka to tradycyjnie czas spotkań  

i zabaw dla najmłodszych. W tym dniu uczniowie Zespołu 

Szkół im. księdza prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 

zorganizowali Festyn Zdrowia. 

Część artystyczna poświęcona była zagadnieniom 

związanym ze zdrowym stylem życia i prawidłowym 

odżywianiem. Największe oklaski przypadły grupie 

przedszkolaków, którzy występowali pod postacią wielu 

różnych warzyw i owoców. Udowodnili , że uczyć można poprzez śmiech  

i wesołą zabawę. Zapewne też niejednego widza zachęcili do zjedzenia jabłuszka, gruszki czy 

marcheweczki. 

Nasi uczniowie pomagali w przygotowaniu dla wszystkich zebranych poczęstunku. 

Nie zabrakło witaminowych napojów, kolorowych kanapek, tartinek i koreczków  

oraz ciepłych dań przygotowanych przez szkolną kuchnię. 

W atmosferze radości i zabawy wszyscy zebrani przypomnieli sobie jak smaczne 

 i kolorowe jest zdrowe odżywianie. 
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Dzień Dziecka w szpitalnym oddziale 

6 czerwca 2014 r., M. Wit, A. Kiwak  

Członkinie Szkolnego koła Caritas po raz kolejny odwiedziły 

odział dziecięcy Powiatowego Szpitala w Kolbuszowej. 

Główną atrakcją dla dzieciaków był clown, który wywoływał 

uśmiech i radość na twarzach i w sercach chorych dzieci. Dzięki niemu 

dzień stał się radosny, a choroba mniej straszna. Odział szpitalny 

zamienił się w plac zabaw, na którym królowały radość, beztroska 

i śmiech. Clown wraz ze swoimi pomocnikami rozdał pyszne cukierki, 

kolorowe baloniki i zabawne naklejki. Spotkanie ciekawie i atrakcyjnie 

poprowadziły absolwentki: Andżelika Piłat i Joanna Nowak oraz 

uczennice klasy pierwszej: Katarzyna Olejarz i Justyna Głowiś. 

Opiekunem była pani mgr Małgorzata Wit. 

 

 

Mamy nowy projekt unijny – kolejne grupy uczniów wyjadą do Wielkiej Brytanii 

3 czerwca 2014 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

Już po raz kolejny nasza młodzież będzie odbywała praktyki zawodowe w Wielkiej 

Brytanii. Szkoła uzyskała akceptację Narodowej Agencji na realizację projektu 

finansowanego ze środków unijnych. 

Projekt "Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie" napisany w ramach programu 

Erasmus+ dotyczy zorganizowania 3-tygodniowego stażu zagranicznego połączonego  

z nauką języka angielskiego dla 3 grup uczniów, po 16 uczestników. Realizacja projektu 

będzie trwała 2 lata od lipca 2014 r. do czerwca 2016 r. Skierowany jest on do uczniów 

technikum w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik 

handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner. Trzytygodniowy staż  

w zagranicznych firmach zajmujących się aranżacją ogrodów, biurach rachunkowych, 

obiektach handlowych, sklepach, restauracjach, hotelach, będzie idealnym uzupełnieniem 

praktycznej nauki zawodu. 

Pozwoli to beneficjentom projektu - przyszłym absolwentom na uzyskanie większej 

mobilności i doświadczenia zawodowego na rynku krajowym i europejskim. Celem projektu 

jest praktyczne poszerzenie wiedzy, zdobytej przez uczniów w trakcie zajęć szkolnych, 

nabycie nowych umiejętności i kompetencji w zakresie ekonomii, handlu, żywienia 

 i kształtowania krajobrazu oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 

angielskim w praktyce. Poprzez udział w projekcie uczniowie nabędą także nowych 

umiejętności interpersonalnych związanych z samodzielnym podejmowaniem decyzji, 

rozwojem osobowości, współpracy w grupie oraz przedsiębiorczością i odpowiedzialnością. 
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Miejscem odbywania stażu zagranicznego będzie Stafford oraz Londyn. Wyjazd 

uczniów zostanie poprzedzony przygotowaniem językowym, pedagogicznym  

i kulturowym. W czasie stażu młodzież wyjedzie także na wycieczki połączone z nauką 

języka angielskiego do Londynu i Walii, a także otrzyma kieszonkowe na drobne wydatki. 

Ponadto uczestnikom stażu, zorganizowany zostanie czasu wolny w postaci różnych atrakcji 

przygotowanych przez partnera projektu, które będą rozwijać zainteresowania i pasje 

uczestników. 

Po powrocie młodzież otrzyma certyfikaty uczestnictwa w zagranicznym stażu  

m.in. Europass Mobilność. 

 

 

Zielony sen 

25 maja 2014 r.,   A. Stąpor, S. Olszówka, K. Wachowska  

Zmiany demograficzne, dopasowanie kształcenia do rynku pracy i oczekiwań 

przedsiębiorców, wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi czy też widmo kryzysu 

gospodarczego krążącego wciąż nad Europą – to tylko niektóre z wyzwań dla placówek 

edukacyjnych Starego Kontynentu. Program Erasmus+ wspiera współpracę partnerską 

między instytucjami działającymi w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+, 

konkurs 2014 został złożony wniosek ośmiu szkół na realizację  projektu   

pt.  „A Green  Dream” ( Zielony Sen), wśród których jest nasza szkoła ZSA-E w Weryni. 

W projekcie wezmą udział szkoły partnerskie z Polski, Łotwy, Hiszpanii, Portugalii, 

Włoch, Austrii, Bułgarii oraz Turcji. Głównym celem projektu jest uświadomienie 

uczestnikom co wpływa na degradację środowiska naturalnego, jaki ma to wpływ  

na człowieka oraz jak my, zwykli ludzie, możemy dbać o środowisko naturalne. Projekt został 

przygotowany z myślą o uczniach, którzy nie zdają sobie sprawy ze zmian zachodzących  

w środowisku naturalnym oraz mają ogólną, zawężoną wiedzę dotyczącą fauny i flory  

w swoim otoczeniu. Inicjatywa ta wpłynie również na poprawę znajomości języka 

angielskiego, który będzie oficjalnym językiem programu, oraz poszerzy horyzonty 

kulturowe, geograficzne i społeczne wszystkich uczestników. 

Zadania podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia to między innymi: 

- obserwacje zmian zachodzących w środowisku naturalnym, 

- udział w klubie ekologicznym, 

- przygotowanie materiałów tj. ulotki, broszury, artykuły oraz książki dotyczące zmian 

 w środowisku naturalnym, zarządzania odpadami czy recyklingu, 

- przygotowanie wystaw i prezentacji dotyczących tematu projektu, 
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- obchodzenie światowych dni Europy oraz środowiska, 

- sprzątanie świata oraz sadzenie nowych drzew. 

Do dyspozycji szkół będzie ponad 130 000 Euro. W tej kwocie jest 6000 Euro/kraj na 

zarządzanie projektem. Ponadto 9 osób z naszej szkoły wyjedzie na tygodniowe spotkania na 

Łotwę, do Hiszpanii i Turcji, 5 uczniów oraz 2 nauczycieli  na krótką wymianę do Austrii 

oraz 7 nauczycieli na szkolenie do Portugalii. Długość trwania projektu - 2 lata. 

Pozostaje czekać na wyniki konkursu! 

 

 

ZSA-E w Weryni zwiedza hotele, pałace i dwory … 

2 czerwca 2014 r., M. Serafin, J. Kopeć, A. Węgrzyn, K. Wachowska  

Jak co roku w naszej szkole organizowane  

są wycieczki programowe wywołujące wśród uczniów wiele 

emocji i cieszące się ogromnym zainteresowaniem. 21 maja 

klasa II technikum żywienia i organizacji usług 

gastronomicznych odwiedziła obiekty hotelarsko-

gastronomiczne: „Dwór Ostoja”, „Hotel Pałac” w Jasionce 

 i „Hotel Ambasadorski” w Rzeszowie. 

„Ambasadorski” znajduje się w centrum Rzeszowa w odrestaurowanych budynkach 

 z XVII w. Uczniowie „zagościli” w apartamentach, które jak przyznał menager hotelu 

zaaranżowano elegancko i klasycznie dostosowując je dla dyplomatów i gości biznesowych. 

Również hotelowe bary i lobby wpasowane były w ambasadorskie wymogi wystrojowe. 

Oryginalnością wyróżniała się także restauracja hotelowa, w której można delektować się 

specjałami kuchni polskiej, tradycyjną kuchnią podkarpacką oraz popróbować przysmaki 

kuchni francuskiej, włoskiej i azjatyckiej. 

Kolejnym przystankiem wycieczki był „Dwór Ostoja” wraz z „Hotelem Pałac”. 

Obiekty mieszczą się w Jasionce, w bliskiej odległości od lotniska. Z bogatej galerii zdjęć 

 w recepcji hotelowej można było dowiedzieć się, że Dwór gościł wiele znanych polskich 

gwiazd m.in. braci Golec, Andrzeja Leppera, Krzysztofa Krawczyka, Aleksandra 

Kwaśniewskiego. Również i tutaj wystrój hotelu i sal konferencyjnych był bardzo szykowny 

 i bogaty. Hotelowa restauracja proponowała menu bogate w staropolskie potrawy kuchni 

dworskiej, węgierskiej oraz oryginalne przysmaki kuchni hinduskiej. Wnętrze całego obiektu 

pałacowo-dworskiego to połączenie zabytkowego stylu z nowoczesnymi technikami. Pokoje 

hotelowe wyposażone tam są w XIX-wieczne meble kolonialne, wyróżniające się 

sygnowaniem w postaci herbu jego założyciela. Na zewnątrz goście mogą wypoczywać  

w nowoczesnym basenie lub spędzić czas na korcie tenisowym czy w saunie. 

Ostatnim punktem wycieczki był „Hotel Pałac” - obiekt znajdujący się z zaraz przy 

Dworze. Posiada on kilka ogromnych sal konferencyjnych, w których mieści się do kilkuset 
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osób. Rustykalne apartamenty wyposażone są w stylowe meble z egzotycznego drewna. 

Obiekt jest jednym z największych na Podkarpaciu, łącznie posiada 220 miejsc noclegowych. 

Odwiedzane hotele zachwyciły uczniów swoim urokiem i imponującymi historiami 

 i choć obowiązywały w nich surowe standardy w zakresie obsługi gości, uczniowie 

 w większości przyznali, że praca w czterogwiazdkowym hotelu i wzorcowej restauracji 

niesie dużo pozytywnych wrażeń i ogromne doświadczenia, które z pewnością będą mogli 

zdobyć już za rok odbywając praktyki zawodowe. 

 

 

35-latkowie z Weryni 

2 czerwca 2014 r., St. Olszówka 

Absolwenci szkoły i ich nauczyciele spotkali się na kolejnym zjeździe absolwentów. 

Niektórzy byli w  Weryni po raz pierwszy od 35 lat. W jubileuszowym zjeździe udział wzięło 

czterdziestu absolwentów rocznika 1976 /5-letniego i pierwszego w dziejach szkoły  

3- letniego Technikum Rolniczego / niemal z całej Polski. Na koleżeńskie spotkanie 

przyjechali także ci, którzy przebywają poza granicami kraju. 

W tym dniu zapomnieli, że na co dzień pełnią 

znaczące role w życiu publicznym, biznesie, że są 

statecznymi żonami, mężami, rodzicami, a niektórzy 

babciami bądź dziadkami. Już po kilku chwilach 

spędzonych w murach swojej szkoły poczuli się jak 

uczniowie, wróciły wspomnienia niedawnych,  

ich zdaniem lat. Były też łzy radości i wzruszenia. 

W spotkaniu uczestniczyli ich wychowawcy  

i nauczyciele: Wojciech Wilk – wychowawca klasy, Elżbieta Płaza, Elżbieta i Stanisław 

Grabcowie, Stanisław Nowak. Zaszczycili też swoją obecnością Franciszek Batory – 

długoletni wychowawca i kierownik internatu oraz Franciszek Śnieżek - nauczyciel 

praktycznej nauki zawodu.   Pamięć tych, którzy już nigdy nie wezmą udziału  

w „weryńskich” zjazdach tak absolwentów, profesorów jak i wychowawców internatu 

uczczono minutą ciszy 

Po radosnych powitaniach odbyła się lekcja w czasie której absolwenci usiedli jeszcze 

raz w tych samych ławkach. Wojciech Wilk, wychowawca klasy trzeciej technikum 

rolniczego, sprawdził obecność i  radośnie przywitał się ze swoimi wychowankami. Szkołę 

ukończyło 41 absolwentów. Rolę wychowawcy klasy piątej technikum rolniczego, 

 w zastępstwie Edwarda Kwolka, pełnił obecny dyrektor szkoły. Klasa była wówczas bardzo 

liczna. Szkołę ukończyło 46 absolwentów. Dyrektor sprawdził obecność i odczytał 

ważniejsze wydarzenia z życia klasy. Uczniowie obu klas opowiadali o ciężkiej uczniowskiej 

doli. 
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Z zapisów w dzienniku lekcyjnym wynika, że uczniowie oprócz utrzymania internatu, 

pracowali przy sprzęcie okopowych (4 dni), budowie boiska sportowego, układaniu 

krawężników, budowie drogi. Czyny te odbywały się nie tylko w dni nauki ale również 

 w niedzielę, wtedy gdy inni szli do kościoła. Często odbywały się ,,niedziele czynu 

partyjnego", był czyn zjazdowy. Byli uczniowie pamiętają również o różnych wydarzeniach, 

które nie są nigdzie udokumentowane. Dyrektor przybliżył ówczesne czasy prezentacją 

multimedialną. Stanisław Olszówka – obecny dyrektor szkoły przypomniał historię, 

przedstawił archiwalne zdjęcia, zapisy z księgi protokołów rady pedagogicznej i kroniki 

szkoły. 

Po zwiedzeniu szkoły wszyscy udali się w kierunku pałacu, z którym też wiązały się 

różne wydarzenia. Później wszyscy udali się na obiad i kolejne.... wspomnienia. 

Dalsza cześć spotkania odbyła się w przepięknej scenerii Gospodarstwa 

Agroturystycznego ‘Przy Grobli” Barbary i Mariana Cudeckich w Trześni gm. Niwiska. Tutaj 

już w mniejszych grupach nastał czas wspomnień i wypowiedzi dotyczących szkolnych lat.  

A było co wspominać. Niestety czas szybko leci i ciężko było się rozstawać z tymi, z którymi 

spotkało się po tak długim okresie, ale z nadzieją na następny zjazd  

za 5 lat. 

Zjazd przygotowali Maria Szlachetka Strzępa, Eugeniusz Galek, Piotr Puzio  

z pomocą Elżbiety Puk-Smotryś i Józefa Tyczki. a Krystyna Kościółek zrobiła miłą 

niespodziankę przygotowując mini folder ze zdjęciami z lat szkolnych i poprzednich zjazdów 

oraz okolicznościowym wierszem własnego autorstwa. 

 

 

Wspomnienia z podróży 

30 maja 2014 r., A. Puzio-Jędruszewska, A. Kiwak  

Jeśli podróżować to tylko z grupą znajomych  

i przyjaciół, z którymi dobrze jest pogadać, pożartować, 

a wtedy czas jakby szybciej płynie i droga staje się 

krótsza. W trakcie odbywania stażu w Anglii 

wybraliśmy się całą grupą na wycieczkę do Walii. 

Droga przebiegła bez żadnych komplikacji, ponieważ 

nasz kierowca Stephen jeździ bardzo bezpiecznie  

i ostrożnie. Pierwszym punktem naszej wycieczki była 

piękna plaża. Zatrzymaliśmy się tam na około godzinę. Woda była zimna, jednak nie 

brakowało chętnych osób do zamoczenia nóg choć po kostki. Zbieraliśmy muszelki, 

zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i nawet zobaczyliśmy meduzę ( za tym widokiem nie 

będziemy tęsknić). Kolejnym miejscem, w którym zatrzymaliśmy się było miasteczko 

Dollgelon. Nasz drugi kierowca, a zarazem przewodnik Tomasz, oprowadził nas po tym 

miejscu. Również i tam spacerowaliśmy brzegiem morza. 
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Główną atrakcją tego dnia, był pobyt w Narodowym Parku Snowdownia, w którym 

znajduje się najwyższy szczyt w Walii- Snowdown. Niestety nie mieliśmy sił aby dojść  

do samego końca, jednak sama trasa którą przeszliśmy, zrobiła na nas ogromne wrażenie. 

Następnie pojechaliśmy do polskiego miasteczka gdzie mogliśmy się posilić przepysznym 

obiadem, a następnie odpocząć i zbierać siły na dzień następny. Drugiego dnia zwiedzaliśmy 

bardzo malownicze plaże, dzikie konie a także opuszczone miasteczko i przepiękną latarnię. 

Te dwa fantastyczne dni na zawsze zostaną w naszej pamięci. Wierzymy  

ze w przyszłości będziemy mogli wrócić w to fascynujące, pełne emocji miejsce. 

 

 

Nauczanie przez doświadczanie 

30 maja 2014 r., S. Jadach, A. Kiwak 

O tym, że podróże kształcą wie każdy z nas.  

Ale głębsze poznanie Anglii było możliwe w naszym 

przypadku dzięki ciekawości, otwartości na inną kulturę  

i obyczaje. Dlatego możliwość pobytu w Wielkiej Brytanii 

jest dla nas wspaniałą okazją do bliższego przyjrzenia się 

kulturze Brytyjczyków. Dlatego w dniach 24 - 25.05.2014 r. 

wybraliśmy do Londynu. Wyjechaliśmy pociągiem  

o godzinie 7:48 ze Stafford prosto do pięknej stolicy 

wyspiarzy. Naszym pierwszym przystankiem było muzeum 

Madame Tussaud oraz komnata strachu Chamber Live. Tam 

mieliśmy okazję zrobić sobie zdjęcie z niejedną 

Hollywoodzką gwiazdą np. Marylin Monroe. W Chamber 

Live każdy z nas mógł poznać granice swojego strachu. 

Historię Anglii mogliśmy poznać dzięki spacerom i przejażdżce w angielskich 

taksówkach, które zabrały nas w podróż po kartach historii, gdy przez Park Królewski 

dotarliśmy do Pałacu Buckingham. Tam wyczekiwaliśmy na pojawienie się księcia Harrego, 

podziwiając przy okazji piękno budowli oraz ich otoczenie. Później mieliśmy okazję jechać 

londyńskim metrem, gdzie tempo przyjazdów i odjazdów bardzo nas zaskoczyło. Nim 

właśnie dotarliśmy do Sealife London Aquarium. Tam mogliśmy poznać i zobaczyć 

podwodną florę i faunę z różnych zakątków świata. Największe wrażenie zrobił na nas 

ogromny i majestatyczny żółw, który dostojnie pływał pomiędzy różnokolorowymi rybami . 

W trakcie spaceru zabytkowymi uliczkami Londynu, naszym oczom ukazał się słynny zegar 

Big Ben, który wywarł na nas oszałamiające uczucia. Wspaniale było ujrzeć coś, co widziało 

się tylko w telewizji lub na zdjęciach. Jak by tego było mało zdobyliśmy bilety na London 

Eye. 

Po kontroli naszych toreb nareszcie mogliśmy podziwiać piękną panoramę Londynu, 

którą warto zobaczyć pomimo lęku wysokości. Po wyczerpującym dniu intensywnego 

zwiedzania, udaliśmy się metrem, a następnie pociągiem do dzielnicy zamieszkałej przez 

ludzi pochodzenia indyjskiego i arabskiego. Tam udaliśmy się do hotelu, gdzie spędziliśmy 
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długą noc. Rano czekało na nas pyszne, angielskie śniadanie, na które wszyscy czekali 

 z niecierpliwością. Następnie wszyscy z entuzjazmem udaliśmy się do Lochów, gdzie na 

każdym kroku doznawaliśmy nowych, zaskakujących wrażeń. Niejednemu z nas wzrósł 

poziom adrenaliny. Następnie udaliśmy się The Art Nationally Gallery, gdzie mieliśmy 

okazję podziwiać dzieła takich artystów jak Canaletto czy Van Gogh. Największą atrakcją 

tego dnia było obejrzenie pięknego mostu Tower Bridge. Było to wspaniałe przeżycie dla nas 

wszystkich. 

Po całym dniu zwiedzania, zmęczeni ale szczęśliwi wreszcie dotarliśmy do Stafford 

 i poczuliśmy się jak w domu. Powróciliśmy do naszych codziennych zajęć. 

Niestety czas pobytu w Wielkiej Brytanii dobiega końca. Choć przykro będzie 

opuszczać Wielką Brytanię i sympatycznych „wyspiarzy”, to jednak cieszymy się,  

że wracamy do domu, znajomych i do szkoły. Wszystko Wam opowiemy po powrocie. 

 

 

Nie bój się udzielać pomocy! 

29 maja 2014 r., J. Rzeszut, K. Wachowska  

Dnia 23 maja b.r. w ZSA-E w Weryni odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy, 

organizowane w ramach programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolność „Projektor- 

Wolontariat Studencki”. Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego z wydziału lekarskiego 

prezentowali swoje umiejętności z ratownictwa medycznego pod hasłem „Pierwsza pomoc-

Młody Nobel”. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie I i II klasy technikum. Młodzi ratownicy  

w składzie: Rafał Lasota, Łukasz Szczepaniak i Łukasz Sondej pokazywali jak w praktyce 

może wyglądać ratowanie czyjegoś życia. 

W prosty i oczywisty sposób tłumaczyli na czym polegają choroby takie jak: szyjki 

macicy i zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV pt. „ Wybierz życie. Pierwszy 

krok”. Ważnym jego aspektem było kształtowanie 

świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie roli 

profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy. 

Drugi  program to „ARS,  czyli jak dbać  

o miłość?”. Program stanowiący istotną część projektu pt. 

 „Profilaktyczny program  w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 

psychoaktywnych”. 

Zasadniczym jego celem było wyposażenie uczniów  

w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz  

w przyszłości ich dzieci, spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. 
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Kształtowanie świadomości zdrowotnej powinno być obowiązkowym elementem procesu 

edukacji młodzieży. Dlatego w nowym roku szkolnym młodzież naszej szkoły będzie 

uczestniczyła w kolejnej edycji w/w programów. 

 

 

Spotkanie absolwentów z 1984 roku 

27 maja 2014 r., S. Samojedny  

Serdeczne uściski i gorące powitania towarzyszyły 

grupie absolwentów Technikum Hodowlanego, którzy 

postanowili spotkać się w gronie swej klasy w dniu 17 maja 

2014 r. Miejscem, gdzie mogło dojść do tego 

retrospekcyjnego zjazdu, dzięki uprzejmości dyrektora 

Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych Stanisława Olszówki, były oczywiście mury 

Szkoły, do której ci właśnie uczniowie uczęszczali w latach 1979 – 1984. 

W pierwszych chwilach po przekroczeniu bramy dreszczyk emocji udzielał się 

wszystkim. Czy zostanę poznany, czy dobrze wypadnę w oczach kolegów i koleżanek, wszak 

30 lat może zrobiło już swoje? Czy ja poznam tych ludzi, którzy już tam czekają? „Bożenko, 

powiedz mi, kim jest ta elegancka blondyna, stojąca nieopodal? Tylko cicho, abym nie 

popełnił gafy!” - zapytał szeptem Stanisław. „Jak to?! Nie poznajesz Krystyny?” - odparła 

zdziwiona. Cóż, jednak 30 lat wymazało z pamięci trochę obrazów  

z lat młodości, ale po to są właśnie takie zjazdy, by je sobie odświeżyć. W tym miejscu 

nasunął się na myśl fragment okolicznościowego wiersza starszej koleżanki, również 

absolwentki z roku 1976, napisany w 2011 r., Krystyny K.: „...Tyle to już lat minęło wpływu 

na urodę. Tyle to już lat minęło, a my ciągle młode...”. 

Ten zjazd klasowy był bardzo spontaniczny. Wystarczyło, by Piotrek z Andrzejem 

rzucili hasło do spotkania, a reszta już potoczyła się błyskawicznie. Poszły informacje  

za pomocą telefonów do tych, których kto miał w swoich kontaktach. A Zosia i Marysia 

dowiedziały się o tym w wieczór przed, by już na drugi dzień na godz. 10.00 zameldować się 

przed szkołą. 

Dyr. Stanisław Olszówka sprawdził obecność z dziennika z klasy V TH: obecnych 14, 

nieobecnych 17. Dzięki prezentacji multimedialnej wprowadził zebranych w krótki rys 

historyczny pod wymownym tytułem „Tu się zaczęło”: od powstania Szkoły  

na byłym majątku Tyszkiewiczów, po rozbudowę dalszych obiektów szkolnych  

i gospodarskich, poprzez slajdy z kroniki szkoły i jakże bliższej zebranym – kroniki klasowej. 

Były wspomnienia o profesorach żyjących i przypomnienie tych, którzy już odeszli... Nie 

obyło się przy tej okazji bez anegdot z życia klasy, które szczególnie teraz wywołały salwy 

śmiechu. 

W dalszej części zjazdu zaplanowano zwiedzanie szkoły, spacer po parku, po lewej 

stronie alejki obok stawu widoczny jeszcze zarys nigdy nieskończonego basenu do pływania, 

który w latach 80-tych XX wieku był dumą Szkoły, choć był wówczas  
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w budowie. Była pamiątkowa fotografia przed pałacem Tyszkiewiczów, w którym obecnie 

mieści się Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk 

Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również sentymentalna wycieczka po 

gospodarstwie przyszkolnym. Przy poczęstunku zorganizowanym w internatowej stołówce, 

wspomnieniom nie było końca. Każdy z obecnych obowiązkowo musiał przedstawić swój 

obecny stan rodzinny, pracę, zainteresowania. Co robił też po zakończeniu edukacji w 

Technikum. A kolega Andrzej najlepiej podsumował to spotkanie po 30 latach; „Gdy tak 

teraz patrzę na Was, to muszę stwierdzić, że nikt się nie zmienił...”  I to stwierdzenie niech 

będzie mottem na kolejne spotkanie rocznicowe. 

 

 

Nareszcie w Anglii 

23 maja 2014 r., A. Puzio-Jędruszewska, A. Kiwak  

W końcu się doczekaliśmy. Wyjeżdżamy do Anglii, jako kolejna grupa szczęśliwców 

zaangażowanych w projekt „Nasza Szansa - Praktyki Zagraniczne”. Dolecieliśmy  

do Manchesteru dnia 11.05.2014 roku około godziny 13
 

czasu angielskiego. Pomimo 

niesprzyjających warunków pogodowych zwiedziliśmy kilka zabytków w Manchesterze,  

po czym udaliśmy się do Stafford, gdzie zostaliśmy zakwaterowani. Połowa z nas mieszka 

wraz z profesorkami: panią Agnieszką Puzio - Jędruszewską oraz panią Katarzyną Jamróz . 

Pozostali zamieszkali u trzech angielskich rodzin. Uczniowie kształcący się  

w zawodzie technik architektury krajobrazu zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa 

w składzie Ania, Iwona, Kinga oraz Bartek, Andrzej i Kamil zajęli się pracą poza Stafford  

w prywatnym ogrodzie. Natomiast druga grupa w składzie Magda i Partycja zajęły się 

pielęgnacją i odnową ogródka przed Kamienicą. Dzięki temu mamy możliwość 

zaobserwować życie codzienne Stafford. 

Uczniowie kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik kucharz oraz technik kelner rozpoczęli swoje praktyki w trzech miejscach pracy  

w The Soup Kitchen pracują Justyna oraz Klaudia, pracą w pizzerii TGF Pizza zajęły się 

Sylwie Jadach i Lubacz oraz Beaty Maziarz i Babula, natomiast w restauracji Litton’s Arms 

pracują Agata wraz z Teresą. Dziewczyny wykonują 

różnorodne, niezmiernie ciekawe zadania, a do 

pracy idą z uśmiechem na twarzy. Pogoda z dnia na 

dzień jest coraz lepsza. Korzystając z tego faktu, 

wybraliśmy się do kilku okolicznych sklepów oraz 

zwiedziliśmy wiele miejsc w Stafford m.in. piękny 

‘’Victoria Park’’ oraz rynek główny miasta. 

We wtorkowy wieczór całą grupą poszliśmy 

do kręgielni w której zacięcie rywalizowaliśmy  

o zwycięstwo. Jesteśmy mile zaskoczeni 

gościnnością i otwartością Brytyjczyków oraz 

zauroczeni wspaniałością miasta. Oczywiście każdy 
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z nas liczy również na wspaniałe zakupy. Wybierając się na shopping do Birmingham 

przekonaliśmy się że nie tylko polskie pociągi się spóźniają. Mimo tych trudności, zakupy się 

udały, o czym przekonacie się po naszym powrocie. IT’S GREAT TO BE HERE! 

 

 

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 

21 maja 2014 r., G. Warunek, A. Kiwak  

17 maja 2014 r. na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Tarnobrzegu odbył się Finał Wojewódzki XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Motoryzacyjnego. 

Turniej sprawdzał wiedzę ze znajomości przepisów ruchu drogowego, historii polskiej 

motoryzacji, a także umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz 

wykonywania obsługi codziennej samochodu. Zawodnicy uczestniczyli również w jeździe 

samochodem z tzw. talerzem Stewarda. Planowano także jazdę motorowerem, ale z powodu 

niesprzyjających warunków atmosferycznych próba została odwołana. 

Do rywalizacji turniejowej zgłosiło się 13 najlepszych 

trzyosobowych drużyn z całego województwa podkarpackiego, 

które wcześniej zostały zwycięzcami eliminacji powiatowych. 

Powiat kolbuszowski po raz kolejny reprezentowała drużyna z 

naszej szkoły w składzie: Zbigniew Mieleszko, Marcin Urban, 

Zbigniew Ozga. Po zaciętej rywalizacji drużyna zajęła czwarte 

miejsce w województwie. Zwyciężyli uczniowie z Zespołu 

Szkół w Iwoniczu. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół 

Publicznych Nr 3 w Krośnie, trzecie Zespół Szkół Nr 3 w 

Sanoku. 

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

 

 

„Czytanie łączy pokolenia” 

20 maja 2014 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

Pod takim hasłem, po raz kolejny Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich w dniach od 8-15 maja 2014 r. 

zorganizowało Tydzień Bibliotek - akcję, której celem 

było propagowanie czytelnictwa, popularyzowanie 

działalności biblioteki oraz przybliżenie jej pracy. Nasza 
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biblioteka szkolna również wzięła udział w tym przedsięwzięciu.  

 

W ramach tej akcji dla pierwszego czytelnika, który wypożyczył w tym czasie 

książkę, przewidziana została miła niespodzianka. Pierwszą czytelniczką była Marta Rodzeń 

uczennica klasy II technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu. W nagrodę 

otrzymała wybraną przez siebie książkę. Życzymy miłej lektury. 

 

Sukces naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” 

15 maja 2014 r.,  M. Król, B. Twardowska  

Konkurs jest organizowany przy współpracy  

z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania 

Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. 

Ideą konkursu jest:  upowszechnienie wiedzy  

o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających  

z rozwoju gospodarczego, aktywizacja miłośników 

ojczystej przyrody poprzez prezentowanie  

i honorowanie ich osiągnięć. 

W XI edycji konkursu uczestniczyło 10 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno- 

Ekonomicznych w Weryni, sześciu zostało wyróżnionych na szczeblu krajowym: Przemysław 

Gazda, Beata Ofiara, Kamil Drżał, Karol Stój, Beata Paluszek i Marzena Materska. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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Rozstrzygnięta została IV edycja Międzynarodowego Konkursu YPEF – „Młodzież  

w lasach Europy” 

15 maja 2014 r.,  M. Król, B. Twardowska 

Konkurs jest adresowany do młodzieży z krajów Europy. Jego celem jest promocja 

wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, 

a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

Natura 2000. 
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Konkurs reprezentowany był przez dwie drużyny w składzie: Przemysław Gazda, 

Karol Stój, Kamil Drżał oraz Beata Paluszek, Beata Ofiara i Marzena Materska. Gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

 

 

 

 

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

13 maja 2014 r., M. Król, B. Twardowska  

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, 

wśród 29 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej, olimpiad. Adresowana 

jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. 

W kwietnia 2014 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki 

Rzeszowskiej odbył się etap wojewódzki XXIX Olimpiady 

Wiedzy Ekologicznej. W konkursie brało udział prawie 100 

uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z naszego 

województwa. Naszą szkołę reprezentowały Beata Paluszek  

i Beata Ofiara z klasy I Czteroletniego Technikum. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

„Nic dwa razy się nie zdarza” 

13 maja 2014 r.,  A. Magda, A. Kiwak 

 „Tak niedawno żeśmy się spotkali,  

a już pożegnania nadszedł czas…” te słowa 

znanej piosenki szczególnie pasowały do 

wydarzeń z dnia 25 kwietnia 2014 roku, kiedy 
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 to pożegnaliśmy naszych najstarszych kolegów, uczniów klas czwartych. 

W tych szczególnych chwilach towarzyszyli nam zaproszeni goście, Starosta Powiatu 

Kolbuszowskiego Józef Kardyś, oraz przewodnicząca rady rodziców pani Dorota Borawiak. 

Być może drogi abiturientów naszej szkoły zupełnie się rozejdą, ale mamy nadzieję, 

że w ich pamięci pozostaną piękne chwile wspólnie spędzonych lat. Tegoroczni abiturienci 

stanowili dla nas przykład do naśladowania, podziwialiśmy ich zaangażowanie, sukcesy, 

wielu z nich w czasie nauki, rozwinęło swoje pasje i zainteresowania. Udowodnili tym 

samym, że szkoła może być wspaniałą przygodą. 

Wiele jest sentencji, złotych myśli autorytetów świata, które mogą pełnić rolę 

przewodnika po dróżkach, drogach i bezdrożach życia. I choć nie wolno robić fałszywych 

kroków, to iść trzeba i to iść we właściwym kierunku. Nawet jeśli droga wiedzie pod prąd. 

Patrząc wstecz na zadeptane ścieżki, każdy z nich dostrzeże zwykłą, oczywistą prawdę,  

że zamykając pewien etap w swoim życiu i rozpoczynając nowy, zostawili część siebie 

właśnie tutaj w Zespole Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni. 

Wszystkim abiturientom, którzy rozpoczynają dorosłe życie społeczność uczniowska 

wraz z Dyrektorem oraz Gronem Pedagogicznym życzy pomyślnego zdania egzaminu 

dojrzałości, dostania się na wymarzony kierunek studiów, optymizmu i wiary we własne 

możliwości, wspaniałej przyszłości i … sentymentalnej podróży po latach w mury Zespołu 

Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni. 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że z perspektywy lat będziecie mogli powiedzieć  

„ i nie żal nic, i żal tak wiele”. 

 

 

Mistrzostwa Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w tenisie stołowym 

chłopców 

12 maja 2014 r., A. Kiwak, A. Żywiec  

Tenis stołowy jest dyscypliną, która cieszy się dużą 

popularnością wśród młodzieży szkolnej. W tym roku po raz 

kolejny rozegrano mistrzostwa szkoły w tej dyscyplinie.  

W turnieju finałowym wzięli udział uczniowie, którzy wygrali 

rywalizację w turniejach klasowych. Byli to następujący 

zawodnicy: 

Kl. I Taż - Wojciech Pająk, Szymon Majewski,  

Kl. I Teh - Adrian Lubach, 

 Kl. II Tż - Kamil Kwaśnik, Jan Kolano,  

Kl. II Tae - Andrzej Starzec, Piotr Serafin,  

Kl. III Tek - Adam Skiba, 

 Kl. IV Tek - Mariusz Brito,  
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Kl. III ZSZ - Radosław Krawiec, Paweł Warzocha. 

 

Turniej był rozgrywany systemem „do dwóch przegranych”. Jest to zmodyfikowany 

system rozgrywek, nazywany „pucharowym”, w którym zawodnik odpada po przegraniu 

pierwszego meczu. W systemie rozgrywek „do dwóch przegranych”, zawodnik odpada 

dopiero po przegraniu drugiego meczu. Ważne dla rywalizujących jest to, że zawodnik, który 

przegra mecz w pierwszej rundzie, może grając dalej dojść nawet do drugiego miejsca. 

Po zaciętej rywalizacji I miejsce w turnieju, zajął Mariusz Brito z klasy IV Technikum 

w zawodzie technik ekonomista, II miejsce zajął Piotr Serafin z klasy II Technikum w 

zawodzie technik architektury krajobrazu, a III miejsce wywalczył Adrian Lubach z klasy  

I Technikum w zawodzie technik ekonomista. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Sponsorem nagród rzeczowych jest absolwent naszej 

szkoły Pan Paweł Wójcicki, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. 

 

Zwycięzcy powiatowych eliminacji Turnieju Motoryzacyjnego 

9 maja 2014 r., B. Krzysztofiński, K. Wachowska  

Dobiegły końca tegoroczne eliminacje szkolne, 

gminne i powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, a także ponadgimnazjalych 

z całego powiatu kolbuszowskiego. 

Finały powiatowe rozegrane zostały na obiektach 

sportowych Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni w dniu 29 kwietnia bieżącego roku. Uczniowie ze szkół 

podstawowych i z gimnazjów rywalizowali w dwóch konkurencjach tj. rozwiązywali testy  

ze znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, oraz brali udział  

w jeździe sprawnościowej rowerem. Uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych startowali  

w trzech konkurencjach, bo oprócz testów z przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy, 

mieli do zaliczenia jazdę sprawnościową motorowerem oraz samochodem. 

Podczas zawodów, zorganizowany był także pokaz ratownictwa i udzielania pierwszej 

pomocy przeprowadzony przez Andrzej Sokalskiego - ratownika z Klubu Motorowego  

i Ratownictwa Drogowego „Nil”, oraz prezentacja sprzętu ratowniczego z Państwowej Straży 

Pożarnej w Kolbuszowej. 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego oraz Powiatowej Komendy Policji w Kolbuszowej, która wyłoniła zwycięzców. 

W grupie szkół podstawowych najlepszymi byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Przyłęku, wśród szkół gimnazjalnych bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Zespołu 

Szkół w Raniżowie, a w kategorii szkół średnich pierwsze miejsce zajęli uczniowie 

 z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 
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Uczniowie z ZSA-E w składzie: Marcin Urban, Zbigniew Mieleszko i Zbigniew 

Ozga reprezentować będą powiat kolbuszowski w finale wojewódzkim, który zostanie 

rozegrany w maju b.r. na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Tarnobrzegu. 

Nagrody dla uczestników ufundowane zostały przez: WORD w Rzeszowie, Starostę 

Kolbuszowskiego, Burmistrza Gminy Kolbuszowa, firmę FIN-BRAMMER  

z Kolbuszowej, Piekarnię WM-KA, Zakłady Mięsne KARKUT, Stację Kontroli Pojazdów- 

Stanisław Panek i Stację Kontroli Pojazdów- Roman Czachor. 

Organizatorami konkursu z ZSA-E w Weryni byli nauczyciele: Bolesław 

Krzysztofiński i Grzegorz Warunek, którzy przygotowywali obiekty, sprzęt, pojazdy oraz 

obsługę dla poszczególnych grup uczestników. 

 

 

Finał VI Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy „Okno na świat” 

5 maja 2014 r., K. Wachowska  

„Okno na świat” kojarzy sie zwłaszcza 

współcześnie z reklamami okien, bo wtedy od razu 

widzimy dobrze ubranego mężczyznę, który stoi przy 

parapecie i otwiera je, jakieś niezawodne i najlepsze. Ale 

oknem na świat może być też daleka podróż, nadzieja, 

kwiecista łąka czy skrzydła motyla - o czym 

przekonaliśmy się podczas tegorocznego konkursu 

poetyckiego. Trzeba przyznać, że piszącej młodzieży  

w naszym powiecie przybywa, z roku na rok coraz 

więcej i więcej, a to cieszy. Ideą tego przedsięwzięcia 

było bowiem zachęcenie młodzieży do rozwijania twórczości literackiej, kształtowanie 

wrażliwości i wyrażania własnych uczuć oraz emocji , pobudzenie młodych  

do współzawodnictwa, zdobywanie nowych doświadczeń… i faktycznie wszystko odbywa  

się jak wyżej. Jakże przyjemnie czyta się o ptaszyskach, które z zaskoczenia wskakują  

na ramiona, o przejażdżce pociągiem, z okna którego widać wszystko czy o masce, którą 

każdy posiada. 

W ostatni poniedziałek kwietnia b.r. odbył się finał tegoż konkursu. Do Pałacyku 

Tyszkiewiczów w Weryni przyjechali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z powiatu kolbuszowskiego wraz z opiekunami. Było nastrojowo i refleksyjnie podczas 

czytania tekstów, a w czasie przerw gwarno i smacznie, bo poczęstunek wspaniały – koreczki, 

kanapeczki, babeczki i inne ciekawe przystawki. Oprawę muzyczną zapewnili bracia 

Pytlakowie, i trzeba przyznać ze było czego posłuchać… 

A oto najlepsi piszący w tegorocznym konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni: 
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Kategoria POEZJA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce: Natalia Dłużyńska z Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim 

II miejsce: Anita Róg z Publicznego Gimnazjum w Cmolasie 

III miejsce:  Gabriela Mazur z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej 

Wyróżnienia: Justyna Dypa (wyróżnienie specjalne), Aleksandra Piechota z Publicznego 

Gimnazjum w Majdanie Królewskim, Kamil Płoch, Klaudia Bernacka, Izabela Szalony  

z Gimnazjum w Widełce , Michał Szifer, Andrzej Kasica, Sylwia Tereba, Albert Tęcza, 

Kacper Wilczyński z Zespołu Szkół w Dzikowcu, Tomasz Gładki, Karolina Wielgosz  

z Gminnego Gimnazjum w Raniżowie, Kacper Furmański, Gabriela Fryc z Gimnazjum nr 1 

 w Kolbuszowej. 

 

Kategoria PROZA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce: Krzysztof Ptaś z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

II miejsce: Wiktoria Kosiorowska z Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim 

III miejsce: Iga Sudoł z Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim 

Wyróżnienia: Agnieszka Chmielowiec z Publicznego Gimnazjum w Cmolasie, Aleksandra 

Rogalińska z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej. 

  

Kategoria POEZJA szkoły średnie: 

I miejsce: Katarzyna Socha z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 

II miejsce: Joanna Rzeszut z ZSA-E w Weryni  

III miejsce: Ewa Gil z LO 

Wyróżnienia: Marta Pytel z ZSA-E w Weryni, Beata Ofiara z ZSA-E w Weryni 

 

Kategoria PROZA szkoły średnie: 

I miejsce – Zuzanna Salwik z LO 
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II miejsce – Agnieszka Tyburczy z LO 

III miejsce- Agata Konefał z ZSA-E w Weryni 

Wyróżnienia: Paulina Karkut z ZSA-E w Weryni, Barbara Konefał z ZSA-E w Weryni. 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez 

Wydawnictwo „ZNAK”, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania WSIiZ  

w Rzeszowie, Nadleśnictwo Kolbuszowa i Vidok sp. z.o.o. 

 

 

Ostatni raz z moją klasą… 

4 maja 2014 r., K. Skiba, K. Wachowska  

Kwiecień to miesiąc, który najbardziej przypominał nam, czwartoklasistom,  

o zbliżającej się nieubłaganie maturze oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje 

zawodowe. Pojawiały się ostatnie sprawdziany, odpowiedzi przy tablicy, zmagania ze szkolną 

rutyną, walka o dobre stopnie, a wszystko to po to, aby jak najlepiej ukończyć technikum… 

Ale to już za nami! Bowiem 25 kwietnia 2014 r. odbyła się uroczysta akademia wieńcząca 

naszą dotychczasową edukację. W tym dniu wszyscy ubrani odświętnie, zebraliśmy się w sali 

gimnastycznej, aby po raz ostatni spotkać się w tym gronie 

 i odebrać świadectwa oraz dyplomy. Udział w tej 

uroczystości był dla nas swego rodzaju wyróżnieniem, 

jednak stanowił on głównie zamknięcie pewnego etapu  

w naszym życiu i rozpoczęcie nowego.  

 Nie zabrakło oczywiście wielu emocji, wzruszeń… 

Bardzo trudno było się rozstać ze swoimi wychowawcami, 

którzy na co dzień byli dla nas wsparciem oraz dokładali wszelkich starań, abyśmy ukończyli 

tę szkołę. Jeszcze trudniejsze okazało się pożegnanie z koleżankami i kolegami z klasy. Te 

cztery lata wspólnie spędzone pozostawiły nam wiele wspomnień… Niezapomniane chwile, 

wycieczki, imprezy - na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci. I mimo tego, że dziś nie 

jesteśmy już uczniami tej szkoły, to jednak na zawsze pozostaniemy jej częścią. 

 

 

Szkolne rozgrywki w piłce siatkowej 

1 maja 2014 r., M. Laube-Skowrońska, K. Wachowska  

Piłka siatkowa potocznie zwana siatkówką, to sport drużynowy, w którym uczestniczą 

dwa sześcioosobowe zespoły, a w każdym: rozgrywający, atakujący, dwóch środkowych  

i dwóch przyjmujących. Dyscyplina ta, polega na odbijaniu piłki dowolną częścią ciała 
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(najczęściej rękoma) tak, aby przeleciała ona nad siatką i dotknęła połowy boiska należącej 

do przeciwnika. Celem gry jest przebicie piłki nad siatką tak, by upadła na boisku drużyny 

przeciwnej lub zmuszenie rywali do popełnienia błędu (np. odbicia piłki w aut). Piłka 

przebijana na stronę przeciwnika musi przelecieć nad siatką w przestrzeni ograniczonej: od 

dołu – górną krawędzią siatki, na bokach – przez antenki i ich umowne przedłużenie w górę, 

od góry przez sufit sali. 

W naszej szkole co roku organizowane  są rozgrywki pomiędzy klasami w piłce 

siatkowej, osobno w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców. Trzeba przyznać, że walki 

sportowe w tym roku trwały dosyć długo i wszystkie drużyny były dobrze przygotowane. 

Technika gry naszych uczniów była na dosyć wysokim 

poziomie.  Najlepsze okazały się dziewczęta z klasy I 

technikum, w zawodzie technik ekonomista i technik 

handlowiec, które pokonały wszystkie inne zespoły. 

Kapitanem drużyny była Dominika Serafin, a w składzie grupy 

były jeszcze: Sylwia Darłak, Magdalena Drozdowska, Natalia 

Jachyra, Kinga Kardyś, Barbara Konefał, Beata Paluszek  

i Marcelina Selwa. 

 

 

,, Świątecznie w ZOL-u” 

25 kwietnia 2014 r.,  P. Pastuła, A. Kiwak  

,,Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był 

dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. Jan 

Paweł II 

Słowa papieża Polaka szczególną wartość mają  

w chwilach takich jak ta, którą uczniowie – członkowie Szkolnego 

Koła Caritas, przeżyli w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym  

w Kolbuszowej dnia 15 kwietnia 2014 roku. 

Wówczas z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 

członkowie SKC odwiedzili pacjentów Zakładu Opiekuńczo - 

Leczniczego w Kolbuszowej. Podopieczni ZOL-u zostali 

obdarowani słodkimi upominkami przygotowanymi przez uczniów 

klasy III w zawodzie technik kucharz. 

Wizyta choć na chwilę pozwoliła pacjentom oderwać myśli od choroby, a my 

poczuliśmy, że robimy coś ważnego i wspaniałego. 

Dlatego warto pomagać potrzebującym. 
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Wielkanocne specjały 

16 kwietnia 2014 r., W. Majewska, A. Kiwak  

Pracujemy, aby życie nabrało smaku, aromatu  

i koloru, zwłaszcza na naszych stołach. Dlatego 

prowadzimy liczne warsztaty kulinarne w różnorodnych 

placówkach w regionie, w trakcie których pokazujemy  

i omawiamy najciekawsze tradycje kulinarne naszej małej 

ojczyzny. Doskonaląc swoje umiejętności i rozwijając 

zainteresowania, uczennice kształcące się w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych wraz  

z nauczycielami żywienia, przeprowadziły warsztaty 

kulinarne w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rusinowskiej. 

Podczas warsztatów uczniowie szkoły podstawowej poznali tradycje kulinarne  

i symbolikę Świąt Wielkanocnych na naszym terenie. Jednak najbardziej wyczekiwanym 

punktem warsztatów było wspólne pieczenie i dekorowanie babeczek i innych wielkanocnych 

specjałów. 

 

 

Pogoń za wygraną w deszczu i w słońcu 

14 kwietnia 2014 r., M. Wojdyło, K. Wachowska  

II Szkolny Konkurs Ekonomiczny: Gry Terenowe jak zwykle cieszył się dużą 

popularnością wśród uczniów naszej szkoły. Uczestnicy musieli wykorzystać swój spryt, 

wiedzę, szybkość, bystrość i umiejętność logicznego myślenia, aby rozwiązać szereg zagadek 

i zadań. Rozgrywki odbyły się na terenie całej szkoły, internatu, warsztatów  

i położonego nieopodal Pałacu Tyszkiewiczów. Pomimo niesprzyjającej pogody, uczniowie 

 z uśmiechem i zapałem biegali „od bazy do bazy”. Gry konkursowe polegały na tym, 

 że najpierw uczestnicy wypełniali test z wiedzy ekonomicznej, następnie rozwiązywali 

zagadki rozmieszczone na specjalnie przygotowanych stacjach, a dobrą odpowiedź zapisywali 

na koniec w sali nr 30. Jeśli zdarzyło się, że jakaś grupa nie 

znała rozwiązania, miała możliwość skorzystania z tzw. 

punktu karnego, gdzie czekało na nich inne trudne zadanie 

m.in. zjedzenie cebuli czy wypicie oleju. W konkursie 

wystartowało 14 drużyn. Organizatorem był pan Paweł 

Serafin wraz ze swoimi wychowankami – klasą IV tkek. 

Zawody były przygotowane perfekcyjnie. Zwycięzcami 

zostali uczniowie z klasy III te, drugie miejsce zajęła klasa 1 te, a trzecie II te. Należy dodać, 

że nikt nie czuł się przegrany, ponieważ na każdego po zakończeniu rywalizacji czekała 

nagroda w formie gorącej, pysznej, grillowanej kiełbaski! 
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Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do projektu POKL „Podkarpacie stawia na 

zawodowców” 

14 kwietnia 2014 r., B. Bryk, E. Serafin, K. Wachowska  

Informujemy, że zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja do działania 

projektowego staże w ramach projektu POKL „Podkarpacie stawiana zawodowców”, 

wśród uczniów klasy trzeciej technikum w zawodzie: kucharz. Z wyżej wymienionej 

formy wsparcia, będzie mogła skorzystać tylko jedna osoba. Potrzebne dokumenty należy 

składać od poniedziałku do piątku, w terminie do 25 kwietnia 2014 r. w biurze projektu  

lub bezpośrednio u p. Beaty Bryk lub p. Ewy Serafin. 

Dokumenty, które należy złożyć oraz szczegółowe informacje na temat działania 

projektowego zamieszczone są w Regulaminie uczestnictwa i rekrutacji do projektu 

POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców”, który jest dostępny na stronie internetowej 

szkoły w zakładce projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. 

 

 

Medal dla Mariusza Brito! 

7 kwietnia 2014 r., M. Brito, K. Wachowska  

Mariusz Brito, któremu jeszcze niedawno wróżono świetlaną przyszłość jako 

piłkarzowi Sokoła - Kolbuszowa Dolna, okazał się utalentowanym „ciężarowcem”.  

W niedawno rozgrywanych IV Mistrzostwach Polski Juniorów w trójboju siłowym 

klasycznym zdobył brązowy medal. 

Dziewiętnastolatek z Cmolasu startował w zawodach 

rozgrywanych w Mińsku Mazowieckim. Mariusz, który jest uczniem 

Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, samodzielnie 

przygotowywał się do zawodów, ćwicząc w siłowni nad kolbuszowskim 

basenem kilka razy w tygodniu. 

Podobnie zresztą przebiegało szlifowanie formy do zawodów, 

które odbywały się we wcześniejszych latach. W 2012 roku  

w Mistrzostwach Śląska w Knurowie nasz uczeń wywalczył srebrny medal, a rok później 

 w Puławach zdobył brązowy. Okazało się, że zawodnik jest w doskonałej formie bo i tym 

razem wywalczył brąz. Mariusz Brito startujący w kategorii do 20 lat i w wadze do 74 kg,  

w przysiadzie dźwignął 160 kg, w wyciskaniu na klatce 110 kg, a w martwym ciągu 212,5 kg. 

Warto podkreślić, że Mariusz startował w Mińsku Mazowieckim z kontuzją. 

Dodatkowo sam finansował pobyt w miejscowości, gdzie rozgrywano konkurencje sportowe. 

„Następnym razem stanę na pomoście dopiero w październiku. Nie wiem,  

czy zdołam się wyleczyć, ale jeśli tak, to na kolejne wyjazdy będę potrzebował sponsora” – 

przyznał Mariusz Brito. 
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Gratulacje oraz mnóstwa dalszych sukcesów, życzy Zespół Szkół Agrotechniczno– 

Ekonomicznych w Weryni! 

 

 

Czas rekolekcji 

4 kwietnia 2014 r., W. Cesarz, A. Kiwak  

Wyjść naprzeciw Jezusa, spotkać się z Nim, poznać Go  

i pójść z Nim. To najkrótsze streszczenie rekolekcji, które 

podobnie jak miłość małżeńska opierają się na obopólnym 

poznaniu, zrozumieniu i wspólnej drodze. Takie relacje 

sąniezbędne by miłość do Boga zaistniała. 

Rekolekcje prowadził ks. Krzysztof Rusznica  

z Kolbuszowej. Podając liczne przykłady starał się uświadomić 

jak dojść do poznania siebie w prawdzie. Nauki były przeplatane 

śpiewem, prowadzonym przez Marcina, Piotra i Andżelikę. Ks. Rekolekcjonista 

przygotowywał również dla uczestników niespodzianki. Taką było m. in. częstowanie 

pięknymi, czerwonymi jabłkami. 

Pierwszy dzień rekolekcji zakończyła droga krzyżowa. Drugi był poświęcony 

dobremu przygotowaniu do sakramentu pokuty m.in. przez rachunek sumienia.  

W trzecim dniu rekolekcji swoje świadectwa wygłosiło dwóch mężczyzn z Janowa 

Lubelskiego. Wskazywali swoją drogę do uzależnień oraz działanie łaski Bożej, dzięki której 

mocą Jezusa, potrafili się podnieść z dna swoich uzależnień. Wskazywali, że siły wytrwania 

w „nowym życiu” bez narkotyków, alkoholu, pornografii daje im udział  

w codziennej Eucharystii. Rekolekcje zakończyła Msza święta. 

 

 

Spotkanie z egzorcystą 

4 kwietnia 2014 r., W. Cesarz, A. Kiwak  

Współczesny świat podaje człowiekowi wiele dróg, 

którymi może kroczyć. Nie wszystkie prowadzą do SZCZĘŚCIA. 

Czasem wybieramy drogi, które dają tylko jego namiastkę,  

za którą musimy płacić bardzo wysoką cenę. Uwrażliwienie  

na zagrożenia, które oferuje świat młodemu człowiekowi przez 

„kulturę” były tematem spotkania klas drugich i trzecich  

z ks. Przemysławem Sawą. Prelegent jest dyrektorem Szkoły 

Nowej Ewangelizacji w Bielsku, wykładowcą Uniwersytetu 

Śląskiego i pełni posługę egzorcysty. 
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Podczas spotkania (19.03.2014r.) ks. Przemysław zwracał uwagę na wytwory szeroko 

pojętej kultury, która ma na celu zniewolenie człowieka. Zachęcał by korzystać mądrze  

z oferowanych gier komputerowych i muzyki. Warto wcześniej poznać twórców, ich teksty 

 i symbolikę, której używają. Nie wszystko bowiem przynosi korzyść. 

Na zakończenie spotkania młodzież zadawała pytania na interesujące  

ich zagadnienia. 

 

 

Ekonomiczne gry terenowe w ZSA-E w Weryni 

1 kwietnia 2014 r., P. Serafin, K. Wachowska  

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych do 

wzięcia udziału w drugim szkolnym konkursie pod nazwą  „EKONOMICZNE GRY 

TERENOWE”, który odbędzie się dnia 10 kwietnia (czwartek) 2014 r. Konkurs będzie 

wyzwaniem dla pasjonatów ekonomii, bankowości, finansów i pokrewnych dziedzin,  

w których liczy się refleks i kreatywność. Przedsięwzięcie poprzez zabawę ma na celu 

uatrakcyjnić kształcenie ekonomiczne wśród uczniów naszej szkoły. Uczestnicy konkursu 

muszą zmierzyć się z pytaniami z zakresu ekonomii oraz przebyć wyznaczoną trasę w jak 

najszybszym czasie. 

Drużyny chętne do uczestnictwa w przedsięwzięciu konkursowym należy zgłaszać  

do p. Pawła Serafin. Zespoły powinny być trzyosobowe z wybranym kapitanem. Dla 

laureatów trzech pierwszych drużyn przewidziane są nagrody. W razie złych warunków 

pogodowych konkurs zostanie przesunięty na inny dzień. 

 

 

Nasi uczniowie będą mobilni na rynku pracy! 

31 marca 2014 r., B. Bryk, E. Serafin, K. Wachowska  

Na współczesnym rynku pracy niezwykle ważne są umiejętności i kwalifikacje 

zawodowe. Dlatego szkoła stara się poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o różnorodne kursy. 

Jednym z nich jest kurs spawacza metodą TIG - realizowany w ramach projektu 

POKL Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bierze w nim udział  

8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

Szkolenie składa się z części teoretycznej  

w wymiarze 35 godzin, oraz z praktycznej w wymiarze 75 

godzin. Ta druga, odbywać się będzie w salach  

z maszynami i potrzebnymi urządzeniami, które zapewni 
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Wykonawca - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie: Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego w Kolbuszowej. Warsztaty zakończą się egzaminem, w wyniku którego 

uczestnicy projektu otrzymają książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej już książeczki, 

sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz Europejski Certyfikat Spawacza. 

Kurs umożliwi uczestnikom projektu zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych 

zwiększających ich mobilność na krajowym i zagranicznym rynku pracy. 

 

 

Poezja na każdą porę roku 

31 marca 2014 r., A. Kwiecień  

Miłośnicy poezji i prozy obcojęzycznej spotkali się  

w naszej szkole 26 marca 2014. 

W IX edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy 

Obcojęzycznej wzięło udział 57 recytujących oraz 17 autorów 

prac plastycznych wraz z opiekunami, z 13 szkół powiatu 

kolbuszowskiego. Jury składające się z nauczycieli języków 

obcych: pani Agaty Sito, pani Moniki Rauch, pani Katarzyny 

Jamróz, pani Izabeli Syniec, pani Anny Kwiecień oraz pana 

Dariusza Zwolskiego nagrodziło wielu uzdolnionych uczestników, którzy w swych 

wystąpieniach zaprezentowali wyjątkowe umiejętności językowe, recytatorskie, aktorskie 

 a nawet muzyczne. Wszyscy mogli podziwiać również piękne prace plastyczne tworzone pod 

hasłem: „Zapraszamy do…” – zachęcające do odwiedzenia różnych interesujących zakątków 

Europy. 

Laureaci Konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Regionalną Fundację 

Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej, wydawnictwo McMillan, wydawnictwo LektorKlett, 

wydawnictwo Pearson, Express Publishing, ambasadę Szwajcarii oraz nagrody główne – 

całoroczne kursy językowe ufundowane przez panią dyrektor Barbarę Zarańską SJO 

Eu.Masters z Rzeszowa. 

Prowadzenie konkursu: Małgorzata Mazur i Jan Dziuba. 

Organizatorzy konkursu: Anna Kwiecień, Urszula Kuna, Katarzyna Jamróz, Marta Paluszek. 

Poczęstunek ufundował pan Witold Węgrzyn – piekarnia WM-ka z Kolbuszowej. 

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom naszego konkursu. Natomiast nauczycielom 

serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy. 

Zgodnie z werdyktem Jury: 

w zakresie języka angielskiego (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 
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I miejsce: Kobylarz Kamila (Gimn. Raniżów) 

II miejsce: Sołtyska Maja (Gimn. Dzikowiec) 

III miejsce: Furgał Sara (Gimn. Nr 1 Kolbuszowa) 

Wyróżnienie: Jabłońska Kamila (Gimn. Nr 1 Kolbuszowa) 

Wyróżnienie: Tęcza Michał (Gimn. Dzikowiec) 

  

w zakresie języka angielskiego (szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Rząsa Agnieszka (LO Kolbuszowa) 

II miejsce: Gorzelany Karolina(LO Kolbuszowa) 

III miejsce: Wesołowska Zofia(LO Kolbuszowa) 

Wyróżnienie: Wiącek Justyna(LO Kolbuszowa) 

  

w zakresie języka francuskiego (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Serafin Karolina (Gimn. Cmolas) 

II miejsce: Blat Gabriela (Gimn. Kupno) 

III miejsce: Czarnecki Wojciech (Gimn. Dzikowiec) 

Wyróżnienie: Blat Paulina (Gimn. Kupno) 

  

w zakresie języka francuskiego (szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Siwiec Krystian (ZSA-E Werynia) 

I miejsce: Bajor Klaudia (ZST Kolbuszowa) 

II miejsce: Poshtar Iryna (LO Kolbuszowa) 

  

w zakresie języka niemieckiego (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Urban Klaudia (Gimn. Cmolas) 
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II miejsce: Fortuna Gabriela, Piechota Aleksandra, Trela Natalia (Gimn. Nr 1 w Majdanie 

Królewskim) 

III miejsce: Sitko Alicja (Gimn. Nr 2 Kolbuszowa) 

Wyróżnienie: Sadowska Sylwia (Gimn. Nr 1 Kolbuszowa) 

Wyróżnienie: Żak Aleksandra (Gimn. Nr 2 Kolbuszowa) 

  

w zakresie języka niemieckiego (szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Kolasa Natalia (LO Kolbuszowa) 

Wyróżnienie: Lubach Adrian (ZSA-E Werynia) 

  

w zakresie języka rosyjskiego (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Rozmus Katarzyna (Gimn. nr 1 w Majdanie Królewskim) 

II miejsce: Róg Katarzyna (Gimn. Dzikowiec) 

III miejsce: Kasica Andrzej (Gimn. Dzikowiec) 

  

w zakresie języka rosyjskiego (szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Gil Ewa (LO Kolbuszowa) 

Wyróżnienie: Kosek Wojciech (LO Kolbuszowa) 

  

w kategorii plastycznej (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Wilk Sylwia (Gimn. Dzikowiec) 

II miejsce: Zielińska Sylwia (Gimn. Dzikowiec) 

III miejsce: Jakubczyk Szczepan (Gimn. Kupno) 

Wyróżnienie: Smyrska Anna (Gimn. Widełka) 

Wyróżnienie: Białek Sabina (Gimn. Dzikowiec) 
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w kategorii plastycznej (szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Szlachetka Artur (LO Kolbuszowa) 

II miejsce: Materska Małgorzata (ZSA-E Werynia) 

III miejsce: Rachwał Marzena (ZSA-E Werynia) 

Wyróżnienie: Chmielowiec Emilia (Lo Kolbuszowa) 

 

Relacja z naszego pobytu w Anglii – cz. 3 

26 marca 2014 r., A. Halat, K. Wachowska  

Ostatni tydzień w Anglii przebiegał nam bardzo szybko. 

Rozpoczęliśmy go wycieczką do stolicy Wielkiej Brytanii - 

Londynu. Co prawda,  mieliśmy zaledwie dwa dni na poznanie 

tego ogromnego miasta, ale i tak bawiliśmy się świetnie! Mieliśmy 

okazję zwiedzić słynne Muzeum Figur Woskowych Madame 

Tussaud i przeszliśmy tam przez komnatę strachu Chamber Live,  

w której poziom adrenaliny z pewnością wzrósł… W Londynie 

zobaczyliśmy także:  National Gallery, Pałac Buckingham, Tower 

Bridge, Sea Life London Aquarium (podwodny świat tego miasta), Trafalgar Square ( główny 

plac stolicy), jak i również znany na całym świecie Big Ben. Panoramę tej metropolii 

mogliśmy oglądać płynąc łodzią po Tamizie, a także z wysokości London Eye. Widoki 

stamtąd były naprawdę zachwycające! Oczywiście na sam koniec zostawiliśmy  słynną ulicę 

Oxford Street, a tam fani zakupów czuli się już jak w niebie! Do Stafford wróciliśmy 

zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Londynu nie da się zapomnieć, bo to  największe miasto  

w Unii Europejskiej. Jest on także jednym z najważniejszych światowych centrów 

biznesowych, finansowych i kulturalnych.  

W ostatnim tygodniu w UK odwiedziliśmy po raz drugi kręgielnie i spędziliśmy 

sympatyczny, muzyczny wieczór z angielskim zespołem, podczas którego zaśpiewaliśmy 

również nasze polskie piosenki i przyśpiewki. Wesoła i miła atmosfera udzieliła  

się wszystkim, a na brak zabawy nikt nie narzekał. Końcowe dni polegały głównie  

na wieczornych spacerach po Stafford, wtedy powoli zaczynaliśmy się żegnać z Anglią. 

W przeddzień odjazdu każdy z nas wybrał się jeszcze na ostatnie zakupy,  

po prezenty, a także, by pożegnać się ze swoimi pracodawcami. Przez te trzy tygodnie, wiele 

osób zżyło się ze sobą, a Ci, którzy mieszkali u rodzin, także  i z nimi. Mieliśmy możliwość 

poznać kulturę Anglików i ich życie codzienne, które różni się od naszego, polskiego. Wyjazd 

sprawił, że zdobyliśmy nowe doświadczenia i  umiejętności, poznaliśmy  nowych ludzi, 

poduczyliśmy  się języka angielskiego w miłej atmosferze! 



72 

 

W sobotę rano, wyruszyliśmy ze Stafford do Birmingham. Na lotnisku  

bez poważniejszych problemów (nie licząc szczegółu, że nasze walizki przybrały na wadze 

 o kilka dobrych kilogramów), wsiedliśmy do samolotu, kierunek --> Polska!  

Po dwóch godzinach lotu wylądowaliśmy szczęśliwie w Pyrzowicach, a stamtąd udaliśmy się 

autobusem na plac szkolny ZSA-E w Weryni. Na miejscu byliśmy około godziny 21-ej, skąd 

odebrali nas bliscy. W Anglii przeżyliśmy wspaniałe trzy tygodnie, ale jak mówi polskie 

przysłowie: „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” -  do zobaczenia jutro w szkole! 

 

 

XV Środowiskowy Turniej Tenisa Stołowego w Weryni 

26 marca 2014 r.,  A. Żywiec, A. Kiwak  

Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych oraz Szkoła 

Podstawowa im. kpt. Józefa Batorego w Weryni były organizatorami XV 

Środowiskowego Turnieju Tenisa Stołowego. Impreza odbyła się 

 w Wiejskim Domu Kultury w Weryni, dnia 15 marca 2014 roku. 

W zawodach brali udział uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Po raz pierwszy 

przeprowadzono rozgrywki w grupie wiekowej „oldboy”, w której 

rywalizowali panowie powyżej 35 roku życia. Rozgrywki były 

prowadzone w kategorii kobiet i mężczyzn. W turnieju uczestniczyło  

ok. 70 zawodników. Zdobywcy czterech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej 

otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego: rakietek  

do tenisa stołowego, okularów do pływania, piłek siatkowych i nożnych. 

Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie - uczniowie Zespołu Szkół 

Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni: Aleksandra Tylutki, Barbara Kret, Andrzej 

Starzec, Szymon Majewski, Jan Kolano, Artur Pytlak. Dla wszystkich zawodników były 

przygotowane drożdżówki i napoje oraz drobne upominki. 

Fundatorami nagród byli: Urząd Miejski w Kolbuszowej, pan Andrzej Nowak, pan 

Emil Wilk - sklep „Kółko” w Weryni oraz sklep sportowy „Sport 4 you” w Kolbuszowej. 

Wyniki turnieju: 

Dziewczęta        chłopcy 

Szkoła podstawowa 

Klasy I – IV 

1. Wiktoria Bańka      1. Marcin Drąg 

2. Mariola Mytych      2. Jan Kardyś 

3.         3.Marcin Blat 
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Klasa V – VI 

1. Edyta Tylutka       1. Dawid Baran 

2. Aleksandra Mastalerz      2. Dariusz Plizga 

3. Magdalena Kurdziel      3. Dawid Kret 

Gimnazjum 

1. Monika Biestek      1. Dawid Biestek 

2. Sylwia Lis       2. Łukasz Płaza 

3. Dominika Majewska      3. Piotr Wachnicki 

Szkoły ponadgimnazjalne 

1. Ewelina Kabała (ZSA-E)     1. Arkadiusz Biestek 

2. Barbara Kret (ZSA-E)    2. Andrzej Kwaśnik (ZSA-E Werynia) 

3. Aleksandra Tylutki (ZSA-E))   3. Mariusz Brito (ZSA-E Werynia) 

Dorośli 

1. Bogusława Bajor- Sobejko      1. Kamil Czachor  

2. Maria Tylutki        2. Daniel Reguła 

3. Monika Mytych        3. Paweł Serafin 

Oldboy - powyżej 35 lat 

1. 1.Robert Kurdziel 

2. 2.Piotr Frysztak 

3. 3.Zbigniew Jagodziński 

 

VI Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy „Okno na świat” 

30 marca 2014 r., K. Wachowska  

Już po raz szósty Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni wraz  

ze Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej organizuje konkurs literacki. Zapraszamy 

wszystkich, którzy mają bogatą wyobraźnię i lubią pisać, tworzyć, odkrywać, na nowo 

nazywać proste rzeczy... 

 

 

 



74 

 

Zdobywamy nowe kwalifikacje zawodowe 

24 marca 2014 r., S. Jadach, B. Bryk, K. Wachowska  

Bycie barmanem, to nie tylko przyjemności, ale wiele 

wyrzeczeń i ogrom zajęć. Człowiek pracujący w tym zawodzie 

jest zobowiązany - oprócz uszczęśliwienia klienta, poprzez 

przyrządzenie mu odpowiedniego trunku - wesprzeć go dobrą 

radą i szczerym uśmiechem. Bardzo ważne są też takie cechy jak: 

osobowość, cierpliwość, chęć zdobywania wiedzy, wytrwałość, 

kreatywność oraz przede wszystkim pasja. Wobec tego, czy każdy 

z nas może zostać barmanem? Grupa koleżanek i kolegów z naszej szkoły postanowiła się  

o tym przekonać i zmierzyć się z tym wyzwaniem. 

W zajęciach z kursu barmańskiego, które odbywają się naszej szkole w piątki  

i soboty, biorą udział trzy grupy: dwie trzynastoosobowe i jedna czternastoosobowa. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu POKL Podkarpacie stawia  

na zawodowców, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Priorytet: IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, 

Działanie: 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizowany 

jest on przez Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy ,, SEMEKS”  

z Krakowa . Zajęcia w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy prowadzone są przez  

p. Beatę Ząbek oraz p. Kamila Filipa. Kurs odbywa się w bardzo miłej i przyjaznej 

atmosferze. Wszyscy są zaciekawieni informacjami jakie przekazują nam trenerzy. Każdy 

 z nas może nauczyć się sztuki przyrządzania drinków od profesjonalistów,  

i co najważniejsze - kosztowania ich. Jest to jedna z największych atrakcji tych warsztatów! 

W przyszłości uczestnicy kursu będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności na stanowisku 

barmana. 
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Życzenia 

21 marca 2014 r., Administrator  

 

 

 

 

Rozwijaj praktycznie swoje umiejętności zawodowe 

19 marca 2014 r., I. Maciąg, M. Ziętek, M. Makocka, A. Kiwak  

Zawsze warto być zaradnym i operatywnym dlatego w naszej szkole w dniu 

 2 kwietnia 2014 r. odbędzie się Dzień Przedsiębiorczości. Jego celem jest odbycie 

jednodniowej praktyki, zgodnej z kierunkiem kształcenia w wybranej przez siebie firmie. 

Aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu należy wypełnić trzy dokumenty: 

- kartę zgody rodziców 

- kartę zgłoszenia ucznia 
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- kartę zgłoszenia konsultanta w firmie. 

Z odbytego Dnia Przedsiębiorczości należy przygotować prezentację multimedialną 

podlegającą ocenie. Prezentacja ma zawierać wasze wrażenia, opinię na temat 

przedsięwzięcia a także informacje i refleksje dotyczące zakresu zadań, obowiązków oraz 

przypisanej wam odpowiedzialności. 

Dokumenty należy złożyć do 21 marca br. do Pani Ewy Serafin bądź do Pani Beaty Bryk. 

 

Dokumenty można otrzymać od Pań: Beaty Bryk i Ewy Serafin bądź można pobrać  

je z załączników. 

W Dniu Przedsiębiorczości warto wziąć udział gdyż uczeń: 

-Uświadomi sobie związek między wykształceniem a karierą zawodową. 

-Znajdzie pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej edukacji  

i kariery zawodowej. 

-Ma możliwość porównania wyobrażenia o danym zawodzie, stanowisku pracy  

z rzeczywistością. 

-Zapozna się z organizacją i zarządzaniem firmą. 

-Pozna wymagania stawiane pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży. 

-Przekona się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania  

w miejscu pracy. 

-Zapozna się z zagadnieniami etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w Dniu Przedsiębiorczości. 

 

 

Żołnierze Wyklęci – przywróćmy ich naszej pamięci 

17 marca 2014 r., B. Olszówka  

Od czterech lat możemy w naszym kraju oficjalnie przywracać pamięć Żołnierzom 

Wyklętym – Wielkim Bohaterom. Byli to ludzie, dla których najważniejszymi wartościami 

były,, Bóg, Honor, Ojczyzna”. Nie zawahali się oddać za nie życia. Przeciwstawili się 

kolejnej radzieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Wśród nich byli 

też Bohaterowie z Ziemi Kolbuszowskiej.   Młode pokolenie Polaków niekiedy nie rozumie 
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znaczenia otrzymanej wolności. Dlatego tym bardziej należy im przedstawiać wzorce 

Żołnierzy Niezłomnych. 

W naszej szkole odbyło się spotkanie z pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej  

z Rzeszowa panem Mirosławem Surdejem , który wygłosił wykład na temat represji NKWD 

na Ziemi Kolbuszowskiej wobec Polaków . Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 

wysłuchali przekazanych informacji , tym bardziej, że p. Surdej zaprezentował prezentację 

multimedialną ze zdjęciami Bohaterów i miejsc gdzie ich torturowano i zamordowano.  

Na podsumowanie prelegent zaprezentował film o odkrywaniu szczątków Żołnierzy 

Wyklętych na Łączce w Warszawie. Wzruszające relacje młodych pracowników, 

archeologów pracujących przy ekshumacji   podkreśliły znaczenie dokonywanych prac  

dla obecnego i przyszłego pokolenia Polaków. Wymowna cisza wśród młodzieży podczas 

projekcji filmu wskazała na zrozumienie przez nią tematu. 

 

Przypomnienie 

W minionym roku szkolnym dwóch uczniów z naszej szkoły wzięło udział  

w ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym przez krakowski IPN  

o Żołnierzach Wyklętych. Jeden z nich otrzymał wyróżnienie za cykl zdjęć o Józefie 

Batorym. W tym roku w lutym, w Krakowie została otwarta na PL.o.A. Studzińskiego koło 

Wawelu plenerowa wystawa wyróżnionych prac . Wśród nich znajdują się zdjęcia naszego 

ucznia Przemysława Gazdy. Wystawa będzie prezentowana do 14 marca. 

Zapraszamy do obejrzenia w Krakowie lub na stronie: 

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3348461,fotografie-poswiecone-zolnierzom-

wykletym-na-wystawie-ipn-w-krakowie-zdjecia,id,t.html 

 

Relacja z naszego pobytu w Anglii – cz. 2 

17 marca 2014 r., M. Pytlak, K. Wachowska  

Nasz pierwszy weekend spędziliśmy  

w Walii. Wyjechaliśmy z samego rana dwoma 

busami. W jednym, którym kierował Steven, 

rodowity Anglik (współpracownik naszego 

pośrednika), było bardzo zabawnie. Otóż, 

największą atrakcją była rozmowa kierowcy  

z prof. Bogaczem. Najczęstszym pytaniem 

zadawanym przez naszego nauczyciela było: 

„What is this?” Odpowiedzi Stevena 

tłumaczyliśmy wspólnymi siłami, ale dawaliśmy 

radę!  Rozpoczynającym miejscem, w którym 

zatrzymaliśmy się podczas naszej wycieczki, było 

miasteczko Dollgelon. Typowe dla Walii 

budownictwo, czyli kamienne domki, mosty, 

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3348461,fotografie-poswiecone-zolnierzom-wykletym-na-wystawie-ipn-w-krakowie-zdjecia,id,t.html
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3348461,fotografie-poswiecone-zolnierzom-wykletym-na-wystawie-ipn-w-krakowie-zdjecia,id,t.html
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wybrukowane uliczki, zachwyciło nas wszystkich. Z oddali widać było także wyłaniające się 

góry i pasące się na zboczach owce i barany. Cóż to był za sielankowy obrazek… 

Później, zwiedzaliśmy małą, ale uroczą osadę Barmouth. Spacerowaliśmy tam  

po plaży, zbieraliśmy muszle i podziwialiśmy widok zamykającego się horyzontu. Stamtąd 

udaliśmy się do Parku Narodowego Snowdownia, gdzie znajduje się początek szlaku na 

najwyższy szczyt Walii - Snowdown.  

Portmairione było naszym kolejnym etapem wycieczki. Jest to miejscowość położona 

na zalesionym półwyspie, z typową dla klimatu podzwrotnikowego roślinnością. Tomek, nasz 

drugi kierowca i przewodnik, przeprowadził nas tam przez mały tajemniczy lasek, a zaraz 

potem ukazała się wszystkim plaża, przy ujściu rzeki Dwyryd. Prosto stamtąd pojechaliśmy 

do Penrhyos, czyli miejsca naszego noclegu. Co dziwne, po wojnie ten niewielki kawałek 

ziemi został wykupiony przez władze polskie i nazywany jest przez jego rezydentów „małą 

Polską”. 

W niedzielę wstaliśmy o świcie, aby zjeść tradycyjne angielskie śniadanie,  

a potem udaliśmy się na mszę do miejscowego kościoła. Nie obyło się oczywiście  

bez przygód, bo Steve wychodząc z domku, w którym nocował wraz z nauczycielami, 

zatrzasnął drzwi, a klucze do niego zostały w środku! Początkowo trochę martwiliśmy się,  

ale jak głosi stare polskie przysłowie „Polak potrafi” - nie daliśmy za wygraną  

i postanowiliśmy ratować sytuację. Okazało się, że nie wszystko stracone,  

bo zauważyliśmy uchylone okno w tylnej części tej   chatki. Później, wszystko potoczyło się 

szybko i pomyślnie, mogliśmy ruszyć w dalszą podróż. 

Zwiedzaliśmy ciekawą wioskę Nant Gwrtheyrn zwaną jako Lost Village. 

Dowiedzieliśmy się, że została ona wykupiona w latach siedemdziesiątych za 25 000 funtów 

w całkiem szczytnym celu, ponieważ zamierzono przywrócić tam naukę języka walijskiego.  

Z „zaginionej wioski” pojechaliśmy do miejscowości o najdłuższej nazwie w Wielkiej 

Brytanii –Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (58 

liter).Ostatnim punktem całej wycieczki było miasto Llandudno położone w północnej Walii, 

w hrabstwie Conwy, nad zatoką o tej samej nazwie. Do Stafford wróciliśmy około godz. 

20.00 z miłymi wspomnieniami. Kolejny tydzień był pracowity, lecz nie zabrakło też 

rozrywek. We wtorek byliśmy w kręgielni i  dla większości osób była to pierwsza gra  

w „bowling”. Towarzyszył nam śmiech zwycięzców i łzy przegranych. W czwartek po 

obiedzie udaliśmy się ponownie pod Stafford Castle, aby pospacerować i pośpiewać  

z gitarą. Wieczorami często odwiedzamy się w swoich miejscach zamieszkania, poznajemy 

kulturę angielską, zwyczaje tam panujące i jest naprawdę super. 

Zachęcamy do oczekiwania na dalsze wiadomości z naszego pobytu! 
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Mistrzostwa Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w piłce siatkowej 

chłopców 

11 marca 2014 r., A. Żywiec, A. Kiwak  

Piłka siatkowa jest dyscypliną, która cieszy się dużą 

popularnością. Reprezentacja Polski w tej dyscyplinie, podobnie 

jak polskie drużyny klubowe często odnoszą duże sukcesy, 

niestety w przeciwieństwie do reprezentacji piłki nożnej. 

W naszej szkole piłka siatkowa cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Już od 6 lat rozgrywany jest Turniej Piłki 

Siatkowej. Jego kolejna edycja zrealizowana została w lutym 

2014 roku. Wówczas rozegrano Mistrzostwa Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Piłce Siatkowej chłopców. W rozgrywkach wzięło udział dziesięć zespołów klasowych: 

klasy I, II i III zasadniczej szkoły zawodowej, klasa I w zawodzie technik ekonomista, technik 

handlowiec, klasa I w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik żywienia oraz klasa 

I w zawodzie technik usług gastronomicznych, klasa II w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych, klasa II w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik ekonomista, 

klasa III w zawodzie technik ekonomista, kucharz, klasa IV w zawodzie technik ekonomista, 

kelner, klasa IV w zawodzie technik architektury krajobrazu. 

Do finału awansowały drużyny z klas: I technikum w zawodzie technik ekonomista, 

technik handlowiec, III zasadniczej szkoły zawodowej oraz II technikum w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych. Finał rozgrywek odbył się 4 marca 2014r. 

Wyniki meczów finałowych przedstawiają się następująco:  

I teh - III zsz 0:2 (10:25, 20:25) 

III zsz - II tż 2:0 (25:15, 25:16) 

I teh - II t 1:2  (25:20, 20:25, 8:15) 

I miejsce zajęła drużyna klasy III zasadniczej szkoły zawodowej w składzie: Łukasz 

Burek, Piotr Adamczyk, Radosław Krawiec, Michał Stec, Dariusz Sudoł, Paweł Warzocha, 

Paweł Żarkowski. II miejsce zajęła drużyna kl. II technikum żywienia i usług 

gastronomicznych w składzie: Barbara Kret, Kamil Czajkowski, Jan Kolano, Kamil Kwaśnik, 

Kamil Mokrzycki, Krzysztof Piekarz, Artur Pytlak. 

III miejsce zajęła drużyna klasy I technikum w zawodzie technik ekonomista, technik 

handlowiec w składzie: Dominika Serafin, Mateusz Lubera, Konrad Magda, Kacper Mazur, 

Patrick Okoniewski, Arkadiusz Wilczyński, Adrian Lubach. 

Główną nagrodą w turnieju jest Puchar Przechodni Dyrektora Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 

Zwycięzcom gratulujemy, a chętnych zapraszamy za rok. 
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Relacja z naszego pobytu w Anglii 

10 marca 2014 r., A. Konefał, K. Wachowska  

Praktyki w Anglii zaczęły się „ pełną parą”. 

Dotarliśmy tutaj nocą 2 marca b.r., w niedzielę, około 

godziny 22:05 czasu angielskiego. Z Birmingham 

pojechaliśmy do Stafford, gdzie zostaliśmy rozdzieleni do 

naszych miejsc zakwaterowania. Połowa uczniów wraz 

 z nauczycielami wprowadziła się do domu Pana 

Wysockiego – naszego pośrednika. Pozostali natomiast, 

zamieszkali parami u bardzo miłych rodzin angielskich. 

Już pierwsze dni spędzone w Stafford zaczęły się pracowicie. Podzieleni  

na kilkuosobowe grupy, zostaliśmy rozesłani w różnych kierunkach. Jedna drużyna uczniów, 

kształcących sie w zawodzie technik architektury krajobrazu, pod opieką Pana Bogacza, udała 

się trzydzieści mil od miejsca pobytu, by podjąć się renowacji cmentarza z XIX wieku. Praca 

Darii, Krzysztofa, Pawła, Marty i Agaty była szybko i pozytywnie widoczna, chwalona przez 

mieszkańców. Pozostali „architekci”, czyli Krzysztof, Faustyna oraz Katarzyna, zajęli się 

wykonaniem rabaty w prywatnym ogrodzie. Przygotowali oni starannie plac, a następnie 

posadzili róże oraz kilka innych bylin. 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 

pracują w trzech zespołach. Praktyki w restauracji Soup Kitchen zaczęli Marcin i Ela, 

 w pizzerii TGF pracują: Iza, Karolina, Alicja i Anna, a w hotelu-restauracji Little Ton 

Arms w Pankridge: Sylwia z Patrycją. Każdy z nich pomaga przyrządzać dania z kuchni 

angielskiej, dekoruje potrawy oraz realizuje zamówienia. 

Pogodę mamy zaskakująco dobrą, bo rzadko pada deszcz, raczej świeci dla nas słońce! 

Korzystając z tego faktu, udaliśmy się wszyscy na kilka okolicznych wycieczek. Otóż, 

zwiedzaliśmy miasto Stafford nocą, innego dnia oglądaliśmy ruiny miejscowego zamku,  

a także spacerowaliśmy po przepięknym parku. Końcem tygodnia pojechaliśmy pociągiem do 

sąsiedniego miasta – Birmingham, oczywiście na zakupy do Primark’u, H&M oraz wielu 

innych markowych sklepów. 

Podsumowując, pomimo ciężkiej pracy, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu. 

Cieszmy się z podjętych wyzwań oraz nowego doświadczenia zawodowego. Dodatkowo, 

każdy z nas przyznaje, że Anglicy są bardzo mili i przychylni. Poziom naszego języka 

angielskiego pozwala nam lepiej się  komunikować, a to jeszcze bardziej umila odbywanie 

stażu. 

Pozdrawiamy serdecznie. Zachęcamy do oczekiwania na dalsze wieści! 
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Odkrywamy naszą historię 

10 marca 2014 r.,  M. Oślizło, A. Kiwak  

Historia regionu i naszych rodzin okazała się niespodziewanie niezwykle tajemnicza 

 i fascynująca. Mogliśmy się o tym przekonać 6 marca 2014 r. w trakcie spotkania uczniów 

klas pierwszych z panem Marianem Piórkiem, historykiem, regionalistą, emerytowanym 

nauczycielem naszej szkoły. 

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznania się z pasją naszego gościa, jaką 

jest historia regionu. Pan Piórek opowiedział o okolicznościach powstania naszej szkoły, 

dziejach pałacu Tyszkiewiczów i przedstawił legendę Białej Damy. Uczniowie mieli 

możliwość zapoznać się z licznymi publikacjami głównie w postaci opracowań 

monograficznych najbliższych miejscowości. 

Dużą ciekawość wzbudziła druga dziedzina 

zainteresowań zaproszonego tj. onomastyka, zajmująca się 

głównie badaniem nazw własnych miejscowości i nazwisk. 

Wszyscy chcieli zapytać o pochodzenie swoich nazwisk  

i pochodzenie ich rodzin. Pan Marian chętnie odpowiadał 

na pytania zainteresowanych uczniów starając się pomóc im 

tworzyć drzewa genealogiczne swoich rodzin. 

Była to niezwykle ciekawa lekcja historii, spotkanie spełniło oczekiwania uczniów. Każdy 

uczestnik mógł odkryć dla siebie coś nowego, dotąd nieznanego. 

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

7 marca 2014 r., A. Żywiec, A. Kiwak  

„Nic dla siebie, wszystko dla Ojczyzny” 

Żołnierze Wyklęci to Polacy, którzy po wyzwoleniu 

spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Czerwoną w 1944 

roku nie złożyli broni i podjęli walkę z aparatem 

komunistycznym o odzyskanie pełnej niepodległości. Wielu  

z nich zginęło w czasie walki, podczas tortur oraz po 

wykonaniu wyroków śmierci po nieuczciwych procesach 

sądowych. Ówczesne komunistyczne władze Polski uznawały 

ich za bandytów, przestępców najgorszej kategorii. Przez dziesiątki lat nie wolno było o nich 

mówić. 

W tym roku 1 marca po raz drugi obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. 28 marca 2014r. w świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Weryni odbyły się 

gminne obchody tego święta. Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. kpt. Józefa 
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Batorego w Weryni przygotowali uroczystość uświetniającą to święto. Wśród zaproszonych 

znaleźli się: ks. dr Sławomir Zych z KUL w Lublinie, prof. dr hab. Marek Koziorowski 

pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, Józef Kardyś starosta kolbuszowski, Jan Zuba 

burmistrz Kolbuszowej i wielu innych znamienitych gości. W uroczystościach wzięła również 

udział delegacja uczniów naszej szkoły wraz z dyrektorem Stanisławem Olszówką i pocztem 

sztandarowym. 

Dodatkowym powodem zorganizowania uroczystych obchodów święta w Weryni jest 

osoba patrona szkoły podstawowej - kpt. Józef Batory, pośmiertnie awansowany do stopnia 

majora. 

Józef Batory urodził się 20 lutego 1914r. w Weryni. W czasie II Wojny Światowej był 

członkiem Armii Krajowej. Po wojnie podjął działalność konspiracyjną w organizacji 

„Wolność i Niezawisłość”. Był członkiem IV Zarządu WiN. Za tą działalność został 

aresztowany   dn. 2.12.1947r. W zafałszowanym procesie sądowym kpt. Józef Batory został 

skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 marca 1951r. Do dnia dzisiejszego w Weryni 

i w Kolbuszowej żyją członkowie najbliższej rodziny, między innymi brat Franciszek Batory, 

który był również represjonowany przez władze komunistyczne. 

Po uroczystościach odbyło się spotkanie z ks. dr. Sławomirem Zychem jednym z autorów 

książki o Józefie Batorym. 

 

A Polacy nie gęsi… 

5 marca 2014 r., A. Kwiecień  

W Dniu Języków Obcych, który odbył się w naszej 

szkole 28 lutego 2014 r. udowodniliśmy „że Polacy nie gęsi  

i w Europie się dogadają”. Uczniowie z klas I, II i IV 

technikum pod opieką nauczycieli języków obcych Anny 

Kwiecień, Marty Paluszek, Katarzyny Jamróz oraz pani 

pedagog Małgorzaty Wit, przygotowali bardzo zabawny  

i ciekawy program, który sprawdził znajomość 

najpopularniejszych języków w Europie. 

Skecze odegrane w języku angielskim i francuskim oraz bajka kryminalna  

pt. "Królewna Śnieżka i sprytne Zwerge" - w języku niemieckim, udowodniły wszystkim 

zebranym, że języki obce przydają się w różnych sytuacjach: pomagają poderwać 

dziewczynę, wytargować wyższą zapłatę, korespondować z obcokrajowcami, czy też 

doprowadzić się do stanu używalności po wyjątkowo imprezowym weekendzie. Można też 

zrozumieć, o czym śpiewa nasz szkolny zespół muzyczny, którego piosenki w języku 

angielskim, francuskim, niemieckim i ukraińskim przeplatały się z występami teatralnymi. 

Były też chwile  poważne, a nawet pełne „grozy” - gdy prowadzący zabrali sie do 

odpytywania. Organizatorzy przeprowadzili quiz europejski i bystrzakom rozdawali słodkie 

nagrody. Na szczęście odpowiedzi poprawne padały często więc słodycze rozdane zostały  

w całości. Młodzi aktorzy i muzycy zebrali gromkie oklaski, a wszyscy uczniowie  

z niecierpliwością oczekują kolejnego Dnia Języków Obcych. 
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Niech żyje bal! 

5 marca 2014 r., K. Skiba, K. Wachowska  

Studniówka to magiczny moment w życiu każdego ucznia szkoły średniej.  

Z jednej strony beztroska zabawa i czas spędzony wspólnie z przyjaciółmi, z drugiej 

świadomość, że coś się kończy. Tym razem w Domu Weselnym  "Zacisze" w Trześni, na 

niespełna sto dni przed maturą, odbył się ten najważniejszy w życiu bal.  

 

Wieczór ten punktualnie o 19-tej dnia 18.01.2014 r., rozpoczęli Bernadetta Ziętek oraz 

Michał Żywiec, którzy przywitali zaproszonych gości, grono pedagogiczne, rodziców oraz 

nas - uczniów. Następnie maturzyści poprzez wręczenie wychowawcom kwiatów, wyrazili 

swoją wdzięczność za wsparcie oraz za codzienną motywację do dalszego działania. Ważne 

słowa na temat dorosłości i przyszłości skierował do nas również wicedyrektor Witold 

Cesarz, z pewnością każdy z nas będzie pamiętał je na długo. 

Po wystąpieniach, gratulacjach i podziękowaniach, nadszedł chyba najbardziej 

oczekiwany przez nas moment, czyli odtańczenie poloneza. Na chwilę tę czekali nie tylko 

rodzice, nauczyciele czy zaproszeni goście, ale przede wszystkim my, uczniowie, bo być 

może była to dla nas jedyna okazja, aby wykonać ten ważny i tradycyjny taniec. 

 Po tym stałym punkcie każdej Studniówki wszyscy oddali się zabawie. Pary na 

parkiecie zaczęły pojawiać się już przy pierwszych taktach rozpoczynającej bal piosenki. 

 W mgnieniu oka parkiet zapełniał się roześmianą młodzieżą, która mimo stresu związanego 

ze zbliżającą się wielkimi krokami maturą, postanowiła przeżyć ten wieczór nie myśląc  

o troskach! 

 

 

Dzień Otwarty w PWSTE w Jarosławiu 

4 marca 2014 r., M. Wojdyło, K. Wachowska  

Za parę miesięcy maturzyści staną przed ważnym 

 i życiowym wyborem wyższej uczelni. Decyzja  

ta znacznie wpłynie na ich życie, ponieważ od tego zależy  

co będą robić, gdzie pracować i czym zajmować się  

w przyszłości. Dlatego też warto wcześniej zorientować się, 

przejrzeć oferty przygotowane przez różne szkoły wyższe. 

Okazję do tego mieli uczniowie klas czwartych ZSA-E  

w Weryni i 26 lutego b.r. wzięli udział w Dniu Otwartym  

w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława 

Markiewicza w Jarosławiu. 

Uczelnia ta przygotowała dla młodzieży liczne atrakcje. Po uroczystym powitaniu 

nauczycieli i uczniów przez JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca, 
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maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertami kształcenia w pięciu instytutach. Czekały na 

nich specjalnie przygotowane stoiska: organizacji studenckich i kół naukowych, programu 

Erasmus i Działu Współpracy Międzynarodowej, Akademickiego Biura Karier oraz 

Akademickiego Związku Sportowego, a także Studium Języków Obcych. Każde z nich 

przyciągało uwagę odwiedzających. Goście poprzez bezpośredni kontakt z wykładowcami 

oraz studentami mogli przekonać się o atrybutach jarosławskiej uczelni. Dla uczestników 

przewidziano także poczęstunek, który składał się z grillowanej kiełbaski, grochówki, a także 

pączków. 

Instytut Inżynierii Technicznej przygotował zwiedzanie laboratoriów: wytrzymałości 

materiałów, fizyki budowli i technologii betonu, a także wizualizacja cyfrowego modelu 

terenu, zajęcia z rysunku planistycznego oraz przedsiębiorczości i innowacyjności  

w odniesieniu do miasta. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu geodezyjnego 

oraz analiza chemiczna roztworów połączona z pokazem podstawowych reakcji chemicznych. 

Na miłośników sportu czekały warsztaty z Nordic Walking, podczas których objaśniano 

technikę marszu z kijkami oraz formy turystyki kwalifikowanej. Dziewczyny chętnie 

korzystały z pokazów wykonywania makijażu okolicznościowego, zabiegów manicure  

i zdobień płytki paznokciowej, wykonywanych przez studentki kosmetologii. Należy 

przyznać, że PWSTE w Jarosławiu dobrze przygotował się do tych wszystkich prezentacji i 

zapewne wielu uczniów skorzysta z edukacji w tej placówce.  

 

 

Powiew Orientu w naszej szkole 

24 lutego 2014 r., W. Majewska, A. Kiwak 

Origami to niezwykle popularna sztuka składania papieru. Pochodzi z Chin,  

ale rozwinęła się w Japonii i dlatego uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. We wtorek 

18 lutego odbyły się warsztaty z orgiami 3D. Jest to odmiana origami, w której figury 

powstają w wyniku połączenia powstałych wcześniej, zgodnie z regułami sztuki, elementów. 

Zajęcia poprowadziła uczennica klasy IV Czteroletniego Technikum w zawodzie technik 

architektury krajobrazu Paulina Miśkiewicz, która do sztuki składania papieru ma szczególny 

talent. Bez trudności wyczarowuje z papieru koszyczki, łabędzie, wazy, żaby, pawie i wiele 

innych wspaniałych kształtów. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele przedmiotów 

związanych z żywieniem oraz uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych. W czasie warsztatów uczniowie poznali podstawowe techniki sztuki 

origami – zginanie i składanie. Pod okiem prowadzącej tworzyli swoje pierwsze figury, mieli 

także okazję obejrzeć wystawę prac wykonanych przez Paulinę Miśkiewicz w technice 

orgiami modułowego. 
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„Pamiętaj, rozchodzie, żyć z przychodem w zgodzie!” 

21 lutego 2014 r.,  M. Makocka, I. Maciąg, A. Kiwak, K. Wachowska  

To powiedzenie jest złotą myślą każdego 

bankowca, o czym poinformował nas na spotkaniu 

Wincenty Kulpa – Dyrektor I Oddziału Banku Pekao SA 

w Kolbuszowej. Dnia 18.02.2014r. wysłuchaliśmy 

bardzo interesującego wykładu, z którego 

dowiedzieliśmy się jak założyć własną działalność 

gospodarczą, na czym polega działalność spółek i jaki 

powinien być bank, a także jego pracownicy. 

Prelekcja dyrektora Wincentego Kulpy była 

niezwykle interesująca i zabawna, gdyż okraszona wesołymi sentencjami. Jako ciekawostkę, 

prezentujący pokazał nam wyjątkową złotą monetę o wartości kolekcjonerskiej. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu POKL „Być przedsiębiorczym – 

nauka przez praktykę” i było niezwykle ciekawym doświadczeniem, które pomogło nam 

zrozumieć zasady funkcjonowania banków. 

 

 

Znów zawitamy do Wielkiej Brytanii! 

17 lutego 2014 r., M. Paluszek, K. Wachowska  

Zespół  Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni  już po raz kolejny 

pozyskał środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 

projektu pn. „Nasza szansa- praktyki zagraniczne” realizowanego  

na zasadach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się 

 i szkolących zawodowo" w oparciu o Europejski Fundusz Społeczny. 

W roku szkolnym 2013/2014, 32 uczniów z klas I, II i III technikum zostało 

zakwalifikowanych i przygotowuje się do wyjazdu na staż w Wielkiej Brytanii. Dla wielu jest 

to niezwykły czas, ponieważ po raz pierwszy spakują walizki, przejdą odprawę paszportową, 

wyruszą samolotem w podróż życia, którą zapamiętają na długi czas. 

W bieżącym projekcie mamy aż dwie grupy uczniów: pierwsza to ci, którzy kształcą 

się w zawodzie technik architektury krajobrazu, zaś druga to technik żywienia 

 i usług gastronomicznych,  kucharz i kelner. Dlatego tez organizowane będą dwa wyjazdy,  

w marcu i w maju, podczas których uczniowie zdobędą nowe doświadczenia pracując przez 

trzy tygodnie w zakładach gastronomicznych, a także w firmie zajmującej się projektowaniem 

i aranżacją ogrodów. 

Obecnie trwają szkolenia, które pomogą uczestnikom poznać fachowe słownictwo,  

a także angielska kulturę i obyczaje. Szkolenie językowe, obejmuje 50 godzin,  
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i przygotowuje uczniów do efektywnej komunikacji, właściwych zachowań  

w kontaktach z obcokrajowcami, zrozumienia słownictwa zawodowego, tak aby móc się 

swobodnie porozumieć w kwestiach zarówno gastronomicznych, jak i ogrodniczych. Podczas 

zajęć kulturowych– 6 godzin- uczestnicy poznają dzieje, historię, tradycje  

i obyczaje panujące w społeczeństwie brytyjskim. Ostatnie kursy, pedagogiczne –  

4 godziny- polegają głównie na ćwiczeniach w rozwiązywaniu konfliktów, czy radzenia sobie 

w nowej sytuacji, zachowania w stresie. Trzeba przyznać, ze uczniowie bardzo aktywnie 

uczestniczą w zajęciach, wykazują się niezwykłym zaangażowaniem  

i kreatywnością. Wszyscy oni maja świadomość, ze dzięki ciężkiej i systematycznej pracy 

 w czasie kursu, łatwiej i przyjemniej przebiegnie im staż w zagranicznych instytucjach. 

Dodatkową atrakcją dla uczestników projektu będzie możliwość zwiedzania 

najciekawszych miejsc i zabytków  Wielkiej Brytanii,  podczas  wyjazdów weekendowych, 

 a także korzystania z dodatkowych atrakcji w czasie wolnym. 

Na zakończenie stażu każdy uczestnik projektu otrzyma dokumenty w języku 

angielskim: list referencyjny pracodawcy z odbytej praktyki zawodowej, Europass Mobility 

wydany przez partnerów przyjmujących, a także certyfikat ukończenia całości zagranicznej 

praktyki zawodowej wydany przez partnera pośredniczącego. 

 

 

V Konkurs Poprawnej Polszczyzny i Ortograficzny - rozstrzygnięty 

13 lutego 2014 r., K. Wachowska  

13 stycznia b.r.  w ZSA-E w Weryni  zespół polonistów zorganizował  dla swoich 

uczniów konkurs poprawnej polszczyzny i ortograficzny.   Ideą jego było promowanie języka 

ojczystego, oraz  rozbudzanie w uczestnikach motywacji do pogłębiania wiedzy  

i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy,  podczas poniedziałkowych zajęć, mieli 

możliwość sprawdzenia w jakim stopniu udało im się już opanować zasady ortografii  

i gramatyki, a także wziąć udział w emocjonującej rywalizacji.  

W tym roku szkolni mistrzowie ortografii otrzymali nie lada wyzwanie - musieli 

zmierzyć się z arcytrudnym dyktandem o przygodach rzutkiego podróżnika, a następnie 

rozwiązać test najeżony pułapkami. 

Tytuł Mistrza Ortografii uzyskała Aneta Sasiela – uczennica klasy II ZSZ w zawodzie 

kucharz małej gastronomii, 

II miejsce zajęła Monika Wojdyło -  uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik 

ekonomista, 

III miejsce  zajęli: Joanna Rzeszut i Kamil Drżał –uczniowie klasy II technikum  

w zawodzie technik architektury krajobrazu. 
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Poprawną polszczyzną najlepiej posługują się: 

-Karolina Skiba - I miejsce, uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik architektury 

krajobrazu, 

-Małgorzata Mazur - II miejsce, uczennica klasy III technikum w zawodzie technik 

ekonomista, 

-Marzena Materska - III miejsce, uczennica klasy I technikum w zawodzie technik 

ekonomista. 

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

 

 

Przedstawienie jasełkowe 

24 stycznia 2014 r.,  K. Skiba, K. Wachowska  

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla 

siebie bardziej życzliwi i zapominają o wszelkich sporach  

i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt,  

tradycyjnie jak co roku, młodzież z naszej szkoły przygotowała 

przedstawienie jasełkowe, które przybliżyło wszystkim 

atmosferę tego szczególnego okresu. Oglądając to widowisko, 

można było odczuć nastrój tych niepowtarzalnych chwil, które 

zbliżają ludzi na całym świecie. 

Aktorzy, czyli uczniowie klasy drugiej i czwartej technikum, wcielili się  

w postacie biblijne, a także w te, które towarzyszą nam na co dzień. Innowacyjny sposób 

przekazu treści spowodował, że każdy młody człowiek mógł choć na chwile poczuć magię 

tych świąt.  

Po przedstawieniu wszyscy udali się wraz z wychowawcami do klas, aby 

symbolicznie podzielić się opłatkiem. 

 

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

22 stycznia 2014 r., B. Twardowska, M. Król  

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły chcący sprawdzić swoją wiedzę ekologiczną, 

uczestniczyli w styczniu w etapie szkolnym XXIX OLIMPIADY WIEDZY 

EKOLOGICZNEJ organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.  
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W olimpiadzie wzięło udział 12 uczniów naszej szkoły. Do etapu wojewódzkiego, który 

odbędzie się w kwietniu, zakwalifikowały się uczennice klasy I Czteroletniego Technikum  

w zawodzie technik ekonomista: Beata Paluszek i Beata Ofiara, zdobywając powyżej 80% 

prawidłowych odpowiedzi. 

 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego rozstrzygnięty! 

9 stycznia 2014 r.,  M. Paluszek, K. Jamróz, K. Wachowska  

W ostatnich latach możemy zauważyć ogromne zainteresowanie nauką języka 

angielskiego. I nie ma się co dziwić, bo  żyjemy w czasach, w których trudno jest znaleźć 

dobrą pracę bez znajomości choćby jednego języka obcego. W ZSA-E w Weryni uczymy 

angielskiego na różnych poziomach, także i zawodowego, jak również zachęcamy uczniów  

do udziału w projektach, olimpiadach itp. Organizujemy także liczne konkursy, których 

zadaniem jest jeszcze większe motywowanie uczniów do jego nauki. 

         Dnia 17 grudnia 2013 r. odbył się właśnie w ZSA-E w Weryni  - Szkolny Konkurs 

Języka Angielskiego, a głównym jego celem była możliwość sprawdzenia swojej wiedzy  

i umiejętności w tym zakresie. Test  składał się z zadań sprawdzających stopień opanowania 

struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem. Zgłosiło się 

aż 49 uczniów z różnych klas, ale zadania konkursowe były odpowiednio dostosowane  

do każdej kategorii wiekowej. W konkursie wyłoniono i nagrodzono po trzech najlepszych 

uczestników z każdego poziomu, a oto i oni: 

Klasy pierwsze 

I miejsce – Krzysztof Tylutki 

II miejsce – Małgorzata Materska 

III miejsce – Marzena Materska 

 

Klasy drugie 

I miejsce – Przemysław Gazda 

II miejsce – Anna Staszewska 

III miejsce – Ewelina Witkowska 

 

Klasy trzecie 

I miejsce – Barbara Marszałek 

II miejsce – Małgorzata Mazur 

III miejsce – Agnieszka Pakos 

 

Klasy czwarte 

I miejsce – Kamil Kolano  

II miejsce – Karolina Skiba 

III miejsce – Monika Wojdyło  

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  
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Tradycyjnie z tradycją… 

2 stycznia 2014 r., A. Fitał, K. Wachowska  

Już po raz kolejny w okresie przedświątecznym odbył się 

w naszej szkole Konkurs Bożonarodzeniowy. Umożliwił on 

naszym uczniom możliwość zaprezentowania przede wszystkim 

dobrego gustu i smaku, wykazania się znajomością tradycji – 

podczas przygotowań potraw wigilijnych, oraz pomysłowością  

i zdolnościami manualnymi – podczas przygotowań ozdób 

świątecznych. W czasie trwania konkursu uczestnicy zdradzili 

„szczyptę” rodzinnych tajemnic na udane potrawy wigilijne. Przepyszny smak pierogów  

z serem, z kapustą i grzybami, oraz „ świąteczny” zapach kompotu z suszonych owoców 

zadecydował o zwycięstwie Faustyny Więcław w kategorii – potrawa wigilijna. 

Zwyciężczynię w kategorii - ozdoba świąteczna, Annę Białek wyłonili uczniowie naszej 

szkoły głosując na najładniejszą i najciekawszą ozdobę. 

We wszystkich pracach uczestników konkursu można było zauważyć ogromne 

zaangażowanie, zamiłowanie do tradycji i przede wszystkim wiele włożonego serca. Za to im 

dziękujemy! Przebieg konkursu, smakowite potrawy i piękne ozdoby, możecie zobaczyć 

 w galerii zdjęć. 

 

 

Życzenia Noworoczne 

1 stycznia 2014 r., Administrator  

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku z marzeniami,  

o które warto walczyć, z radościami którymi warto się dzielić, życzy Dyrektor Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 
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Rok 2013 

 

Raport z ewaluacji 

31 grudnia 2013 r., Administrator  

Wizytatorzy ds. ewaluacji zakończyli pracę nad raportem z ewaluacji zewnętrznej  

w naszej szkole. W związku z tym, zapraszam do odwiedzenia platformy SEO pod adresem: 

http://www.npseo.pl/action/raports 

Dyrektor 

 

Pierwsze kroki na lodzie 

30 grudnia 2013 r., K. Rębisz, A. Kiwak  

Wchodząc na lodowisko nie wszyscy czuli 

się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Niektórzy 

nigdy wcześniej nie jeździli na łyżwach, inni jeździli 

lata temu. Dlatego pierwsze minuty na ślizgawce 

były niezwykle emocjonujące, pełne 

nieoczekiwanych piruetów, skrętów i „wygibasów”. 

Ale z pomocą koleżanek i kolegów nasi uczniowie 

nieźle sobie radzili. Nauczyciele również 

„tanecznym” krokiem poruszali się na łyżwach. Bez 

względu na umiejętności, humory wszystkim 

dopisywały. Może w przyszłym roku znowu poćwiczymy. 

 

 

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, 

teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” 

30 grudnia 2013 r.,  K. Rębisz, A. Kiwak  

Każdy człowiek powinien znać historię swojego kraju, poznać losy tych którzy 

walczyli o naszą przyszłość, oddali życie za wolność. Mało kto wie, że kilka kilometrów od 

Kolbuszowej w Pustkowie, w 2009 roku powstało 

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania. Historia tego 

miejsca przesycona jest tragizmem, cierpieniem, śmiercią 

i bohaterstwem. W 1940 roku w tym miejscu był poligon 

wojskowy „SS Truppen-Übungs-Platz Heidelager” 

http://www.npseo.pl/action/raports
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i funkcjonował tam obozów pracy przymusowej. Można zobaczyć historyczną rekonstrukcję 

budynków związanych z poligonem wojskowym i byłym obozem, makiety głównych 

zabudowań poligonu i obozu, oryginalne wyposażenia wnętrz pochodzące z tamtej epoki, 

elementy ekwipunku żołnierskiego, a także setki zdjęć prezentowanych w formie statycznej 

i multimedialnej. Dnia 11.12.2013 roku uczniowie naszej szkoły zapalili znicze pod 

pomnikiem poświęconym pomordowanym w obozie Pustków na Górze Śmierci. 

http://www.ecpip.pl/page15 

 

Czytam, bo warto! 

22 grudnia 2013 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” Wisława 

Szymborska. 

Głównym założeniem konkursu, który odbył się 13 grudnia 2013 r. było 

propagowanie czytelnictwa jako formy spędzania czasu wolnego. W ramach konkursu 

uczniowie wykazali się znajomością treści podanych lektur. Komisja konkursowa oceniała nie 

tylko wiedzę merytoryczną, ale również sposób wypowiedzi, poprawność językową, 

składniową, stylistyczną i logiczną. Udział w konkursie był doskonałym treningiem przed 

maturą ustną z języka polskiego. Pozwolił na określenie swoich silnych i słabych stron,  

a także uświadomił uczestnikom wpływ stresu na sposób wypowiedzi. W konkursie wzięło 

udział 20 uczniów z różnych klas. 

Laureatami zostały: 

- Małgorzata Mazur (I miejsce), uczennica klasy III technikum w zawodzie technik 

ekonomista, 

- Anna Magda (II miejsce), uczennica klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista, 

– Paulina Miśkiewicz (III miejsce), uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik 

architektury krajobrazu. 

 

Szlachetna Paczka 

27 grudnia 2013 r., K. Rębisz  

W naszej szkole udział w akcji Szlachetna Paczka to już 

tradycja. Do przygotowania paczki włączyli się zarówno 

uczniowie jak i nauczyciele. Bardzo dziękujemy za okazaną 

hojność i serce. 

 

http://www.ecpip.pl/page15.php
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Ogłoszenie o rekrutacji do projektu POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców” 

18 grudnia 2013 r., B. Bryk, E. Serafin, A. Kiwak 

Informujemy, że uczniowie klasy: 3 technikum w zawodach: kucharz  

i kelner oraz 2 technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą 

wziąć udział w kursie barmańskim. Potrzebne dokumenty należy składać od poniedziałku  

do piątku w terminie do 14 stycznia 2014 r. w biurze projektu lub bezpośrednio u p. Beaty 

Bryk lub p. Ewy Serafin. 

Rekrutacja prowadzona będzie do działania projektowego: kurs barmański. 

Uwaga! Tą formą wsparcia mogą być objęte osoby pełnoletnie. 

Dokumenty, które należy złożyć oraz szczegółowe informacje na temat form wsparcia  

w jakich można uczestniczyć i zasad udziału w projekcie zamieszczone  

sąw Regulaminie uczestnictwa i rekrutacji do projektu POKL„Podkarpacie stawia na za

wodowców”, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce projekt 

„Podkarpacie stawia na zawodowców”. 

Dodatkowych informacji udzielają: p. Beata Bryk oraz p. Ewa Serafin. 

 

 

Rozśpiewana Werynia 

16 grudnia 2013 r., U. Kuna, K. Wachowska 

Prezent mikołajkowy sprawił nam szkolny zespół  

CONCORDIA w składzie: Angelika Paluszek, Marcin Urban, 

Dariusz Pytlak, Marcin Pytlak oraz Piotr Serafin, zdobywając  

2 miejsce w XIII  Powiatowym Festiwalu  Piosenki 

Obcojęzycznej w Widełce.  Dnia 6 grudnia, czyli dokładnie 

wtedy, kiedy odwiedza nas Mikołaj, zespół zaprezentował utwór 

 „Version Originale” Hangar. Uczniowie  wykazali się 

umiejętnościami językowymi, a także i muzycznymi. 

Piosenka stanowi jedną z przyjemniejszych form wykorzystywanych  

do zmotywowania w nauczaniu  języków obcych. Dzięki takim metodom,  uczniowie   

poprawiają  fonetykę, rozumieją struktury leksykalno gramatyczne, a przede wszystkim  

poznają mentalność narodu. Bo jak wiadomo nauka języka musi być wzbogacona elementami 

kulturowymi, a piosenka bez wątpienia jest jedną z nich. 

Opiekunem zespołu szkolnego jest pani Agnieszka Puzio-Jędruszewska. 
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Gratulujemy zespołowi drugiego miejsca, jak również życzymy dalszych sukcesów! 

Wigilijny przysmak 

13 grudnia 2013 r., Administrator  

Składniki: 

Ciasto pierogowe: 

400 g mąki pszennej 

50 g Jaja 

100 ml Wody 

30 ml Mleka 

Nadzienie: 

ok.500 g śliwek suszonych bez 

pestek 

150 g orzechów włoskich 

60 g miodu naturalnego 

(płynnego) 

SPOSÓB WYKONANIA: 

Orzechy włoskie rozdrobnić (zmielić lub bardzo drobno pokroić), połączyć  

z płynnym miodem, dokładnie wymieszać do uzyskania gęstej, plastycznej masy. Łyżeczką 

nakładać masę do środka śliwki. Sporządzić ciasto na pierogi, rozwałkować, wykrawać 

szklanką lub literatką krążki, a następnie na środek każdego z krążków nakładać po jednej 

śliwce z masą orzechową. Formować pierogi, układać na tacach posypanych mąką, przykryć. 

Gotować partiami, porcjować na wygrzane talerze, polać stopionym masłem. 

 

 

Najlepsi w koszykówce 

16 grudnia 2013 r., M. Laube-Skowrońska, K. Wachowska  

Koszykówka jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej 

oglądanych dyscyplin na świecie. Jej specyfika polega na tym,  

iż dwie pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie próbując 

zdobyć punkty, umieszczając piłkę w koszu.  

Dnia 12 grudnia 2013 r. odbyły się powiatowe zawody  

w tej dziedzinie sportu, w hali LO w Kolbuszowej. Uczniowie 

ZSA-E w Weryni grali systemem „każdy z każdym”, czyli każda drużyna rozegrała cztery 

mecze. Rozgrywki były wyrównane, a w jednym przypadku była potrzeba rozegrania  

aż dwóch dogrywek. Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze –dziewczyny zajęły II 

miejsce, zaś chłopcy III miejsce. Gratulujemy! 
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Mikołaj wśród chorych dzieci 

16 grudnia 2013 r., M. Wit, A. Kiwak  

Każdego roku o tej samej porze szkolny 

Mikołaj rusza w drogę. W Szpitalu Powiatowym na 

oddziale dziecięcym czekają maluchy na fajne 

prezenty. I tak oto 11 grudnia Święty Mikołaj  

z Śnieżynką i reniferem przybyli na spotkanie  

z chorymi dziećmi. Wśród ogólnej radości i zabawy 

Mikołaj z pomocnikami rozdawał zaskoczonym 

dzieciakom upominki. 

Dzięki zaangażowaniu naszych uczennic: 

Andżeliki Piłat, Joanny Nowak i Anny Kosiorowskiej 

z kl. IV Tek wśród podopiecznych oddziału zagościła świąteczna atmosfera, optymizm  

i szczęście, które pozwoliły chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie. 

 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych 

w Weryni 

13 grudnia 2013 r., M. Ziętek, M. Makocka, A. Kiwak  

Otwarta firma to projekt realizowany w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości, którego celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie 

wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. W ZSA-E w Weryni, w dniach 

25-29 listopada 2013 r. odbył się szereg spotkań z przedstawicielami różnych firm, 

organizacji samorządowych, których celem było przedstawienie i omówienie różnych 

aspektów kariery zawodowej. 

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli: 

były premier Wielkiej Brytanii-Gordon Brown, brytyjska rządowo-

biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska 

Fundacja Kauffmana. 

W naszej szkole w tych dniach gościliśmy: 

- Pana Jana Wlazło ze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej - 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

- Panią Bogumiłę Lenart z Banku Pekao I Oddział w Kolbuszowej 

- Pana Marcina Puzio z firmy „BIOTECHNOLOGY” 
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- Panią Halinę Reguła ze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej BOJSP 

- Pana Andrzeja Sudoła z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej 

- Pana Kazimierza Pierzchałę z Ergo Hestii S.A. Oddział w Kolbuszowej 

- Pana Tomasza Czyżewskiego, przedstawiciela Lasów Państwowych, Nadleśnictwo 

Kolbuszowa 

- Pana Marka Opalińskiego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

- Pana Aleksandra Szafrana z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  

w Kolbuszowej 

- Pana Tadeusza Kopcia właściciela Domu Weselnego „Pod Koroną” 

- Pana Tadeusza Guzek z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej 

W czasie spotkań, licznych prelekcji, wykładów, koleżanki i koledzy dowiedzieli się 

m.in.: jak prowadzić własną działalność, jak założyć firmę, płacić podatki, czym są kredyty, 

na czym polega praca księgowej. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ konsultanci 

zaprezentowali zagadnienia praktyczne i porady przydatne na rynku pracy, w życiu 

społecznym i gospodarczym. Szczególnie ciekawym tematem okazały się formy  

i sposoby ochrony pieniądza przed fałszerzami. Bardzo żałujemy, że pani Bogumiła Lenart 

nie mogła zdradzić wszystkich sposobów zabezpieczania banknotów. 

 

 

"Wiedza ratuje życie" 

11 grudnia 2013 r., M. Wit, K. Wachowska  

Już po raz czwarty siedmioro uczniów reprezentowało naszą szkołę  

w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS, która odbyła się 02.12.13 r. Olimpiada 

skierowana została do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego. Jej 

celem było poszerzenie informacji uczniów na temat zapobiegania zakażeniom wirusem HIV 

oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób dotkniętych chorobą. 

Spośród 21 uczestników, uczennica Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w 

Weryni: Gabriela Pytel zajęła II miejsce. Organizatorami Olimpiady oraz fundatorami nagród 

 była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną, pod honorowym Patronatem Starosty Kolbuszowskiego i tygodnika 

"Korso Kolbuszowskie". 
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Ogłoszenie 

4 grudnia 2013 r., A. Fitał, A. Kiwak  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepsza potrawa świąteczna  

i najładniejsza dekoracja”. Karty zgłoszeniowe do konkursu są do odebrania  

w sekretariacie szkoły. Termin zgłoszeń upływa dnia 13 grudnia 2013 r. Najładniejsze prace 

oraz najsmaczniejsze potrawy zostaną nagrodzone. Dokładne informacje  

są zamieszczone w regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie internetowej szkoły. 

Wszelkie zapytania można kierować do A. Fitał/osobiście lub drogą mailową. 

 

 

Szkolny konkurs języka angielskiego 

29 listopada 2013 r., M. Paluszek  

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego. 

 

 

Uczeń ZSA-E z Weryni w finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy z zakresu BHP 

28 listopada 2013 r., B. Krzysztofiński, K. Wachowska  

Dnia 22 listopada 2013 r. w siedzibie  Okręgowego 

Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie, odbył się finał 

wojewódzki „Olimpiady wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 

 i higieny pracy w rolnictwie”. Najlepsi uczniowie eliminacji 

szkolnych, reprezentowali zespoły poszczególnych powiatów  

z podkarpackiego w finale wojewódzkim. 

Powiat kolbuszowski reprezentował Karol Stój, uczeń klasy 

drugiej Technikum  z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni. 

Organizatorem Olimpiady oraz fundatorami cennych nagród byli: Państwowa 

Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Podkarpacka Izba Rolnicza, 

Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Podkarpacki Urząd Marszałkowski  

i Wojewoda Podkarpacki. Celem konkursu jest propagowanie idei bezpieczeństwa  

i higieny pracy, a w szczególności: bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

zapobiegania wypadkom przy pracy oraz pogłębianie znajomości z zakresu prawa pracy 

 i ubezpieczeń społecznych. 
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Należy zwrócić uwagę, że była to już XV edycja tej olimpiady i nadal cieszy się ona 

bardzo dużym zainteresowaniem ze  względu na swoją tematykę i cenne nagrody. 

 Zakres tematyczny wiedzy jaką wykazywali się tegoroczni finaliści obejmował: 

-zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach 

-wiadomości z zakresu głównych zagrożeń występujących w gospodarstwach 

-przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

-zakresy działań PIP i KRUS. 

Uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni od wielu lat 

biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach z zakresu BHP. Trzeba dodać, że każdego 

roku zajmują oni czołowe miejsca w województwie. 

Uczniów do konkursów przygotowywuje nauczyciel Bolesław Krzysztofiński 

specjalista ds. bhp w szkole. Tegoroczny finalista Karol Stój otrzymał od wojewody dyplom 

i wyróżnienie, zaś od sponsorów bardzo cenne  nagrody. 

 

 

Jesteś zwycięzcą 

28 listopada 2013 r., W. Cesarz  

Podczas rekolekcji dla maturzystów naszej 

szkoły, prowadzonych przez ks. Tomasza Blicharza 

padało wiele pytań, które wymagały osobistych 

odpowiedzi. Najważniejsze z nich to: który ja jestem 

prawdziwy? Celem tych rozmów było lepsze poznanie 

siebie, swoich wartości, ideałów, by w trudnościach nie 

pozostać samotnym i umieć doceniać miłość, która nas 

otacza. 

Rekolekcje odbyły się w Domu Rekolekcyjnym 

"EFFATHA" usytuowanym przy kościele parafialnym w Zaczerniu koło Rzeszowa. Przez 

trzy dni (21-23 października 2013 r.) 50 maturzystów uczestniczyło m. in. w konferencjach, 

modlitwie, mszy św., sakramencie pokuty oraz wspólnych rozmowach. Był to czas 

odnowienia i pogłębienia przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Piękna jesienna pogoda zachęcała do 

spacerów oraz aktywności na świeżym powietrzu np. rozgrywania meczy siatkówki. 

Miłośnicy gier planszowych zmagali się grając w szachy i warcaby. 

Były to jedyne dni roku szkolnego, które choć wolne od zajęć dydaktycznych,  

to jednak pełne były nauki i zbierania doświadczeń. Dostarczyły wielu ważnych  

i ciekawych spostrzeżeń, do których z pewnością nie raz warto będzie wrócić. 
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Dla wielu uczestników rekolekcje stały się miejscem zwycięstwa nad swoimi 

słabościami. Teraz potrzeba to zwycięstwo utrzymać. A to wcale nie jest łatwe. Powodzenia. 

Wcześniej (28.09.2013r.) maturzyści uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę.  

W autokarowej pielgrzymce brali udział również wychowawcy i nauczyciele. Wszyscy 

pokłonili się Matce Boskiej Częstochowskiej i poznali stolicę duchową Polski. 

 

 

Oszczędności w projekcie POKL ”Podkarpacie stawia na zawodowców” już 

zagospodarowane ! 

27 listopada 2013 r., B. Bryk, E. Serafin, A. Kiwak  

Zaoszczędzone w ramach realizacji dotychczasowych zadań środki pieniężne  

w wysokości: 31 927,60 zł pozwolą na zaoferowanie uczniom dodatkowych form wsparcia 

oraz zakup pomocy dydaktycznych celem efektywniejszego kształcenia zawodowego. 

 Po pozytywnej akceptacji WUP dotyczącej rozdysponowania oszczędności, część środków 

przeznaczona zostanie na organizację dla 40 uczestników projektu - kursu barmańskiego 

wraz z cateringiem. Inicjatywa zorganizowania takiego kursu została zgłoszona przez 

uczniów szkoły w tym również beneficjentów projektu. Kurs ten pozwoli 40 uczestnikom 

projektu na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a tym samym umożliwi im 

lepszy start na rynku pracy. 

W ramach wyposażenia planowany jest zakup następujących pomocy dydaktycznych: 

apteczki walizkowej, kołnierza ortopedycznego, maski do sztucznego oddychania – noszy do 

transportu, szyny kramera, szelek bezpieczeństwa, worka ambulatoryjnego. Posiadanie w/w 

sprzętu przyczyni się do efektywniejszego kształcenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

w ramach takich przedmiotów jak: przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo i higiena 

pracy, mechanizacja prac związanych z kształtowaniem krajobrazu, przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacja dla bezpieczeństwa. 

Pozostała zaoszczędzona kwota zostanie przeznaczona na zakup podręczników 

zawodowych, w tym nowo wydanych podręczników i skryptów z zadaniami i testami 

przygotowującymi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

technik handlowiec. 

Zakupione podręczniki przyczynią się do efektywniejszego kształcenia beneficjentów 

projektu, przygotowanie ich do egzaminów zawodowych, zwiększając tym samym szansę na 

skuteczniejszą zdawalność egzaminu oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych. 

Zakupione pomoce dydaktyczne i podręczniki ułatwią nie tylko realizację zajęć 

projektowych, ale trwale przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego 

 u uczniów i uczennic ZSA – E w Weryni w kolejnych latach. 
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,,Wolność jest w nas” – ks. Jerzy Popiełuszko 

25 listopada 2013 r., B. Olszówka  

Dzień 11 listopada jest najważniejszym Świętem Narodowym 

Polski. Każdego roku w szkole organizujemy uroczystą akademię. 

Przypominamy tragiczne losy naszej ojczyzny, wspominamy ludzi, 

którzy mimo przeciwności losu wierzyli, że Polska powstanie 

Niepodległa. Ich działania przepojone były wielka ofiarnością dla 

dobra ojczyzny czyli dla innych Polaków. Tamte wydarzenia uczą 

nas patriotyzmu oraz wrażliwości, że o wolność należy ciągle 

zabiegać, a jak mówił Jan Paweł II ,,Wolności nie można tylko 

posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć 

przez prawdę”. 

 

 

„Najczęściej tracą wolność ci co jej pragną” 

14 listopada 2013 r., Z. Bogacz, A. Kiwak  

Pragnienie bycia dorosłym, wolnym i niezależnym kończy się niekiedy przed 

osiągnięciem prawdziwej dorosłości, wolności i niezależności. O gorzkiej prawdzie tych słów 

przekonali się uczestnicy wycieczki, która odbyła się 21 października 2013 roku. Wówczas 

sześćdziesięciu uczniów klas pierwszych technikum w zawodach technik ekonomista, technik 

handlowiec, technik żywienia, oraz technik architektury krajobrazu pod opieką 

wychowawców i nauczycieli uczestniczyło w niezwykłej lekcji wychowawczej, która odbyła 

się poza murami naszej szkoły, bo i tutaj uwaga: w murach więziennych tj. w Zakładzie 

Karnym w Załężu. Uczniowie w czasie tego spotkania rozmawiali z osobami skazanymi przez 

sąd i osadzonymi w zakładzie karnym za przestępstwa popełnione pod wpływem narkotyków 

i alkoholu. Myślą przewodnią tej nietypowej lekcji było uświadomienie uczniom,  

że pragnienie bycia dorosłym, wykształconym oraz wolnym człowiekiem może być 

zagrożone przez narkotyki i alkohol. W czasie spotkania uczniowie widzieli, słyszeli i mogli 

pytać o dosłownie wszystko co doprowadziło ich rozmówców do miejsca w którym się 

znajdują. Wyjazd do zakładu karnego miał uświadomić młodym ludziom, że życie za murami 

więzienia jest czasem straconym, który nigdy już nie wróci. Najważniejsza dla naszych 

uczniów była nauka na cudzych błędach, które osadzonych kosztowały stracone życie  

za murami więzienia. 

Mamy nadzieję że ta lekcja wychowawcza na długo zapadnie w świadomości  

jej uczestników i przyniesie pozytywne efekty profilaktyczne i wychowawcze. 
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Szkolny konkurs Wiedzy o HIV/AIDS 

14 listopada 2013 r., M. Wit, A. Kiwak 

Wiedzy o zdrowiu nigdy za wiele, dlatego młodzież z klas pierwszych i trzecich 

 naszej szkoły 13.11.2013 r. wzięła udział w szkolnym etapie konkursu wiedzy o HIV i AIDS. 

Uczniowie zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi pochodzenia, patogenetyki oraz 

objawów wirusa HIV i choroby AIDS. 

Spośród 19 uczestników najlepiej rozwiązali test: 

1.Krystian Siwiec  

2.Mateusz Babiarz 

3.Paulina Szczepanek 

4.Gabriela Pytel 

5.Sylwia Kosek 

6.Sylwia Kozak 

7.Mazur Małgorzata 

 

Uczniowie ci zakwalifikowali się do Powiatowej Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS, 

która odbędzie się 2.12.13 r. w Kolbuszowej. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom  

i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu. 

 

 

Najlepsze tenisistki ZSA-E w Weryni 

12 listopada 2013 r., M. Laube-Skowrońska, K. Wachowska 

Tenis stołowy  potocznie  jest znany jako  „ping-pong”. Jest to  gra, w której 

uczestniczą dwie lub cztery osoby, polegająca na odbijaniu  piłeczki rakietką tak,  

by przeleciała nad siatką na drugą połowę stołu. Piłeczka musi uderzyć o stół tylko raz, zaś  

punkty przyznawane są za uderzenia, których przeciwnik nie odebrał. 

 Brzmi to może i  skomplikowanie, ale uczennice  naszej szkoły 

doskonale wiedzą jak zagrać, by pokonać przeciwnika. Po raz 

kolejny Andżelika Piłat i Agata Konefał wywalczyły I miejsce  

w Powiatowych Zawodach w Tenisie Stołowym, które odbyły się 7 

listopada b.r. w LO w Kolbuszowej. Uczennice klasy czwartej 

technikum, w zawodzie technik kelner i technik  ekonomista, 

 awansowały  tym zwycięstwem do zawodów rejonowych, które odbędą 

się 22  listopada w Mielcu. Życzymy dalszych sukcesów! 

 

 



101 

 

Mariusz znów na podium! 

12 listopada 2013 r., M. Laube-Skowrońska, K. Wachowska  

Zawody pływackie odbywają się co roku w Ośrodku Sportowo-

Rekreacyjnym „Fregata” w Kolbuszowej. Dnia 31 października 2013 r. 

zgromadzili się tam najlepsi w tej dziedzinie ze szkół całego 

powiatu. Każdy ze startujących miał możliwość porównania swoich 

wyników z innymi, co dodatkowo podgrzewało  rywalizację. 

Niezawodnym reprezentantem ZSA-E w Weryni był Mariusz Brito - 

uczeń klasy czwartej technikum, w zawodzie: technik ekonomista. Nasz 

uczeń jak zwykle stanął na podium i w tym roku zajął III miejsce 

 w kraulu. 

 Gratulujemy! 

 

 

Piłka ręczna dziewcząt i chłopców 

12 listopada 2013 r., M. Laube-Skowrońska, K. Wachowska 

W dniu 29.10. 2013 r., w hali LO  

w  Kolbuszowej odbył się Finał Rozgrywek Piłki 

Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół 

Ponadgimnazjalnych. Obie drużyny ZSA-E w Weryni 

zajęły II miejsce. Trzeba przyznać, że walka była 

zawzięta  i nasi zawodnicy wykazali się wysokim, 

zespołowym poziomem gry. Wszystkie mecze były 

bardzo interesujące pod względem technicznym  

t.j. rzut, chwyt czy podanie, a także ukazywały ważne 

cechy do osiągnięcia zwycięstwa, czyli wytrwałość w pracy, zaciętość, bojowość,  

i odwagę. 

 

 

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali" 

07 listopada 2013 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

Ta piękna myśl przyświeca dyrekcji, kadrze pedagogicznej, pracownikom oraz 

uczniom Zespołu Szkół w Trzęsówce. W październiku tego roku, odbyła się uroczystość 

nadania Szkole Podstawowej imienia Zygmunta Nowakowskiego oraz Gimnazjum imienia 

Jana Pawła II. Z tej okazji życzymy owocnej pracy i wspaniałych sukcesów. 
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Zygmunt Nowakowski - polski pisarz, felietonista, 

dziennikarz, aktor, żołnierz, dyrektor i reżyser teatralny, 

doktor filologii polskiej. Swoje największe dzieła pisał  

w Trzęsówce. Miał znaczący wkład w życie społeczności  

i wsi. 

Jan Paweł II - papież, błogosławiony kościoła 

katolickiego, poeta i poliglota, a także aktor i pedagog. 

Szczególnie cenił sobie pracę z młodzieżą, którą zarażał 

optymizmem i radością życia. 

 

 

Pokaz narzędzi i urządzeń instalatorskich firmy Rothenberger 

4 listopada 2013 r., G. Warunek, A. Kiwak  

Uczymy się w szkole, i w trakcie różnych pokazów. 

W  dniu 22.10.2013 r. uczniowie ZSZ w zawodzie 

monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie 

wiejskim, oraz monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych uczestniczyli w pokazie profesjonalnych 

narzędzi i urządzeń instalatorskich firmy Rothenberger, 

który odbył się w Centrum Kształcenia Praktycznego w 

Kolbuszowej. 

Pracownicy firmy zaprezentowali między innymi: 

  narzędzia do obróbki rur miedzianych, 

 narzędzia do obróbki rur stalowych, 

 zamrażanie instalacji, 

 czyszczenie instalacji, 

  technikę lutowniczą, 

 technikę klimatyzacyjną, 

 technikę wiercenia betonu. 

Uczniowie mieli możliwość nie tylko zobaczyć, ale także popracować tymi 

nowoczesnymi narzędziami. 
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"Światowy Tydzień Oszczędzania" 

28 października 2013 r., SKP, A, Kiwak  

Szkolny Klub Przedsiębiorczości „Grosikarze” w ramach Światowego Tygodnia 

Oszczędzania zorganizował zbiórkę pieniędzy pod nazwą „Złoty Grosik”. Została ona 

przeprowadzona w dniach 21-28.10.2013r. Celem akcji było zachęcenie uczniów do 

oszczędzania każdego grosza, a także kształtowania wśród młodych ludzi umiejętności 

dzielenia się z innymi. Klasa, która chciała wygrać, miała zebrać jak największą pulę 

pieniędzy. Zwycięzcami okazali się uczniowie z klasy I Technikum w zawodzie technik 

ekonomista – handlowiec. Nagrodą dla zwycięskiej klasy był „dzień bez pytania”. 

Zaoszczędzone pieniądze zostały przekazane na Szkolne 

Koło Caritas. Pomimo niewielkiego zaangażowania 

społeczności szkolnego, klasy biorące udział w akcji 

zebrały rekordową sumę 83,15zł. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy 

wszystkim klasom za udział w tej szczytnej akcji. 

Zapraszamy do udziału za rok. 

 

"W banku, sejfie czy skarpecie - Jak bezpiecznie zarządzać finansami" 

28 października 2013 r., SKP, A, Kiwak  

W naszej szkole, w dniach 23-26 września 2013r. odbyły się warsztaty dla klas IV 

 w zawodzie technik ekonomista, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Wolontariatu  

w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "PROJEKTOR - wolontariat 

studencki". Przeprowadzone zostały przez studentki Politechniki Rzeszowskiej: Sylwię 

Gorgosz oraz Katarzynę Golema. 

Na początku zajęć pomiędzy uczniami naszej szkoły, a wolontariuszkami został 

podpisany kontrakt, który miał na celu ułatwienie pracy stronom oraz lepszy kontakt między 

uczniami a prowadzącymi. Postanowienia kontraktu były następujące: 

- słuchamy się nawzajem,  

- szanujemy się nawzajem,  

- dobrze się bawimy, 

- wyciszamy telefony komórkowe.  

Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczestników na temat finansów  

i bankowości. Uczniowie uczestniczyli codziennie w 5-godzinnych warsztatach. Podczas 

zajęć okazywali zainteresowanie omawianymi tematami oraz chętnie współpracowali.  

Studentki w ciekawy i interesujący sposób przeprowadzały zajęcia. Oprócz 

przekazywania suchej wiedzy wprowadzały różnego rodzaju gry edukacyjne oraz pracę  

w grupach, które związane były z tematyką zajęć. 
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Gry rozluźniały uczniów oraz atmosferę na warsztatach, a jednocześnie skłaniały do 

myślenia i podejmowania wspólnych decyzji finansowych. Tego rodzaju praca  

w grupach w miły i ciekawy sposób pozwalała przyswoić i wcielić w życie zdobytą wiedzę.  

Za aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz poprawnie rozwiązane zadania uczniowie 

otrzymywali plusy, które w przyszłości mają zostać odpowiednio nagrodzone ocenami 

 z przedmiotów zawodowych. 

WYPOWIEDZI KILKU UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW: 

„Zajęcia w ramach projektu uważam za bardzo ciekawe. Prowadziły je studentki 

piątego roku na kierunku ekonomia Politechniki Rzeszowskiej. Szczególnie podobały nam sie 

gry i zabawy ekonomiczne. Musieliśmy się wykazać niemałą kreatywnością  

i umiejętnością współpracy. Oprócz zabawy prowadzące pogłębiły nasza wiedze na temat 

banków, kredytów, weksli itp. Uważam ten czas za dobrze wykorzystany.” Monika Wojdyło 

„Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w projekcie "W banku,  

w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami". Zajęcia trwały po 5 godzin 

przez 4 dni w tygodniu. Prowadzone były przez dwie studentki reprezentujące Politechnikę 

Rzeszowską, które bardzo ciekawie omawiały poszczególne zagadnienia. Dowiedziałam się 

dużo na temat różnego rodzaju kredytów, co może mi się przydać  

w przyszłości. Dzięki niektórym zabawom mogliśmy się zintegrować oraz wykazać 

kreatywnością jako zespół klasowy. Uważam, że warto brać udział w podobnych projektach.” 

Klaudia Halat 

 

Gala Nauczycielskich Oskarów 

28 października 2013 r., K. Bartuzel, A. Kiwak  

Poniedziałek 14 października był dniem 

niezwykłym dla wszystkich pracowników oświaty 

oraz uczniów i studentów, gdyż obchodzony jest 

wówczas Dzień Nauczyciela. Jest to nazwa 

potoczna i określa święto oświaty  

i szkolnictwa wyższego czyli Dzień Edukacji 

Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania 

Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która została 

utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm 

Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r.  W tym dniu wszyscy nauczyciele  

i pracownicy szkoły obchodzą swoje święto. To wtedy uczniowie mogą okazać wdzięczność 

całemu gronu pedagogicznemu za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywanie 

wiedzy oraz kształtowanie naszych osobowości i charakterów opartych o właściwy system 

najbogatszych wartości etycznych i moralnych. Z tej okazji uczniowie klasy II i III technikum 

wraz z nauczycielami zorganizowali uroczystą akademię. Występ artystyczny rozpoczął się 

od chwili refleksji, każdy bowiem nauczyciel otrzymał wiązankę najszczerszych życzeń i 

podziękowań za trud włożony  w poszerzanie horyzontów ucznia. O oprawę muzyczną zadbał 
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szkolny zespół " Concordia" . Kolejnym etapem występu było ,,Rozdanie Oskarów". 

Pedagodzy zostali nominowani i wyróżnieni w kilku zabawnych kategoriach np.  

za najbardziej donośny głos czy też szczery uśmiech. Zabawnym punktem uroczystości był 

debiutancki występ grupy kabaretowej, który rozbawił publiczność. Ten dzień był nie tylko 

ważny dla nauczycieli, ale także dla klas pierwszych, które zostały oficjalnie i uroczyście 

przyjęte do naszego grona uczniów. Złożyli oni przysięgę w której obiecują wypełniać 

wszystkie obowiązki ucznia dla własnego rozwoju i chwały Ojczyzny. Na zakończenie 

Dyrektor szkoły podziękował całemu gronu pedagogicznemu za pracę, jaką wkładają  

w edukację młodego pokolenia, które przecież jest przyszłością naszego kraju. 

 

 

„Ziarnko do ziarnka - znaczenie chleba w tradycji ludowej" – udział w lekcji muzealnej 

6 października 2013 r., W. Majewska, A. Kiwak  

Uczniowie klasy IV Czteroletniego Technikum  

w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego  

w ramach realizacji jednostki modułowej: 

Przygotowywanie potraw kuchni polskiej i specjalności 

różnych regionów, uczestniczyli w dniu 25.09.2013 r. w 

lekcji muzealnej na temat: „Znaczenie chleba w tradycji 

ludowej”. Lekcja odbyła się na terenie Muzeum Kultury 

Ludowej w Kolbuszowej i zaczęła się od jego zwiedzania. 

Na początku Pani przewodnik przybliżyła nam sposób 

życia i obyczaje naszych przodków oraz przedstawiła dokładną makietę skansenu. 

Odwiedziliśmy kilka zagród, zapoznaliśmy się z dawnymi sprzętami związanymi z obróbką 

zbóż oraz przedmiotami służącymi do wypieku chleba. Podsumowaniem lekcji była wspólna 

degustacja chleba z masłem oraz własnoręcznie przygotowanych, cieplutkich proziaków. 

 

 

 

 

Wycieczka do pięknych ogrodów… 

2 października 2013 r., A. Puzio-Jędruszewska, K. Wachowska   

Uczniowie ZSA-E w Weryni, którzy odbywają zajęcia z architektury krajobrazu, 

dokładnie w połowie września, zamienili szkolną ławę na zajęcia w terenie. Udali się oni 

wraz z nauczycielami do Arboretum w Bolestraszycach, gdzie doskonalili umiejętności 

planowania terenu oraz aranżacji roślinnych. Mieli oni także okazję zaobserwować jak 

pięknie wygląda ogród w barwach jesieni, wokół    kolorowych wrzosów oraz barwnych bylin 
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jesiennych. Jednak największe wrażenie wywarł na wszystkich przepiękny staw  

i fenomenalne rzeźby z wikliny, które warto byłoby przenieść na nasze szkolne podwórko,  

w ramach zajęć z roślin ozdobnych. Niezwykle ciekawy okazał się także labirynt z wierzby,  

a także smak owoców derenia jadalnego, który u niektórych uczniów wywołał nawet grymas 

na twarzy. Warto było wyjechać i trochę 

pobyć w otoczeniu drzew, krzewów i bylin, 

ponieważ nauka w bezpośrednim kontakcie  

z roślinami na pewno okaże się bardziej 

efektowna. Wycieczka była bardzo 

intensywna, pomimo pochmurnej pogody  

i mamy jeszcze ochotę udać się tam wiosną, 

aby zobaczyć kwitnące magnolie, różanecznik 

i azalie. 

 

 

Sukces ekonomistek z Weryni w konkursie „Euromania” 

25 września 2013 r., B. Bryk, K. Wachowska  

Dnia 20 września 2013 r. na placu przy 

Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbył się 

finał Konkursu Wiedzy o Funduszach 

Europejskich: "Euromania", który swoim 

zasięgiem obejmował całe województwo 

podkarpackie. Inicjatorem Ogólnopolskiej Akcji 

Promocyjnej "Fundusze Europejskie Polska 

korzysta" jest Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. Ideą konkursu jest propagowanie 

korzyści, jakie odnosi nasz kraj, wykorzystując 

Fundusze Europejskie. Celem głównym zaś, jest wyłonienie najlepszej drużyny w każdym 

 z województw naszego kraju, która wykaże się najwyższym poziomem wiedzy na temat Unii 

Europejskiej i Funduszy Europejskich. 

Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni reprezentowały uczennice 

klasy czwartej technikum w składzie: Agata Konefał, Magdalena Ozga, Monika Serafin, 

Monika Wojdyło i Bernadetta Ziętek. Opiekunem grupy była nauczycielka przedmiotów 

ekonomicznych p. Beata Bryk. Ten kreatywny i utalentowany zespół pokonał aż osiem szkół 

z województwa podkarpackiego i zajął drugie miejsce. Każda uczestniczka z zespołu 

otrzymała jako nagrodę tablet dotykowy, opiekun - cyfrowy aparat fotograficzny, a szkoła 

telewizor 40-calowy z odtwarzaczem DVD. 

Konkurs złożony był z dwóch etapów: internetowego quizu z wiedzy w systemie  

on-line oraz wojewódzkiego finału. Od uczestników wymagano olbrzymiej i różnorodnej 

wiedzy o strukturach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej funduszach, programach 

operacyjnych, także o historii integracji europejskiej i "polityki wspólnotowej". Nie było to 

łatwe zadanie, ale uczennice Zespołu Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych  
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w Weryni zmierzyły się z nim doskonale, wykazując się dużym zaangażowaniem i  rozległą 

wiedzą. 

Drugie miejsce w konkursie i bardzo atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim 

satysfakcja z samych siebie były dla uczestniczek rekompensatą za pracę, wysiłek i czas 

poświęcony na przygotowanie się do tego trudnego wyzwania. 

 

 

Salon Maturzystów 

24 września 2013 r., K. Wachowska  

Podkarpacki Salon Maturzystów odbywający się w gościnnych murach Politechniki 

Rzeszowskiej jak co roku, we wrześniu, zaprosił młodzież na cykl wykładów 

przygotowanych przez ekspertów OKE. Tysiące tegorocznych maturzystów z całego 

województwa, w tym także   uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół Agrotechniczno - 

Ekonomicznych w Weryni wraz z wychowawcami, uczestniczyło w tym spotkaniu. 

Młodzi ludzie już po raz kolejny  mogli  dowiedzieć się,  czego spodziewać się na 

maturze  z konkretnych przedmiotów oraz jakie 

wymagania stawiają przed nimi polskie uczelnie. 

Na zaproszonych czekały  stoiska uczelni  

i innych instytucji edukacyjnych z Podkarpacia  

i całej Polski oraz najnowsze informatory Perspektyw. 

Wszyscy zebrani poczuli także klimat  murów 

uniwersyteckich! 

 

 

Ogłoszenie 

22 września 2013 r., K. Rębisz  
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Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Nasza szansa – praktyki zagraniczne” w ramach 

programu Leonardo da Vinci 

7 lipca 2013 r., A. Puzio-Jędruszewska, A. Kiwak, M. Paluszek  

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I do III Czteroletniego Technikum  

w zawodach technik architektury krajobrazu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, technik kucharz. 

Od 1 września do 27 września 2013 r. będzie prowadzona rekrutacja do udziału 

w projekcie „Nasza szansa – praktyki zagraniczne” która zakłada: 

 pozalekcyjne zajęcia kulturowo-językowe, 

 3 tygodniowe praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zamieszczony jest na stronie szkoły 

w zakładce: Projekt LdV „Nasza szansa – praktyki zagraniczne”. 

Uczniowie, którzy brali już udział w projekcie „ Jesteśmy tym co jemy – WE are what 

we eat” realizowanego w ramach programu Comenius, nie będą brani pod uwagę w realizacji 

projektu. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Szczegółowe informacje można uzyskać 

u p. Agnieszki Puzio-Jedruszewskiej, Marty Paluszek, Zbigniewa Bogacza. 

 

 

„Nasza szansa- praktyki zagraniczne” Program Leonardo da Vinci 

7 lipca 2013 r., A. Puzio-Jędruszewska, A. Kiwak, M. Paluszek  

W roku szkolnym 2013/14 Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni realizuje projekt pt.” Nasza szansa- praktyki zagraniczne” finansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy współudziale Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji „Uczenie się prze całe życie” w ramach programu Leonardo da Vinci. 

Celem programu Leonardo da Vinci jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 

edukacyjnych podnoszących kwalifikację zawodowych. Wspiera on także rozwiązania 

zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach,  

a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego. Program ten promuje 

innowacyjność podejściu do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy 

kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Wspiera także mobilność 

pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe 

kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności  

w oparciu o nowoczesne standardy. Niezwykle ważne jest przy tym, kształtowanie otwartość 

 i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania  

do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. 
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Projekt będzie realizowany od 1 września 2013 r. do 30 września 2014 r. Będzie  

w nim uczestniczyła grupa 32 uczniów (16 uczniów/uczennic w zawodzie technik 

architektury krajobrazu oraz 16 uczniów/uczennic w zawodzie technik żywienia  

i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, 

technik kucharz) wyłoniona w wyniku rekrutacji. 

Uczniowie biorący udział w projekcie wyjadą na 3 tygodniowe praktyki do Wielkiej 

Brytanii w 2 grupach. Pierwsza grupa wyjedzie w marcu, druga będzie odbywała praktykę  

w maju. Realizacja projektu pt. „Nasza szansa – praktyki zagraniczne” rozpocznie się od 

zajęć kulturowo-językowych, ukierunkowanych na bliższe poznanie obyczajów 

Brytyjczyków, kultury Wielkiej Brytanii oraz poszerzenie słownictwa zawodowego w języku 

angielskim. Nagrodą za prace będzie wyjazd na praktyki do Wielkiej Brytanii. 

 

 

 

Życzenia 

4 lipca 2013 r., S. Olszówka  

Życzę wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były 

spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń. Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok. 

Proszę niech nigdy nie opuszcza was zdrowy rozsądek. W nowym roku szkolnym musimy 

spotkać się w komplecie, zdrowi, pełni sił i chęci do pracy. 

Do zobaczenia 2-go września. 

Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 
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ZSA-E Werynia 

4 lipca 2013 r., Administrator  

 

 

Warsztaty cukiernicze w naszej szkole 

25 czerwca 2013 r., A. Tęcza, A. Kiwak  

W czerwcowy poniedziałek tj. 24.06.2013  

w naszej szkole odbyły się warsztaty z cukiernictwa.  

W zajęciach uczestniczyli nauczyciele przedmiotów 

związanych z żywieniem oraz uczniowie kształcący się  

w zawodach technik kucharz oraz technik żywienia  

i gospodarstwa domowego. W czasie zajęć uczniowie 

poznali tajniki nowoczesnej sztuki zdobienia tortów, ciast, 

ciasteczek i innych wyrobów ciastkarsko-piekarskich. 

Uczestnicy spotkania poznali recepturę masy cukrowej, 

lukru plastycznego, a także surowce i narzędzia przydatne  

w cukierniczym zdobnictwie, takie jak: barwniki, wykrawacze, rękawy cukiernicze, formy 

silikonowe, końcówki cukiernicze i dekoratory. 
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Szczególny talent do sztuki dekoratorskiej ujawniła Paulina Bartuzel, uczennica III 

klasy, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Uczennica 

potrafi wykonać artystyczne torty i fantazyjne dekoracje. Wspaniałe róże, storczyki, lilie, 

fiołki niemal pachną na tortach, zachwycają wyglądem, a do tego są jeszcze jadalne, choć żal 

jeść tak cudowną dekorację. W trakcie poniedziałkowych warsztatów powstały barwne lilie, 

stokrotki, tulipany, kalie, piwonie, róże, oraz figurki dla dzieci takie jak zwierzątka, ubranka, 

pojazdy, owoce, a także ozdoby na torty okolicznościowe. 

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia zdjęć z warsztatów na naszej stronie oraz na 

blogu prowadzonym przez Paulinę: www.paulina-paznokcie.pinger.pl. 

 

 

Dzień Sportu Szkolnego 

25 czerwca 2013 r., W. Cesarz, A. Kiwak  

Wtorek (11 czerwca 2013r.) był w naszej szkole czasem 

zmagań sportowych.  Drużyny z poszczególnych klas walczyły 

o puchar dyrektora szkoły. Na obiektach sportowych odbyły 

się gry, zabawy i konkursy. W czasie zawodów klasy 

konkurowały między innymi w przeciąganiu liny,  rzutach 

piłką lekarską, meczach piłki nożnej - chłopców i siatkówki - 

dziewcząt oraz w konkursie wiedzy o sporcie i zdrowiu. Jedną 

z atrakcji Dnia Sportu był mecz siatkówki pomiędzy 

nauczycielami ZSA-E, a drużyną uczniów.  Po zaciętej walce 

wygrała drużyna nauczycieli,  pokonując drużynę uczniów 2:0 

 w setach. W rywalizacji klas zwycięską została klasa I  tae. Muzyczną oprawę zapewnił 

zespół „Concordia”. Wszystkim uczestnikom Dnia Sportu serdecznie dziękujemy 

 i gratulujemy dobrej zabawy!!! 

Wyniki zmagań o Puchar Dyrektora Szkoły dla klas: 

I miejsce: I tae.. 

II miejsce: III tż. 

III miejsce: III tel 

 

Wyniki meczów 

Siatkówka 

1. 1.3a-3ż (2:0) 

2. 2.2al-2ek (2:1) 

3. 3.1tż-3ek (2:0) 

4. 4.3a-2al (2:0) 

5. 5.1tż-2al (2:1) 

6. 6.3a-1ae (2: 0 

I miejsce 3a 

http://www.paulina-paznokcie.pinger.pl./
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II miejsce 1ae 

III miejsce 1ż 

 

Rzut piłką lekarską 

I miejsce 3ek -74, 10 

II miejsce 2al – 64,10 

III miejsce 3a – 61,40 

IV miejsce 2ek – 58,40 

V miejsce 1al – 55,90 

VI miejsce 3ż – 49,70 

VII miejsce 1ZSZ – 33,0 

 

Przeciąganie liny 

I miejsce - IIZSZ 

II miejsce – 1ae 

III miejsce- 3ż 

IV miejsce- 2al 

 

Konkurs wiedzy o sporcie i zdrowym żywieniu 

I miejsce – 2ek (24 p) 

II miejsce – 1tż, 3ż – (23p) 

III miejsce- 3tek , 3a (19 p) 

IV miejsce – 2al (17 p) 

V miejsce- IIZSZ (15 p) 

VI miejsce – IZSZ (8 p) 

Piłka nożna 

I miejsce 3tek 

II miejsce 3ż 

III miejsce 1ae 

 

Matematyka Reaktywacja 

24 czerwca 2013 r., K. Rębisz, A. Kiwak  

Przez dwa lata uczniowie naszej szkoły zmagali się  

z matematyką, biorąc udział w projekcie e-lerningowym 

Matematyka Reaktywacja, prowadzonym przez Politechnikę 

Wrocławską. Każdy z uczestników musiał uczyć się w domu, 

korzystając z przygotowanych lekcji, zadań i przykładowych 

sprawdzianów. Co kilka tygodni swoją wiedzę sprawdzali pod 

okiem szkolnego opiekuna w pracowni komputerowej. Uczniowie 

mieli do rozwiązania czternaście testów z różnych działów 

matematyki. 
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I udało się, zajęcia dobiegły końca. Wszystkim, którzy wytrwali i ciężko pracowali 

przez te dwa lata GRATULUJEMY! 

 

 

Wykład profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Weryni 

17 czerwca 2013 r., M. Mazur, A. Kiwak 

Gościliśmy w naszej szkole, po raz kolejny prof. 

Stefana Skibę. Profesor jest absolwentem Zespołu Szkół 

Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni z roku 1960. 

Jest bardzo związany z naszą okolicą, do której chętnie 

powraca, gdy tylko znajdzie chwilę czasu pomiędzy pracą 

w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz wyprawami 

w odległe zakątki świata, których celem są badania 

naukowe. 

Pan Stefan Skiba jest profesorem specjalizującym się w gleboznawstwie. Przedstawił 

w swojej prezentacji różne typy gleb, ich właściwości, zastosowanie oraz występowanie. 

Szczególnie zwrócił uwagę na typy i właściwości gleb naszego regionu. Wiedza taka 

pozwoli na poszerzenie wiadomości uczniów kształcących się w zawodzie technik 

architektury krajobrazu. Osoba prof. Stefana Skiby jest dla nas bardzo dobrym przykładem,  

że sukces człowieka zależy od wytrwałości, chęci i pracy. 

Był to dla nas wszystkich bardzo interesujący wykład i mamy nadzieję, że prof. Stefan 

Skiba odwiedzi jeszcze kiedyś naszą szkołę. 

 

Do biegu gotowi strat! 

12 czerwca 2013 r., M. Wojdyło, M. Serafin, K. Wachowska  

Można powiedzieć, że tym hasłem 

rozpoczął się Szkolny Konkurs Ekonomiczny: Gry 

Terenowe. Przed uczestnikami stanęło nie lada 

wyzwanie. Otóż, musieli oni wykorzystać swój 

spryt, szybkość, wiedzę, dobrą pamięć, 

umiejętność logicznego myślenia do rozwiązania 

szeregu zadań i zagadek. Rozgrywki odbywały się 

na terenie całej szkoły, internatu, pałacu  

i warsztatów. Pomimo wielkiego wysiłku 

uczniowie biegali z uśmiechem na twarzy. Warto 

po krótce opisać zasady gry: konkurs rozpoczął się 
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od wypełnienia testu z wiedzy ekonomicznej, następnie zawodnicy rozwiązywali zagadki 

umiejscowione na specjalnie przygotowanych stacjach ( m.in. biblioteka, mostek, parking, 

boisko), dobrą odpowiedź zapisywali w bazie – sala nr 30, a po wpisywaniu poprawnej 

odpowiedzi zostali kierowani do następnej stacji. Jeśli zaś nie znali oni odpowiedzi, mogli 

udać się do punktu karnego, gdzie czekało tam na nich trudne zadanie m.in. zjedzenie 

cytryny, czy wypicie oleju, octu. Z tej szansy można było skorzystać tylko dwa razy. Konkurs 

cieszył się wśród młodzieży ogromnym zainteresowaniem. Chętnych było wielu, jednakże 

mogło wystartować tylko dziesięć drużyn. Organizatorem konkursu był pan Paweł Serafin 

wraz ze swoimi wychowankami - klasą 3el. Zawody były przygotowane perfekcyjnie, aż do 

najdrobniejszego szczegółu. Zwycięzcami zostali uczniowie z klasy 2 ek, drugie miejsce 

zajęła klasa 1tż, a trzecie 1ae. Należy dodać, że nikt nie czuł się przegrany, ponieważ na 

każdego - po zakończeniu rywalizacji- czekała nagroda w formie gorącej, pysznej, 

grillowanej kiełbaski! 

 

 

„Raz pewien clown…” 

12 czerwca 2013 r., A. Piłat, J. Nowak, A. Kiwak  

Raz pewien clown 5.06.2013 r. poszedł do Powiatowego 

Szpitala w Kolbuszowej i na Oddziale Dziecięcym dokonał cudu. 

Wywołał uśmiech i radość na twarzach i sercach chorych dzieci. 

Dzięki niemu dzień stał się radosny, a choroba mniej straszna. 

Odział szpitalny zamienił się w plac zabaw gdzie królowały 

radość, beztroska i śmiech. Clown wraz ze swoim pomocnikiem 

wymalował dzieciom buzie, rozdał pyszne cukierki, kolorowe 

baloniki i zabawne naklejki. W zabawie udział wzięły Andżelika 

Piłat i Joanna Nowak-członkinie Szkolnego Koła Caritas. 

Opiekunem była pani mgr Małgorzata Wit. 

 

Po raz kolejny najlepsi w województwie 

9 czerwca 2013 r., P. Serafin  

Ekonomiczne gry terenowe, logiczne, paintball, park linowy, warsztaty dla uczniów 

 i nauczycieli oraz grill – takie między innymi atrakcje 

czekały na wszystkich uczestników konkursu  

„KIELNAROWA GAME DAY”. Został on zorganizowany 

4 czerwca 2013 r. w Centrum Turystyki i Rekreacji  

w Kielnarowej przez Wyższą Szkołę Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowie. W konkursie uczestniczyło  

ok. 25 drużyn z województwa podkarpackiego. Uczniowie  

z ZSA-E wzięli udział w grze ekonomicznej pod 

nazwą: „Bomba pod Giełdą Papierów Wartościowych”. 
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Wyzwanie konkursowe polegało na rozwiązywaniu łamigłówek i zagadek logicznych,  

w trakcie odwiedzin różnych laboratoriów. Konkurencja wymagała precyzji  

i ostrożności ponieważ w jednym z pomieszczeń ukryta była bomba, którą należało odnaleźć i 

rozbroić. Drużyny musiały wykazać się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim 

kreatywnością i refleksem ponieważ zadanie należało wykonać w jak najkrótszym czasie. Dla 

wszystkich uczestników konkursu było to poważne i ambitne wyzwanie. Reprezentanci ZSA-

E pierwsza drużyna w składzie: Andrzej Kwaśnik, Dawid Staszewski, Krzysztof Czachor po 

raz kolejny stanęli na najwyższym stopniu podium. Natomiast druga drużyna  

w składzie: Monika Wojdyło, Agata Konefał, Magdalena Ozga zajęły IV miejsce. Konkurs 

okazał się pozytywnym doświadczeniem dla uczniów, uświadomił im, że w życiu liczy się nie 

tylko wiedza teoretyczna, ale również dobry pomysł i szybkość podejmowania trafnych 

decyzji. 

 

 

Rozstrzygnięto Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego 

6 czerwca 2013 r., G. Warunek, A. Kiwak  

25 maja 2013 r. na obiektach Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie odbył się Finał 

Wojewódzki XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Motoryzacyjnego. 

Turniej sprawdzał wiedzę ze znajomości przepisów 

ruchu drogowego, historii polskiej motoryzacji, a także 

umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej oraz wykonywania obsługi codziennej 

samochodu. Ponadto zawodnicy uczestniczyli w jeździe 

sprawnościowej motocyklem i samochodem z niewielką 

piłką na metalowym talerzu umieszczonym na masce 

samochodu tzw. talerz Stewarda. 

W rywalizacji turniejowej wzięło udział 14 najlepszych trzyosobowych drużyn  

z całego województwa podkarpackiego, które wcześniej zostały zwycięzcami eliminacji 

powiatowych. 

Powiat kolbuszowski reprezentowała drużyna z naszej szkoły w składzie: Michał 

Żywiec, Marcin Urban, Zbigniew Ozga. 

Po zaciętej rywalizacji drużyna zajęła czwarte miejsce w województwie. Zwyciężyli 

uczniowie z Zespołu Szkół w Iwoniczu. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, trzecie Zespół Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej Marcin Urban 

zajął drugie miejsce. 
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Uczniowie z Weryni po raz kolejny udowodnili, że dzięki własnej pracy i pracy 

nauczycieli są w stanie odnieść sukces. 

 

 

Nasza pierwsza rozmowa o pracę 

3 czerwca 2013 r., M. Ozga, K. Wachowska  

Dnia 23.05.2013r. klasa 3 technik ekonomista podjęła 

się nie lada wyzwaniu. Uczniowie w ramach zajęć 

modułowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” wzięli udział 

w rozmowie kwalifikacyjnej. Odbywało się to przed komisją, 

w której w skład wchodzili uczniowie: Monika Wojdyło 

 i Bernadetta Ziętek, a także nauczyciele: Witold Cesarz, Ewa 

Serafin, Katarzyna Rębisz oraz Małgorzata Wit. Nad 

wszystkim czuwała pani Beata Bryk, która była 

organizatorem tego wydarzenia. Najlepsza okazała się być 

Magdalena Ozga i to jej przypadło I miejsce natomiast, II miejsce zajęła Małgorzata Tęcza,  

a III Monika Tęcza. 

Trzeba przyznać, że wszyscy byli bardzo zdenerwowani i zestresowani, jednak takie 

doświadczenie z pewnością okaże się bardzo przydatne w przyszłości! 

 

Miło się wraca po latach 

3 czerwca 2013 r., S. Olszówka  

Zjazd pomimo pewnych przeszkód doszedł do skutku. Na spotkanie przybył, co trzeci 

absolwent z 26 osobowej klasy. Zjazd rozpoczął się o godzinie 11:00 w Zespole Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. W pierwszej części zjazdu absolwenci spotkali 

się w pracowni języka polskiego, gdzie obecny. 

Dyrektor szkoły sprawdził obecność, a przybyli w kilku zdaniach opowiedzieli  

o swoich  losach i najważniejszych osiągnięciach zawodowych i prywatnych po ukończeniu 

szkoły. W trakcie spaceru po szkole i dawnym gospodarstwie zebrani wspominali pobyt  

w szkole i internacie, z zainteresowaniem odnosili się do 

aktualnych problemów i osiągnięć szkoły 

Sami nie zawsze poddawali się chętnie 

oddziaływaniom wychowawczym swoich profesorów. 

Byli niepokorni, o czym wspominali bez skrępowania 

po  30 latach od ukończenia szkoły – technikum 

hodowlanego - w 1983 roku. Podali wiele dowodów na 

to. To z tej klasy uczeń - Józek Bandura, spędził kilka 
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miesięcy w areszcie za zniszczenie plakatu o stanie wojennym. 

Część towarzyska spotkania odbyła się w restauracji „Dworek”. W czasie jej trwania 

wspominano dawne czasy, z wielkim sentymentem i szacunkiem podkreślano umiejętności 

 i wielką wiedzę profesorów szkoły związaną z przekazywaniem wiedzy zawodowej 

 i ogólnej. 

Wszyscy przybyli zgodzili się z nieznanym autorem wiersza: 

„Gdy opuścisz szkolne mury  

I w daleki pójdziesz świat 

Tylko Zjazdy Ci przywrócą  

Koleżeństwo z szkolnych lat” 

Spotkanie pełne emocji, obrazów z "tamtych lat" mineło, jak mija wszystko, 

 ale pozostanie na długo w pamięci. 

 

 

Spotkanie z niezwykłą osobą 

3 czerwca 2013 r., A. Pakłos, A. Kiwak 

W czasie, gdy odbywały się dni otwarte w naszej szkole, 

uczniowie klas drugich udali się na spotkanie z niezwykłą osobą, 

panią Barbarą Rybałtowską do Biblioteki Publicznej  

w Kolbuszowej. Pani Barbara okazała się osobowością niemal 

renesansową, kobietą obdarzoną przez los niezwykłymi talentami. 

Barwnie i niezwykle ciekawie opowiedziała nam o swoim życiu  

w którym wykonywała różnorodne prace. Była tancerką, zespołu 

pieśni i tańca Mazowsze, dziennikarką, scenarzystką, autorką tekstów 

piosenek, malarką, pisarką. W trakcie opowieści szczególnie 

zaciekawiły nas historie związane z pracą we francuskich kabaretach, 

gdzie spotykała wspaniałych artystów ikony światowego kina (Alain Delon), czy też o tym 

jak została przyjęta do zespołu Mazowsze, jak została malarką i o tym jak nie dała się porwać 

szejkowi arabskiemu. Swoimi opowieściami wzbudzała zachwyt wśród słuchaczy.  

Po wysłuchaniu bogatego życiorysu pani Barbary , uczestnicy spotkania mogli zakupić 

książki opatrzone cennym autografem autorki. 

 

Warsztaty kulinarne z dziećmi 

21 maja 2013 r., A. Tęcza, W. Majewska, A. Kiwak  

Sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach 

fascynuje coraz młodszych ludzi. Dlatego w majowy 
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piątek, Anna Tęcza, Wioletta Majewska i uczennice naszej szkoły przeprowadziły kolejne 

warsztaty kulinarne. Tym razem chętnymi, do nauki sztuki carvingu były dzieci z Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Woli Rusinowskiej. W miłej atmosferze przygotowały  

z dziećmi kolorowe tartinki, owocowe koreczki i ciekawe rzeźby. Pod noże uczestników 

spotkania poszły marchewki, biała rzodkiew, buraczki ćwikłowe, cukinie, ogórki, arbuzy, 

jabłka i selery. Warzywa i owoce w rękach dzieci zamieniały się we wspaniałe kwiaty 

 i zwierzątka. Jednak największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się czekoladowo-

owocowe fondue, które zostało w całości i ze smakiem spożyte. 

 

Uczniowie z ZSA-E w Weryni znowu najlepsi w powiecie 

13 maja 2013 r., B. Krzysztofiński  

Dobiegły końca powiatowe eliminacje 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponad 

gimnazjalnych oraz Turnieju Bezpieczeństwa  

w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych które odbywały się 30.04.2013 roku na 

terenie obiektów Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni. W bieżącym roku 

obowiązywał nowy regulamin, który oprócz testów ze 

znajomości przepisów ruchu drogowego oraz prób 

sprawnościowych tj. jazdy rowerem, motorowerem i samochodem, dodatkowo wprowadził 

praktyczny sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Do eliminacji 

powiatowych przystąpiły zwycięskie drużyny eliminacji gminnych i w tym roku byli to 

uczniowie z: Raniżowa, Przyłęka, Zarębek, Niwisk, Kupna, Kolbuszowej oraz z Weryni. 

Zwycięzcami w poszczególnych grupach szkół zostali uczniowie ze szkoły podstawowej  

i z gimnazjum w Raniżowie oraz uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

z Weryni. Zwycięzcy reprezentować będą powiat kolbuszowski w eliminacjach 

wojewódzkich. Uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez 

organizatorów Turnieju oraz poczęstunek przygotowany przez uczniów i pracowników  

ZSA-E w Weryni. Organizatorami Turnieju i sponsorami byli: Starostwo Powiatowe 

w Kolbuszowej, Powiatowa Komenda Policji w Kolbuszowej, WORD w Rzeszowie oraz 

prywatne firmy kolbuszowskie tj. Zakład Przetwórstwa Mięsnego KARKUT, FIN 

BRAMMER oraz Piekarnia WM. Turniejowi towarzyszyły pokazy udzielania pierwszej 

pomocy w wykonaniu grupy ratownictwa drogowego „Nil” z Kolbuszowej oraz pokaz 

ratownictwa drogowego i użycia specjalistycznego sprzętu ratunkowego w wykonaniu 

strażaków-ratowników Państwowej Straży Pożarnej z Kolbuszowej. Zwycięzka drużyna 

ZSA-E w Weryni w składzie: Zbigniew Ozga, Marcin Urban, Michał Żywiec, którą do 

Turnieju przygotowywali nauczyciele Grzegorz Warunek i Bolesław Krzysztofiński, będzie 

reprezentować szkołę i powiat kolbuszowski w finale wojewódzkim, który w tym roku 

odbędzie się w Krośnie. 
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Wspomnienia uczniów z pobytu w Wielkiej Brytanii 

10 maja 2013 r., Uczniowie, B. Sobowska-Rekut  

Wyjazd do Wielkiej Brytanii był dla mnie wielkim 

przeżyciem. Dzięki niemu mogłam poznać panującą tam 

kulturę oraz podszlifować język angielski. W całym 

wyjeździe najbardziej podobała mi się wizyta w Muzeum 

Madame Tussauds oraz wyjazd do Walii, gdzie mogliśmy 

pospacerować brzegami Oceanu Atlantyckiego. Paulina 

Szczepanek 

Wyjazd w ramach kursu i stażu dał mi możliwość poznania Wielkiej Brytanii, 

odmiennych kultur, religii, zdobycia doświadczenia oraz udoskonalenia języka angielskiego. 

Podczas 3 tygodniowego pobytu najbardziej zapadła mi w pamięci,  

a równocześnie najbardziej zaciekawiła wycieczka do Walii, mieliśmy możliwość zobaczyć 

na własne oczy Ocean Atlantycki oraz zwiedzić Londyn: Tower of London, Tower Bridge, 

Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds itp. Odbyty kurs i staż dał nam możliwość 

poznania specyfiki pracy angielskich biur rachunkowych oraz czynności związanych 

 z zajmowanym stanowiskiem. Czas wolny spędzaliśmy z przyjaciółmi  

w miejscach takich jak np. kręgielnia, park. Według mnie cały wyjazd był bardzo dobrze 

zorganizowany i udany. Sylwia Kosek 

Trzy tygodnie w Londynie były niesamowite. Podczas tego okresu bardzo dużo 

zwiedziłem, jak i sporo się nauczyłem. Jedynie na wycieczce w Walii pogoda nie dopisała,  

ale poza tym było super. Kontakt z odmienną kulturą oraz nowymi ludźmi pozwolił mi 

podszlifować angielski. Wraz z przyjaciółmi większość wolnego czasu poświęcaliśmy 

głównie na zwiedzanie Londynu oraz na odpoczynek w miłym gronie. Ogólnie to bardzo mi 

się podobało i gdybym miał okazję jeszcze raz pojechać na taki wyjazd, to z pewnością 

zrobiłbym to. Kamil Drżał 

Podczas pobytu w Anglii w ramach projektu „Wypłyń na głębię - staż zagraniczny 

szansą na karierę zawodową”, wiele się nauczyłam. Kurs oraz praktyka w biurze 

rachunkowym rozwinęły moje umiejętności zawodowe i językowe. Otrzymane na 

zakończenie certyfikaty oraz referencje mogą być bardzo pomocne w znalezieniu pracy po 

skończeniu szkoły. Bardzo podobał mi się również fakt, że mieszkaliśmy  

u angielskich rodzin. Dzięki temu wyjazdowi poznałam nowych, interesujących ludzi  

i oczywiście inną kulturę, co było bardzo ciekawym przeżyciem. Poza tym zwiedziłam piękne 

miasto Londyn, a atrakcje dla nas zorganizowane m.in. dwudniowy pobyt w Walii dostarczył 

mi wspaniałych wrażeń i cudownych wspomnień. Małgorzata Mazur 

  

Moje wrażenia z pobytu w Wielkiej Brytanii są bardzo pozytywne. Dzięki temu 

wyjazdowi miałem możliwość poznania innej kultury oraz doskonalenia swojego języka  

i zapoznania się z administracją tego kraju. W trakcie pobytu zwiedziłem wiele ciekawych 

miejsc oraz poznałem wiele interesujących osób. Krzysztof Rzeszutek 

  



120 

 

Pobyt w Londynie wspominam bardzo miło. Był to czas, kiedy mogłam poznać "życie 

w wielkim mieście". Dzięki temu, że mieszkałam w domu Anglików, mogłam podszkolić 

swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Ponadto poznałam żydowską 

kulturę i kuchnię, gdyż właśnie rodzina ta wyznawała judaizm. Już pierwszego dnia 

musieliśmy wykazać się samodzielnością i odnaleźć się w obcym mieście mając jedynie kilka 

wskazówek i adres naszej firmy by dotrzeć na miejsce. Na kursie księgowości komputerowej, 

który prowadziła przesympatyczna Nina omawialiśmy podobne zagadnienia w zakresie 

ekonomii i rachunkowości jak w szkole na zawodowych przedmiotach, jednak w języku 

angielskim. Najbardziej cieszy mnie to, że nauczyłam się obsługi popularnego w Anglii 

programu księgowego "Sage". Zdałam egzamin i otrzymałam certyfikat potwierdzający moje 

umiejętności. Po dwóch tygodniach kursu nadszedł czas na praktykę. Odbyłam ją w biurze 

rachunkowym Chessons, znajdującym się w centrum Londynu, a moim opiekunem stażu 

został Pan Festus Timothy Ughaonu. Pokazał nam, jak wygląda praca w takim miejscu i na 

czym ona polega. W wolnych chwilach wraz z resztą grupy spotykaliśmy się na kręglach lub 

chodziliśmy na zakupy. Świetnie się bawiliśmy, ponieważ nasza grupa była bardzo zgrana. 

Oczywiście nie zabrakło wycieczek, podczas których zobaczyliśmy miejsca typowo 

turystyczne, m.in. London Bridge, Tower of London,  Buckingham Palace, Palace of 

Westminister. Jako przyszli ekonomiści bardzo cieszyliśmy się z wyjścia do London Stock 

Exchange, Bank of England i London Metal Exchange.  Większości z nas muzeum kojarzyło 

się z raczej nudnym miejscem pełnym antyków, jednakże po pobycie  

w Londynie zmieniliśmy zdanie. Muzeum Nauki zachwyciło nas! Drugim muzeum,  

do którego z chęcią bym powróciła jest Muzeum Figur Woskowych (Madamme Tussaud),  

w którym mogłam zrobić sobie zdjęcie z hollywoodzkimi gwiazdami, przeżyliśmy też chwile 

grozy w pokoju strachów, a także obejrzeliśmy film o „superbohaterach” w 4D.  Znaleźliśmy 

też czas na wycieczkę do Walii. Jest to piękne miejsce  z urokliwymi kamieniczkami, 

sąsiadujące z oceanem  i górami. Mimo niesprzyjającej pogody z radością spacerowaliśmy po 

plaży oraz zwiedzaliśmy zamki. Trzy tygodnie w Londynie było czasem poznawania nowych 

ludzi, kultury, doskonalenia języka angielskiego i zdobywania nowych umiejętności  

w zakresie ekonomii. Zdecydowanie polecam innym uczniom udział w projektach, które są 

realizowane w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, a szczególnie  

w projektach Leonardo da Vinci! Monika Wojdyło 

W dniach od 07.04.2013 r. do 27.04.2013 r. odbył się wyjazd do Wielkiej Brytanii,  

w którym wzięłam udział. Pojechaliśmy tam, aby podszlifować język angielski oraz 

dowiedzieć się, jak wygląda prowadzenie księgowości w Anglii. Przez dwa tygodnie 

chodziliśmy na kurs, który miał nas przygotować do staży w biurach rachunkowych.  

W chwilach wolnych razem z opiekunami zwiedzaliśmy dużo ciekawych miejsc, a także 

byliśmy na kręglach. W ostatnim tygodniu dwa dni przed naszym wyjazdem odbyła się 

uroczysta kolacja. Jestem zadowolona z tego wyjazdu, bo mogłam zwiedzić ciekawe miejsca 

oraz podszkolić język angielski i dowiedzieć się coś więcej na temat ekonomii  

w Anglii. Zachęcam inne osoby, aby jeżeli mają taką możliwość brały udział  

w projektach. Dobrze, że w szkole są takie projekty, z których uczniowie mogą 

skorzystać. Agnieszka Skiba 

7 kwietnia bieżącego roku wyjechałam do Wielkiej Brytanii w ramach programu 

Leonardo da Vinci „Wypłyń na głębie - staż zagraniczny szansą na karierę zawodową”. 

Poleciałam tam samolotem z lotniska w Jasionce wraz z innymi uczniami i dwójką 

opiekunów. Podczas pierwszego dnia pobytu pokazano mi firmę, w której miałam odbyć kurs 

oraz rodzinę, u której miałam zamieszkać. Podczas 2 pierwszych tygodni odbyłam 
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profesjonalny kurs rachunkowości, na którym został mi przybliżony temat systemu 

księgowości oraz rachunkowości na wyspach. Nauczyłam się także tworzyć profesjonalne CV 

i przedstawiać moje kompetencje zawodowe potencjalnemu pracodawcy na rozmowie 

kwalifikacyjnej. Podczas trzeciego tygodnia pobytu odbyłam staż w biurze rachunkowym  

w Londynie. Zajmowałam się tam: odliczaniem podatku, reklamą jednego z klientów biura 

 w internecie oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Podczas całego pobytu musiałam 

radzić sobie sama z poruszaniem się po mieście orz kontaktem z Anglikami. W domu, pracy 

oraz na wszystkich zajęciach posługiwałam się wyłącznie językiem angielskim. Było to, nie 

raz nie lada wyzwaniem i doprowadzało często do zabawnych nieporozumień, aczkolwiek to 

wszystko nauczyło mnie samodzielności i pozwoliło mi podszlifować moje umiejętności 

językowe, a zarazem przybliżyć sobie tamtejsze zwyczaje i kulturę. Poza ciężką pracą 

mieliśmy także czas na zwiedzanie oraz rozrywkę. Podczas pierwszego weekendu byliśmy 

 w Walii, gdzie mieliśmy okazję obserwować zapierające dech w piersiach widoki Oceanu 

Atlantyckiego oraz liczne zabytki. W kolejnych tygodniach mieliśmy okazję zobaczyć wiele 

londyńskich atrakcji  na czele z Big Benem oraz Muzeum Figur Woskowych. Odwiedziliśmy 

także Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych oraz Bank Centralny. Podczas wolnych 

chwil starałam się poznać jak najlepiej okolicę poprzez samodzielne spacery  

i zwiedzanie. Na koniec wyjazdu zjedliśmy kolację w restauracji wraz z organizatorem 

wycieczki. Podczas kolacji zostały nam wręczone specjalne certyfikaty. Przez te trzy 

niezapomniane tygodnie nauczyłam się wielu rzeczy, które ułatwią mi start w biznesie jako 

bardzo dobrze wyszkolonemu pracownikowi. Nigdy nie zapomnę czasu spędzonego na 

poznawaniu nowej kultury oraz historii państwa. Cieszę się z tego, że mogłam wziąć udział w 

projekcie przygotowanym przez szkołę, dał mi on szansę i otwiera mi drzwi do kariery 

zawodowej. Osobom, które nie są zdecydowane na podjęcie decyzji w sprawie zgłaszania się 

do projektów, szczerze polecam. Nie pożałujecie! Barbara Marszałek 

Kwietniowy wyjazd przyniósł nam wiele pozytywnych emocji. Nauczyliśmy się 

współpracować  ze sobą, poznaliśmy wielu ciekawych ludzi , nawiązaliśmy dużo przyjaźni. 

Pomimo niezbyt ładnej pogody,  było super! Podczas pobytu mieliśmy okazje odkryć uroki 

Anglii i Walii. Już tydzień po powrocie do domu, a ja dalej jestem myślami w Anglii. 

Najlepsze 3 tygodnie w moim życiu - tak mogę podsumować tegoroczny staż  

w Londynie. Przemysław Gazda 

Pobyt za granicą rozpoczął się wylotem z lotniska w Rzeszowie. Lot był świetny, 

wrażenia nie do opisania, tym bardziej że większość z nas miała okazję lecieć samolotem po 

raz pierwszy. Od 8 kwietnia rozpoczęliśmy kurs, który trwał 2 tygodnie, a po nim była 

tygodniowa praktyka w biurze rachunkowym w Londynie. Na zajęciach poznawaliśmy 

zasady sporządzania sprawozdań finansowych  i inne zagadnienia związane z księgowością. 

Mieliśmy wykłady na temat pracy i jej efektywnego działania oraz bezpieczeństwa w biurze. 

Zdawaliśmy egzaminy potwierdzające naszą poznaną wiedzę. Zadaniem na naszej 

tygodniowej praktyce było m.in.: segregowanie dokumentów, wprowadzanie danych z faktur 

do programu komputerowego, obliczanie VAT-u, tworzenie stron internetowych. W wolnych 

chwilach zwiedzaliśmy okolice z nauczycielkami lub sami na własną rękę. Dzięki dobrej 

organizacji mieliśmy szansę być w Walii, choć droga była długa i męcząca. Byliśmy 

zadowoleni, że mogliśmy widzieć ruiny zamków, przejechać się kolejką i przeżyć piękne 

wspomnienia w gronie grupy wyjazdowej. Atrakcją było również zwiedzanie Londynu.  

W tym mieście widzieliśmy największe zabytki tj. Big Ben, Tower  Bridge, Tower of 

London, pałac władców brytyjskich, Giełdę Papierów Wartościowych, Londyńską Giełdę 

Metali, Muzeum Madame Tussauds. Mieszkaliśmy  w domach u miłych i wyrozumiałych 
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ludzi, do których można było zwrócić się o pomoc, lub po prostu porozmawiać na temat dnia, 

który się przeżyło. Przez ten czas dużo nauczyliśmy się. Dzięki pobytowi w Wielkiej Brytanii 

nasz język angielski wzbogacił się o nowe słownictwo. Na koniec pobytu byliśmy na 

imprezie pożegnalnej, podczas której dostaliśmy certyfikaty potwierdzające nasze nabyte 

umiejętności. Krótko mówiąc w życiu codziennym mogliśmy wypłynąć na głębię. Było tak 

genialnie, że jeszcze kiedyś tam wrócimy. Wróciliśmy szczęśliwi i pełni wrażeń. Długo 

będziemy żyć wspomnieniami z tych miejsc, gdzie byliśmy. Anna Magda 

Staż oraz pobyt w Wielkiej Brytanii uważam za bardzo udany. Dzięki 

przeprowadzonym praktykom poszerzyliśmy naszą wiedzę oraz zdobyliśmy doświadczenie, 

które z pewnością wykorzystamy w przyszłości. Oprócz nauki mieliśmy kilka ciekawych 

wycieczek do muzeów, byliśmy również w Walii, nad Oceanem Atlantyckim. Zawarliśmy 

nowe znajomości które na pewno przetrwają. Dało się również zauważyć, że mieszkańcy 

Wielkiej Brytanii są bardzo mili i serdeczni. Podsumowując, warto było wziąć udział w tym 

projekcie. Sylwia Kozak 

Podczas pobytu w Anglii mieliśmy możliwość nauczenia się wielu nowych,  

a zarazem przydatnych rzeczy, nie tylko z zakresu ekonomii i rachunkowości. Ponadto 

poznaliśmy ciekawych ludzi i zobaczyliśmy niezwykłe miejsca, znane nam do tej pory 

głownie ze zdjęć. Z pewnością te trzy tygodnie zostaną w mej pamięci na bardzo 

długo. Joanna Paśko 

Pobyt w Londynie pozwolił mi na dokładniejsze poznanie tamtejszej kultury, kraju, 

obyczajów, języka,  ale przede wszystkim umożliwił zapoznanie się z angielską 

rachunkowością i podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii -Bernadetta Ziętek. 

 

 

Nie wierzyłem, że przejdę ten most… 

6 maja 2013 r., K. Wachowska  

Przed czterema laty wkroczyli  w progi tej szkoły, a wydaje im się jakby to było 

wczoraj. Próg pierwszej klasy przechodzili z uczuciem lęku i nadziei. Lęku przed tym 

wszystkim, czego będą mogli  w tej szkole doznać i przeżyć. Teraz pewnie czują ulgę, że 

pomyślnie pokonali  trudy, zdobyli „ nowe szczyty”. Mowa tutaj o wszystkich 

czwartoklasistach ZSA-E w Weryni. Dnia 26 kwietnia b.r. 

odbyła się uroczysta akademia wieńcząca ich edukację. 

Fragment z wiersza L. Staffa „Most” doskonale oddaje 

emocje tej chwili: „Nie wierzyłem /Że przejdę ten most,/I gdy 

stoję już na drugim brzegu,/Nie wierzę, że przeszedłem”. 

Trudno uwierzyć, że to już drugi brzeg. Wzruszeniom 

 nie było końca, zwłaszcza podczas przemówień 

wychowawców klas: Anny Fitał i Mieczysława Oslizło.  

Nie można zapomnieć wycieczek, imprez szkolnych i wszystkich przygód związanych  

 z konkursami, zawodami sportowymi. Uczniowie klas czwartych przedstawili na to dowód  
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w ciekawej prezentacji, w której mogliśmy podziwiać niezapomniane zdjęcia. Zachwycili oni 

także wszystkich wykonaną piosenką: „Ale to już było…”, a na wielu twarzach pojawiła się 

wtedy łezka. Wielu absolwentów  może poszczycić się dużymi osiągnięciami w różnych 

dziedzinach, o czym świadczyły liczne nagrody książkowe czy puchary. 

 

 

V Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy „Życie na poczekaniu” – rozstrzygnięty 

10 maja 2013 r., K. Wachowska  

Już od pięciu lat Zespół Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni i Starostwo Powiatowe  

w Kolbuszowej organizuje konkurs poezji i prozy. Zachęcamy 

w ten sposób młodzież do rozwijania twórczości literackiej, 

uczymy wrażliwości i wyrażania własnych uczuć oraz emocji,  

a także uzasadniamy dbałość o piękno i poprawność języka 

ojczystego. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku prace mogły stanowić prezentację tekstu 

na temat „Życie na poczekaniu”, a mógł to być wiersz, cykl wierszy lub utwór pisany prozą. 

 Jury konkursu oceniało oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość formy 

i kompozycję, poziom językowy i stylistyczny prezentacji, a także estetykę pracy. Finał 

konkursu, który odbył się 29 kwietnia b.r. , tradycyjnie w Pałacyku Tyszkiewiczów, 

zgromadził tylko najlepszych piszących. 

Wyniki V Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy „Życie na poczekaniu” 

Jury w składzie:  Tomasz Łępa- aktor i dziennikarz, 

Katarzyna Cesarz- znawca kulturalny, teatralny, plastyczny, 

Katarzyna Wachowska- nauczyciel języka polskiego z ZSA-E w Weryni, 

Agnieszka Puzio Jędruszewska- nauczyciel architektury krajobrazu z ZSA-E w Weryni, 

przyznało nagrody: 

 

W kategorii POEZJA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce:  Paweł Dragan z Gimnazjum w Widełce 

II miejsce:  Jowita Frydrych z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej 
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III miejsce: Aleksandra Piechota z Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskimi  

i Patrycja Ofiara z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

Wyróżnienia: Natalia Dłużyńska z Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim, Beata 

Ofiara   z Zespołu Szkół w Dzikowcu, Katarzyna Socha z Zespołu Szkół  

w Dzikowcu, Patrycja Wilk z Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim, Sylwia 

Tereba z Zespołu Szkół w Dzikowcu, Albert Tęcza z Zespołu Szkół w Dzikowcu, Natalia 

Wojdyło z Zespołu Szkół w Dzikowcu, Gabriela Fryc z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej. 

 

W kategorii PROZA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce:  Zuzanna Salwik z Publicznego Gimnazjum w Cmolasie 

II miejsce:  Krzysztof Ptaś z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

III miejsce:  Szymon Siwiński z Gimnazjum w Widełce 

Wyróżnienia: Barbara Konefał z Zespołu Szkół w Dzikowcu, Klaudia Starzec  

z Publicznego Gimnazjum w Cmolasie, Sebastian Bąba z Zespołu Szkół w Dzikowcu, Sylwia 

Bogacz z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej, Kamila Jabłońska z Gimnazjum nr 1  

w Kolbuszowej. 

W kategorii POEZJA szkoły średnie: 

I miejsce:  Sylwia Urbańska z ZSA-E w Weryni 

II miejsce:  Joanna Rzeszut z ZSA-E w Weryni 

III miejsce:  Ewa Gil z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 

Wyróżnienia: Patrycja Bąk i Paweł Socha z ZSA-E w Weryni. 

  

W kategorii PROZA szkoły średnie: 

I miejsce – Agnieszka Tyburcza z LO 

II miejsce –Klaudia Halat z ZSA-E w Weryni 

III miejsce- Paulina Karkut z ZSA-E w Weryni 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej, Wydawnictwo „ZNAK”, VIDOK, Nadleśnictwo Kolbuszowa 

 i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania WSiZ w Rzeszowie. 
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Przyjemne z pożytecznym czyli niezapomniane wrażenia z Wielkiej Brytanii i nowe 

kwalifikacje 

30 kwietnia 2013 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

Dobiegł końca staż uczniów naszej szkoły  

w londyńskich biurach rachunkowych. Przez 3 tygodnie nie 

tylko zdobyli oni nową wiedzę ale także nabyli mnóstwo 

doświadczeń związanych z angielskim rynkiem pracy. Podczas 

pobytu nie tylko ciężko pracowali ale także zwiedzali. Głęboko 

w pamięci uczestników pozostaną nie tylko malownicze zakątki 

północnej Walii, ale również wspaniałe miejsca w Londynie. 

Mieli okazję zobaczyć Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (London Stock 

Exchange), London Metal Exchange (Londyńska Giełda Metali),Bank Centralny (Bank of 

England). Co więcej, udało im się zobaczyć najsłynniejsze zabytki jakimi są: Brytyjski 

Parlament (Palace of Westminster) wraz z Big Benem, rezydencję brytyjskich monarchów 

(Buckingham Palace) i Tower of London (dawna siedziba władców oraz więzienie). 

Niezapomniane wrażenia pozostawiła wizyta w Muzeum Figur Woskowych (Madamme 

Tussaud), gdzie uczniowie mogli wykonać zdjęcia ze swoimi ulubionymi gwiazdami filmu 

oraz przeżyć chwile grozy w pokoju strachów. W chwilach wolnych uczniowie spędzali czas 

spacerując oraz grając w kręgle. Staż zakończył się uroczystą kolacją pożegnalną  

w angielskiej restauracji , w czasie której zostały wręczone uczestnikom projektu certyfikaty. 

 

 

Bella Italia 

24 kwietnia 2013 r., W. Cesarz, K. Wachowska  

Niezapomnianą wycieczkę do partnerskiej szkoły w Lanzo Torinese we Włoszech 

odbyła grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych  

w Weryni. To kolejne państwo po Belgii, Grecji i Portugalii, które odwiedzili przedstawiciele 

szkoły w Weryni w ramach realizacji projektu Comenius pn. "Jesteśmy tym co jemy". 

Już podróż samolotem obfitowała w spore emocje. 

Przed wylotem na Okęciu przeżyliśmy ewakuację lotniska 

z powodu pozostawionego bagażu przez roztargnionego 

podróżnego, natomiast w drodze powrotnej spotkalismy 

Zespół Afromental !!!  Autografy, wspólne zdjęcia, 

rozmowy i  podróż w samolocie - tego się nie zapomina!  

Ach cóż za przygody, cóż za doznania kulinarne… 

Miejscowość, w której przebywaliśmy to Lanzo  

w regionie Piemont, niedaleko słynnego Turynu. Na 

pierwszy rzut oka miejscowość malutka i prowincjonalna, bardzo spokojna. Już z daleka 

widać było wąskie, urokliwe uliczki, stare budowle, pałacyki, kościółki, a zaraz za nimi 

rozciągał się krajobraz górski, bogaty w ciekawe szlaki. Przechodziliśmy nawet przez most 
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diabelski, przyglądając się z uwagą wyraźnym śladom owego kusiciela. Nieopodal 

znajdowały się muzea chlebowe i prawdziwe piece, które służą do wypieku różnego rodzaju 

pieczywa. Ludzie przyjaźni, serdeczni, uśmiechnięci, z pasją opowiadali o swoich 

doświadczeniach zarówno kulinarnych, jak i życiowych. Jednego poranka z zainteresowaniem 

oglądaliśmy jak wyrabia się sery, innym razem otwieraliśmy szeroko oczy ze zdziwienia 

widząc, jak przygotowuje się kawę w zakładzie „Lavazza”. Ta fabryka faktycznie robi 

wrażenie… W specjalnie przygotowanych firmowych fartuszkach i czapeczkach oglądaliśmy 

dokładnie, krok po kroku, jak wygląda proces parzenia kawy, znanej na całym świecie.  

 Aż trudno uwierzyć, że w 1884 roku młody Luigi Lavazza przyjechał do Turynu tylko  

z 50 lirami, a dziś Lavazza to wyśmienita kawa, która posiada nowe technologie parzenia 

 i podawania. 

Pobyt we Włoszech wiązał się z kolejnym etapem projektu Comenius” We are what 

we eat”, czyli „Jesteśmy tym co jemy". Wiele działań skierowanych było na poznanie 

zwyczajów kulinarnych tej części Włoch. Uczestnicy projektu poznali sposób przyrządzania i 

wykonali wiele potraw: makarony, pizzę, słodkości budyniowe  

i czekoladowe, owoce morza w różnych odsłonach, sery, zupy, mięsa, warzywa,  

a wszystko to tak znakomite, tak pięknie podane, że na samą myśl o tych daniach, człowiek 

już staje się głodny! Wielkim autorytetem cieszył się Ugo Massaglia, profesor szkół 

kulinarnych, który dzielił się swoim kunsztem i wieloletnim doświadczeniem kucharskim, 

 zdobytym w najbardziej prestiżowych restauracjach Włoch. 

Wyjazd projektowy do Włoch był dla uczniów wspaniałą przygodą i nowym 

doświadczeniem na wielu płaszczyznach. Zaowocował on nowymi znajomościami  

z innymi uczestnikami projektu, dostarczył wielu przeżyć, wzbogacił wizerunek świata 

średniowiecznego, rozszerzył smaki kulinarne oraz pozwolił doskonalić umiejętność 

porozumiewania się w języku angielskim. Ciekawostką językową okazało się poznawanie 

podstaw języka włoskiego, który bardzo się wszystkim spodobał. Nie mamy wątpliwości, 

 że realizacja międzynarodowego projektu Comenius to okno na świat dla młodzieży z ZSA-E 

w Weryni. 

 

„Wiosna ,ach to Ty…. 

17 kwietnia 2013 r., K. Nowak, I. Winiarska, B. Bogdanowska-Olszówka  

W naszej szkole przywitaliśmy wiosnę na 

wesoło. Wprawdzie pogoda nie była wiosenna,  

ale humory dopisywały. Uczniowie wraz 

 z nauczycielami mogli sprawdzić się w zabawnych 

konkursach, takich jak: ,, Piątka w minutę”, ,,Gilotyna”, 

„Wiosenne przebranie”, lecz najlepszą atrakcją okazało 

się „Karaoke”, które rozbawiło nie tylko uczestników, 

ale także publiczność. Wszyscy świetnie się bawili. 

Najlepiej obrazują to zdjęcia. 
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Staż w Londynie czas zacząć 

 15 kwietnia 2013 r., K. Kubiś, B. Bryk, A. Kiwak  

Po trudach podróży uczniowie naszej szkoły 

rozpoczęli kurs księgowości w biurze rachunkowym  

w Londynie. Od poniedziałku, codziennie dojeżdżają sami 

 z różnych zakątków Londynu na zajęcia do biura,  

w którym kurs prowadzi pani Nina Anyanwu z firmy 

Business and Computer Consultancy. Uczniowie pełni zapału 

i chęci aktywnie uczestniczą w kursie, chcąc nauczyć się 

możliwie jak najwięcej. Każdy z uczestników zdaje sobie 

sprawę, że sześciogodzinne zajęcia pozwolą im znacznie 

wzbogacić własną wiedzę i poszerzyć umiejętności zawodowe. Staż w Londynie pozwala 

także sprawdzić praktyczną znajomość języka angielskiego. Tylko dzięki niej, bez problemu 

potrafią się komunikować, a także swobodnie dojeżdżać ze swojego miejsca zamieszkania na 

zajęcia, oraz na lunch. Kolację spożywają z rodzinami, u których mieszkają, co również daje 

im okazję do szlifowania swoich umiejętności językowych. W wolnych chwilach uczniowie 

będą zwiedzali Londyn. 

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas praktyki pomoże im w zdobyciu pracy  

w kraju lub za granicą oraz podniesie ich umiejętności zawodowe. Uczestnicy wyjazdu  

są bardzo zadowoleni i pełni wrażeń. 

 

 

Warsztaty kulinarne z carvingu 

4 kwietnia 2013 r., A. Tęcza, W. Majewska, A. Kiwak  

Ciekawość świata, chęć poznawania  

i nabywania nowych umiejętności okazały się cechami 

ludzi w każdym wieku. Dlatego w śnieżne, czwartkowe 

popołudnie uczennice trzeciej klasy Czteroletniego 

Technikum w zawodzie technik żywienia  

i gospodarstwa domowego wraz ze swoimi opiekunkami, 

uczestniczyły w warsztatach w Klubie Seniora  

w Kolbuszowej. 

Uczennice naszej szkoły wraz z opiekunkami 

przygotowały ciekawe zajęcia z carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach  

i warzywach. Praca ta uznawana jest za sztukę i wymaga nie tylko skupienia uwagi  

i znajomości figur geometrycznych, ale także zmysłu artystycznego, poczucia kompozycji  

i estetyki. Okazuje się, że na naukę nigdy nie jest za późno i nawet carving nie sprawia 

trudności. Dla członków Klubu Seniora rzeźbienie w owocach i warzywach było ciekawym 

doświadczeniem, ponieważ z dużym zaangażowaniem wycinali stożki, formowali kwiaty, 

liście i inne wspaniałe kompozycje. 
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

20 marca 2013 r., B. Bogdanowska-Olszówka  

W Krakowie dnia 28.02. 2013 r. o godz. 19.00 został 

rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs pt.,, Żołnierze wyklęci. 

Historia, która mnie porusza” organizowany przez Instytut 

Pamięci Narodowej. W konkursie z naszej szkoły wzięło udział 

dwóch uczniów, którzy poprzez fotografie przypomnieli losy 

bohaterów. Mateusz Borawiak opracował cykl zdjęć o losie 

swoich bliskich z rodziny Lenartów pradziadku i jego dwóch 

synach. Przypomniał, że w 1944 roku zostali aresztowani przez 

UB tylko dlatego, że należeli do AK, walczyli z Niemcami i nie 

poszli na współpracę z komunistami. Nigdy nie powrócili do 

domu. Przemek Gazda przygotował cykl zdjęć o kapitanie 

Józefie Batorym. Praca powstała w oparciu o materiały 

udostępnione przez Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej i jego 

własne. Otrzymał wyróżnienie z pośród blisko 250 nadesłanych prac 

 z całej Polski. Uroczyste rozdanie nagród nastąpiło podczas gali w Filharmonii Krakowskiej 

podczas koncertu poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych. Była to piękna patriotyczna 

uroczystość ,,chwytająca za serce”. Filharmonia ,,wypełniona była po brzegi” licznymi 

gośćmi , dostojnikami, uczestnikami. Zespół chórów i orkiestry filharmonicznej z solistami 

zaprezentował wspaniały koncert. Artyści z zespołu raperskiego ,,Tadek” przypomnieli  

o postaciach naszych narodowych bohaterów : rotmistrzu Witoldzie Pileckim, generale 

Fieldorfie,, Nilu”, Danucie Siedzikównie ,,Ince” . Zostały zaprezentowane wszystkie 

nagrodzone prace . W chwili śpiewania pieśni ,,Pierwsza brygada” ukazało się na ekranie 

zdjęcie kapitana Józefa Batorego. Był to wzruszający moment. Cała uroczystość była 

wspaniałą lekcją patriotyzmu. Wzięło w niej udział bardzo dużo młodzieży. Wydarzenie  

to wskazuje, że nie da się zagłuszyć prawdy. Pamięć o żołnierzach wyklętych powraca, mimo,  

że komuniści chcieli wymazać ją z pamięci narodu. 

 

Pierwszy Dzień Wiosny 

20 marca 2013 r., Administrator  
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Poetyckie pożegnanie zimy 

17 marca 2013 r., A. Kwiecień, A. Kiwak  

VIII już edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Obcojęzycznej 

odbyła się dnia 13 marca 2013 r. W naszej szkole - w Zespole Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni, zebrało się 55 recytujących wraz  

z opiekunami. 

W konkursie wzięło udział łącznie 86 uczestników z 10 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 

kolbuszowskiego. Uczniowie rywalizowali w pięciu kategoriach: 

w zakresie języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz niemieckiego i w kategorii 

plastycznej. Konkurs rozpoczął się o godz. 9ºº powitaniem uczestników oraz ich opiekunów, 

następnie przystąpiono do wystąpień konkursowych. A było czego posłuchać! Uczestnicy 

zaprezentowali nie tylko swoje wyjątkowe umiejętności językowe, ale i umiejętności 

recytatorskie, aktorskie a nawet muzyczne. Jury miało spore trudności w wyborze 

najciekawszych i najlepszych występów. 

W konkursie uczestniczyli również utalentowani plastycy, którzy wykonali prace na 

temat: „Podróże małe i duże”. Przedstawione w różnych technikach plastycznych budowle 

zabytkowe i współczesne, pomniki, ruiny itp. zachwycały dokładnym odwzorowaniem 

oryginału, bogatą kolorystyką i pomysłowością wykonania. 

Najlepsze recytacje i prace plastyczne zostały nagrodzone materiałami edukacyjnymi 

przekazanymi na rzecz konkursu przez: wydawnictwo PEARSON, szkołę językową 

PROMAR, ambasadę Szwajcarii. Główne nagrody dla recytujących to całoroczne kursy 

języka angielskiego ufundowane przez szkołę językową EU.MASTERS z Rzeszowa. 

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom naszego konkursu. Natomiast 

nauczycielom serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy. 

Organizatorami konkursu były: Anna Kwiecień, Urszula Kuna, Marta Paluszek, Joanna 

Godzisz. 

Prowadzący konkurs: Kinga Nowak, Iwona Winiarska. 

Obsługa nagłośnienia: Krzysztof Czachor, Dawid Staszewski. 

Zgodnie z werdyktem Jury: 

w zakresie języka angielskiego (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Furgał Sara – Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej 

II miejsce: Sołtyska Maja – Publiczne Gimn. Samorządowe w Dzikowcu 

III miejsce: Posłuszny Beata - Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej 

Wyróżnienie: Karkut Wiktoria - Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej 

Wyróżnienie: Maciąg Angelika - Publiczne Gimn. Samorządowe w Dzikowcu 
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w zakresie języka angielskiego (szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Hodór Kinga – LO Kolbuszowa 

II miejsce: Puzio Klaudia – ZST Kolbuszowa 

III miejsce: Bartuzel Katarzyna – ZSA-E Werynia 

Wyróżnienie: Mazur Anna – LO Kolbuszowa 

Wyróżnienie: Wesołowska Zofia – LO Kolbuszowa 

  

w zakresie języka francuskiego (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Paluch Piotr - Publiczne Gimn. Samorządowe w Dzikowcu 

II miejsce: Lubera Faustyna – Gimnazjum w Cmolasie 

III miejsce: Modelska Natalia – Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 

III miejsce: Tarnowska Angelika – Gimnazjum w Kupnie 

Wyróżnienie: Plis Krystian – Gimnazjum nr 2 

Wyróżnienie: Serafin Karolina – Gimnazjum w Cmolasie 

Wyróżnienie: Serafin Marcelina – Gimnazjum w Cmolasie 

  

w zakresie języka francuskiego (szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Bajor Klaudia – ZST Kolbuszowa 

II miejsce: Babiarz Klaudia - LO Kolbuszowa 

III miejsce: Staszewska Anna – ZSA-E Werynia 

  

w zakresie języka niemieckiego (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Kolasa Natalia – Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa 

II miejsce: Pasek Eliza – Gimnazjum w Majdanie Królewskim 

  

w zakresie języka niemieckiego (szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Urbańska Sylwia – ZSA-E Werynia 

II miejsce: Stępień Monika – ZSA-E Werynia 

  

w zakresie języka rosyjskiego (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Róg Katarzyna - Publiczne Gimn. Samorządowe w Dzikowcu 

II miejsce: Róg Łukasz - Publiczne Gimn. Samorządowe w Dzikowcu 

III miejsce: Kasica Andrzej - Publiczne Gimn. Samorządowe w Dzikowcu 

  

w kategorii plastycznej (szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Wilk Sylwia - Publiczne Gimn. Samorządowe w Dzikowcu 

II miejsce: Zielińska Sylwia - Publiczne Gimn. Samorządowe w Dzikowcu 

III miejsce: Buras Patrycja – Gimnazjum w Majdanie Królewskim 

Wyróżnienie: Posłuszna Barbara – Gimnazjum w Cmolasie 

  

w kategorii plastycznej (szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Czachor Agnieszka – LO Kolbuszowa 

II miejsce: Macher Magdalena – ZST Kolbuszowa 
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III miejsce: Augustyn Piotr – ZSA-E Werynia 

Wyróżnienie: Bartuzel Katarzyna - ZSA-E Werynia 

 

 

 

 

„WE ARE THE CHAMPIONS!” 

11 marca 2013 r., J. Godzisz, A. Kiwak  

Trzech uczniów naszej szkoły osiągnęło wspaniałe wyniki  

w powiatowych konkursach języka angielskiego organizowanych przez 

Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Paweł Bąba, 

uczeń czwartej klasy Czteroletniego Technikum w zawodzie technik 

żywienia i gospodarstwa domowego, zajął drugie miejsce w IX edycji 

konkursu „Mistrz Języka Angielskiego”. Laureat wykazał się 

umiejętnością rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, a także 

znajomością gramatyki i słownictwa na poziomie egzaminu First 

Certificate. 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w tym roku dotyczył 

Kanady i sprawdzał wiedzę z zakresu geografii, historii, polityki, edukacji, sportu oraz 

tradycji i zwyczajów Kanadyjczyków. Trzej uczniowie otrzymali wyróżnienia: Michał 

Żywiec z klasy trzeciej w zawodzie: technik architektury krajobrazu, Przemysław Gazda 

 z klasy pierwszej w zawodzie: technik ekonomista oraz Paweł Bąba. 

 

 

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej dla szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

6 lutego 2013 r., A. Kwiecień  

Organizatorzy konkursu: 
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 

 

Cele: 

 Upowszechnianie języków obcych i literatury obcojęzycznej, 

 Poznawanie twórczości poetów i pisarzy anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, 

rosyjskojęzycznych oraz francuskojęzycznych, 

 Poszukiwanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych przez 

recytację oraz gromadzenie doświadczeń w tym zakresie oraz przez prace plastyczne. 
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Termin: 

Konkurs odbędzie się 13 marca 2013 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni. 

Warunki uczestnictwa: 

 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

wszystkich typów. 

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 marca 2013 r. 

Uczestnicy prezentują: 

Jeden dłuższy lub dwa krótsze utwory literackie w wybranym języku obcym. 

Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatorów. 

Ocenie podlega dobór repertuaru, interpretacja utworu, poprawność językowa. 

Jury przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w zakresie każdego z języków 

 na poziomie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 

Ponadto zachęcamy do uczestnictwa w konkursie w kategorii plastycznej pt. „Podróże 

małe i duże”: przedstawienie ciekawego/ciekawych obiektów, zabytków, pomników 

znajdujących się w jednym z krajów z kręgu językowego: angielskojęzycznego, 

francuskojęzycznego, niemieckojęzycznego oraz rosyjskojęzycznego, praca może zawierać 

kilka obiektów, wizerunek twórcy, panoramę miejscowości, w której się znajduje itp. 

(technika: kolaż, rysunek piórkiem, akwarela, pastele i inne… ). 

Pracę należy podpisać: nazwa obiektu, miejscowość i kraj na pierwszej stronie, natomiast 

nazwisko wykonawcy i nazwę szkoły na odwrocie. Prace w formacie A2, A3 prosimy 

nadsyłać najpóźniej do 8 marca 2013r. (max 3 prace z danej szkoły). 

 

 

Nasz mały bal 

7 marca 2013 r., M. Mazur, A. Kiwak  

Tak niedawno zaczynaliśmy naukę w szkole 

średniej, wydaje się jakby to było wczoraj, a prawie 

połowa czasu naszej edukacji w szkole średniej już  

za nami. Z tej okazji uczniowie klas drugich 

zorganizowali zabawę półmetkową, która odbyła się  

2 lutego 2013 r. w Domu Weselnym „Sara”. 

Organizatorami i uczestnikami imprezy byli uczniowie 

klas drugich w zawodach technik architektury 
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krajobrazu, technik kelner, kucharz oraz technik ekonomista wraz z osobami towarzyszącymi. 

Każdy z nas niecierpliwie oczekiwał na ten dzień, ale było warto. Piękny wystrój sali, 

eleganckie stroje, wspaniała muzyka oraz radosne nastroje spowodowały, że świetnie się 

bawiliśmy. Była to okazja aby choć na moment zapomnieć o trudach codziennej pracy 

 i wspólnie świętować. 

Warto było spotkać się w gronie szkolnych przyjaciół. I chociaż ta zabawa jest 

znakiem szybko upływającego czasu, to właśnie dlatego takich chwil powinno być jak 

najwięcej, aby kiedyś już w dorosłym życiu można było wrócić wspomnieniami do 

wspaniałych szkolnych lat wypełnionych nie tylko nauką, ale również wspaniałą zabawą w 

gronie szkolnych przyjaciół. 

Zabawa półmetkowa była niezwykle udana i przyjemna dzięki staraniom nie tylko 

nas- uczniów klas drugich, ale także wychowawców oraz rodziców. Wszystkim osobom 

zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy serdecznie dziękujemy. 

 

 

IV Szkolny Konkurs Ortograficzny i Poprawnej Polszczyzny 

28 lutego 2013 r., J. Zielińska, K. Wachowska  

Dnia 7 lutego 2013 r. w naszej szkole odbył się już po raz czwarty konkurs 

ortograficzny i poprawności językowej . Choć chętnych było wielu, to z każdej klasy 

wytypowane zostały  po cztery  osoby. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwsza część 

dotyczyła dyktanda, w którym zamieszczone słowa przysparzały uczniom nie lada  

problemów. Ortograficzne zmagania wymagały nie tylko znajomości ortografii, ale  

i logicznego myślenia. Drugą część stanowił test z poprawnej polszczyzny. Uczniowie mieli 

za zadanie zdecydować, które zdanie, wyrażenie, bądź  przysłowie  brzmi poprawnie. 

Wszystkim uczestnikom należy się  uznanie za znajomość zasad i reguł ortograficznych, nie 

zawsze jasnych i zrozumiałych , jednego z najbardziej trudnych języków świata. 

W konkursie ortograficznym zwyciężyli: 

I miejsce- Marcin Urban- uczeń  klasy 3 technikum w zawodzie technik żywienia  

i gospodarstwa domowego,  

II miejsce – Zbigniew Ozga – uczeń klasy 3 technikum w zawodzie technik żywienia  

i gospodarstwa domowego, 

III miejsce – Kinga Korczyńska – uczennica klasy 1 technikum w zawodzie technik żywienia 

i gospodarstwa domowego i Aneta Sasiela -uczennica klasy 1 technikum  

w zawodzie technik architektury krajobrazu. 

Najlepsi z  poprawnej polszczyzny okazali się:  



134 

 

I miejsce – Sylwia Urbańska - uczennica klasy 1 technikum w zawodzie technik żywienia 

 i gospodarstwa domowego, 

II miejsce- Małgorzata Mazur i Barbara Marszałek – uczennice  klasy 2 technikum  

w zawodzie technik ekonomista i technik kelner,  

III miejsce – Paulina Miśkiewicz – uczennica klasy trzeciej technikum w zawodzie  technik 

architektury krajobrazu, Joanna Jachyra - uczennica klasy 1 technikum  

w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, Piotr Adamczyk – uczeń ZSZ  

w zawodzie monter- instalator . 

 

  

XLIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

28 lutego 2013 r., K. Wachowska  

Jak się okazuje mamy coraz więcej zdolnych uczniów! O  ZSA-E w Weryni jest coraz 

głośniej, młodzi ludzie coraz wyżej wspinają się  po stopniach wiedzy. Co chwilę, pojawiają 

się nowe artykuły i informacje, że zajęliśmy kolejne miejsca, że przeszliśmy do finałów  

w różnych konkursach. Widniejemy także na ważnej liście uczestników Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego. 

Uczennice naszej szkoły:  Karolina Skiba i Monika Wojdyło zmierzyły się  z tym 

trudnym zadaniem  i napisały prace naukowe z  literatury. Pierwsza z nich podjęła się tematu : 

STAROPOLSKIE WZORY OSOBOWE, zaś druga FANTASTYKI W PRZESTRZENI 

KULTURY (DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ, DRUKU I MULTIMEDIÓW) .Obie prace 

napisane były na wysokim poziomie, a ich treść była niezwykle zajmująca. Idąc śladem 

Hobbitów, Elfów i  fantastyki, Monika Wojdyło - uczennica klasy trzeciej technikum, 

 w zawodzie technik ekonomista, przeszła  do kolejnego etapu. Dnia 16 lutego b.r. w auli 

Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z innymi młodymi pasjonatami literatury zmierzyła 

się ona z nowymi zadaniami językowymi, gramatycznymi i literackimi. 

- Wybrałam sobie rozprawkę na temat godności ludzkiej, nawet mi podszedł ten temat 

i rozpisałam się. Ogólnie było do wyboru kilka rozprawek na temat toposów baśniowych, roli 

pejzażu i jego opisów w literaturze i właśnie o godności ludzkiej. Można było także napisać 

 o najciekawszej książce ostatniego 10-lecia i podać kryteria wyboru, uargumentować swój 

wybór. Były tez  trzy wiersze, jeden Kochanowskiego, drugi taki strasznie krótki i dziwny, 

 a trzeci o komunikacji internetowej. Ale jakoś nie czułam tych wierszy, dlatego napisałam 

rozprawkę. Z gramatyki zrobiłam wszystkie zadania, ale nie były łatwe. 

Trzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Zawody  

I stopnia przeprowadzane są w szkołach, II stopnia - w dziewiętnastu okręgach, które  

w większości pokrywają się z granicami dawnych województw. Olimpiada Polonistyczna już 

podczas zawodów I stopnia (w trakcie przygotowywania przez uczniów samodzielnych prac 

na wybrany temat w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu) staje się tym miejscem, 

 w którym uczniowie i nauczyciele uzyskują bezpośredni dostęp do życia naukowego, 

http://www.olijp.pl/tematy-na-zawody-szkolne-xlii-olijp/262-staropolskie-wzory-osobowe
http://www.olijp.pl/tematy-na-zawody-szkolne-xlii-olijp/249-fantastyka-w-przestrzeni-kultury-dawnej-i-wspoczesnej-druku-i-multimediow
http://www.olijp.pl/tematy-na-zawody-szkolne-xlii-olijp/249-fantastyka-w-przestrzeni-kultury-dawnej-i-wspoczesnej-druku-i-multimediow
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umożliwiający im poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju. 

Ważną rolę pełnią też konsultacje (wykłady i indywidualne spotkania) z zakresu historii 

 i teorii literatury, językoznawstwa i wiedzy o teatrze. 

 

 

Wyjazd do Wielkiej Brytanii 

25 lutego 2013 r., S. Olszówka  

W ramach realizacji programu Leonardo da Vinci, opracowano projekt pt. ,,Wypłyń na 

głębię - staż zagraniczny szansą na karierę zawodową” finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego przy współudziale Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji. Najciekawszym etapem realizacji projektu będzie wyjazd w kwietniu 2013 r. grupy 

uczniów do Stafford i Londynu na praktykę zagraniczną. Dyrektor szkoły gościł w tych 

miastach podczas wizyty przygotowawczej. Organizatorem spotkania była firma 

konsultingowa Polaris Enterprise, mająca siedzibę w Stafford.  Jej właścicielem jest pan Piotr 

Wysocki, nauczyciel geografii, Polak mieszkający już 7 lat  w Stafford, znający doskonale 

miasto i okolice oraz realia życia w Wielkiej Brytanii. Firma zapewni uczestnikom projektu: 

praktykę w firmach rachunkowych, kurs zawodowy, zajęcia warsztatowe, zakwaterowanie z 

pełnym wyżywieniem u rodzin angielskich, wycieczki oraz zorganizuje czas wolny. Podczas 

spotkania opracowano założenia, cele i metodologię projektu, ustalono rolę i zadania każdego 

z partnerów. Odbyło się spotkanie z właścicielami firm, w których uczniowie będą odbywać 

kurs i praktykę zawodową. Ponadto dokonano przeglądu miejsc odbywania 2 tygodniowego 

kursu i praktyki zawodowej oraz zakwaterowania młodzieży. Pobyt uczestników projektu  

u rodzin brytyjskich umożliwi im dodatkową konwersację w języku angielskim oraz lepsze 

poznanie zwyczajów i tradycji Brytyjczyków.  W Stafford dyrektor obejrzał również miejsca 

praktyk dla beneficjentów projektu Leonardo da Vinci 2014, o ile znajdzie on uznanie komisji 

kwalifikacyjnej. 

Atrakcją wyjazdu była możliwość zobaczenia wielu miejsc ciekawych dla turystów 

oraz posmakowania specjałów kuchni brytyjskiej. 

 

 

Szkolenie językowo – kulturowo – pedagogiczne w projekcie Leonardo da Vinci 

14 lutego 2013 r., K. Kubiś  

Uczestnicy programu Leonardo da Vinci 

przygotowują się do wyjazdu na staż do Wielkiej Brytanii. 

Jesteśmy w trakcie realizowania szkolenia w ramach projektu 

„Wypłyń na głębię - staż zagraniczny szansą na karierę 

zawodową”. Szkolenie prowadzone jest w trzech etapach. 

Etap I to przygotowanie językowe, w którym uczniowie 
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sumiennie pracują i doskonalą znajomość języka angielskiego w dziedzinie ekonomii  

i księgowości. Etap II to zajęcia poświecone najciekawszym aspektom kultury brytyjskiej,  

w którym zapoznają sie z historią, geografią i kulturą Zjednoczonego Królestwa jak również  

z obyczajami i tradycjami Brytyjczyków. Etap III to zajęcia pedagogiczne, które skupią się na 

ćwiczeniu swobodnych relacji interpersonalnych, utrwaleniu zdolności rozwiązywania 

konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem. Łącznie uczniowie odbędą 100 godzin szkolenia 

językowo – kulturowo – pedagogicznego. 

Właśnie trwają zajęcia z przygotowania językowego, które zajmują uczniom 

większość wolnego czasu. Uczestnicy projektu pracują bardzo aktywnie na zajęciach, chcąc 

nauczyć się jak najwięcej słów i terminów w języku angielskim zawodowym. Tworzą 

dokumenty księgowe, magazynowo – sprzedażowe, faktury, uczą się właściwych zachowań w 

kontaktach z cudzoziemcami. Uczniowie wykazują się niezwykłą ambicją i kreatywnością, 

wiedząc, że zdobywana wiedza jest im niezbędna, podczas stażu w Wielkiej Brytanii. Dzięki 

ciężkiej i systematycznej pracy w czasie kursu, łatwiej i przyjemniej przebiegnie staż  

w zagranicznych instytucjach. 

 

 

Nasze uczennice w półfinale I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego na 

najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty tradycyjne 

14 lutego 2013 r., A. Tęcza, A. Kiwak  

Paulina Bartuzel i Marta Pytel, uczennice 

Czteroletniego Technikum w zawodzie technik żywienia  

i gospodarstwa domowego dostały się do półfinału 

konkursu, w którym musiały opracować swój autorski 

przepis, wykorzystujący produkty zarejestrowane lub 

aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa 

Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie 

Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna 

Specjalność (GTS ). Konkurs został zorganizowany przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie  

z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 

w Krakowie. 

Przepisy naszych uczennic oraz innych 

uczestników konkursu zostały przygotowane w formie 

publikacji, która od stycznia jest dostępna w bibliotece 

szkolnej. 

Paulinie i Marcie nie udało się zakwalifikować  

do finału konkursu, jednak sam udział w konkursie był dla nich dużym wyzwaniem. 

Dziewczynom gratulujemy ciekawych pomysłów i życzymy dalszych sukcesów. 

 



137 

 

V Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy „Życie na poczekaniu” 

8 lutego 2013 r., K. Wachowska  

Już po raz piąty Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni wraz  

ze Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej organizuje konkurs literacki. Zapraszamy 

wszystkich, którzy mają bogatą wyobraźnię i lubią pisać, tworzyć, odkrywać, na nowo 

nazywać proste rzeczy... 

 

 

Czy można było „Zdążyć przed panem Bogiem” 

8 lutego 2013 r., A. Guźda, A. Kiwak  

„Śmierć z głodu była równie nieestetyczna jak życie. Niektórzy zasypiają na ulicy  

z kęsem chleba w ustach lub w czasie próby wysiłku fizycznego, na przykład w czasie biegu 

za zdobyciem chleba.” 

Marek Edelman 

Uczniowie klas trzecich i czwartych  ZSA-E z Weryni dnia 31.01.2013 r. obejrzeli 

spektakl teatralny „Zdążyć przed panem Bogiem” w Miejskim Domu Kultury  

w Kolbuszowej. Sceniczna adaptacja książki Hanny Kral pod tym samy tytułem,  

to słynny reportaż autorki przeprowadzony z byłym więźniem getta warszawskiego – 

Markiem Edelmanem.  

Przedstawienie widzom dramaturgii życia w getcie było głównym zadaniem aktorów, 

które zostało w pełni zrealizowane. Mogliśmy poznać codzienność życia w getcie, 

traktowanie ludzi jak bezużyteczne przedmioty, których należy się jak najszybciej pozbyć. 

Warunki życia w getcie sprawiły, że ludźmi często kierowały zwierzęce instynkty,a prawo do 

życia należało się tylko tym najsilniejszym i najbardziej przydatnym. Nieodłącznym, stałym 

zjawiskiem towarzyszącym Żydom w getcie na co dzień był ból, głód, cierpienie, strach i 

śmierć. Według Marka Edelmana śmierć była czymś dobrym, łatwym, to życie było straszne i 

bolesne. Ludzie byli poddawani procesowi odczłowieczania, którego wynikiem był zanik 

zasad moralnych. 

Dzisiaj nie umiemy sobie tego wyobrazić a słowa „ból, cierpienie i głód” są nam na 

ogół obce, gdyż nigdy ich nie doświadczyliśmy w takim stopniu. Tylko osoba, która przeżyła 

to piekło może znać ich pełne znaczenie. Warto zastanowić się nad sensem tych słów i nad 

docenieniem życia w czasach, w których nie istnieją takie obozy, a życie każdego człowieka 

jest cenne i wartościowe. 

„(…)wtedy, dopiero wtedy uprzytamniasz sobie, jaka to jest proporcja: jeden do 

czterystu tysięcy. 1 : 400 000. Po prostu śmieszne. Ale każde życie stanowi dla każdego całe 

sto procent, więc może ma to jakiś sens.” 
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Wyniki egzaminów zawodowych miarą sukcesu uczniów 

6 lutego 2013 r., Administrator  

W odpowiedzi na wielokrotne zapytania Rodziców o jakość kształcenia w ZSA-E  

w Weryni, pragniemy przedstawić Państwu wyniki osiągane przez naszych uczniów  

w technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej. Zostały one opracowane przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i prezentuje je tabela poniżej. Świadczą  

o dużej skuteczności kształcenia w naszej szkole i bardzo dobrym przygotowaniu uczniów  

do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

 

 

Jeszcze bardziej przedsiębiorczy. 

6 lutego 2013 r., B. Bryk, A. Kiwak 

Od stycznia 2013 r. rozpoczęła się w ZSA-E w Weryni realizacja projektu pn. „Być 

przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”. Działania projektowe realizowane będą  

do 31.07.2015 r. W obecnym roku szkolnym w projekcie uczestniczy 26 uczniów z klasy III 

Czteroletniego Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu. Uczestnicy projektu 

wezmą udział w następujących działaniach: 

 zajęciach warsztatowych w wirtualnej symulacji działania przedsiębiorstwa  

na rynku - Gra biznesowa – Marketplace w wymiarze 16 godzin pozalekcyjnych, 

 wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie, 

 spotkaniu warsztatowym z pracodawcą. 

Na lata 2013/2014 i 2014/2015 projekt zakłada: 

 udział uczniów w wirtualnej symulacji działalności przedsiębiorstwa na rynku, na 

podstawie  Gry Biznesowej, 

 wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, 

 spotkania warsztatowe z pracodawcami, 

 zajęcia dla uczniów „Praktyczne wykorzystanie matematyki finansowej”, 

 dwa szkolenia dla nauczycieli: „Praca w grupach” i „Elementy matematyki 

finansowej”. 

Dla najlepszej grupy uczniów biorącej udział w zajęciach prowadzonych w Grze 

Biznesowej organizatorzy przewidzieli interesujące nagrody rzeczowe m.in. tablety. 
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Chwila refleksji i zadumy 

5 lutego 2013 r., M. Mazur, A. Kiwak  

Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych z Weryni po raz kolejny 

udowodnili, że podejmą wszelkie zadania i obowiązki. W dniu 8 stycznia 2013 roku w auli 

Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej odbyło się spotkanie opłatkowe z inicjatywy Starosty 

Powiatu Kolbuszowskiego pana Józefa Kardysia w którym uczestniczyli przedstawiciele 

lokalnej władzy, księża, dyrektorzy szkół średnich z powiatu kolbuszowskiego wraz  

z delegacjami uczniowskimi. Odpowiedzialnymi za poczęstunek oraz program artystyczny 

byli uczniowie naszej szkoły. 

Uroczystość rozpoczął pan Józef Kardyś witając honorowych gości . Spotkanie opłatkowe 

było okazją do wspólnego przeżywania Świat Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego 

Roku. Miłym i niezwykle smacznym akcentem był catering przygotowany przez uczniów 

naszej szkoły. W menu świątecznym znalazły się tradycyjne potrawy: barszcz z grzybami, 

ziemniaki z cebulką i tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami oraz na słodko. 

Uczniowie klasy II w zawodzie technik ekonomista kucharz uświetnili uroczystość 

przedstawiając jasełka bożonarodzeniowe pt. „ Dziś niebo się otwiera”, a delegacje ze szkół 

średnich zaprezentowały wspaniały repertuar kolęd śpiewanych na zakończenie uroczystości. 

Kolejnym sprawdzianem naszych umiejętności organizacyjnych było przygotowanie 

poczęstunku dla rodziców przy okazji wywiadówki, dnia 30 stycznia 2013 roku. Program 

artystyczny wprowadził rodziców w refleksyjny i nostalgiczny nastrój, a ciało pokrzepiły 

wspaniałe tartinki z owocami, dekoracyjne kanapeczki, słodkie i słone koreczki, różnorodne 

ciasteczka i ciasta. 

Program artystyczny i poczęstunek wprawił rodziców w doskonały nastrój, dzięki 

któremu spotkanie z wychowawcami odbyło się w niezwykle przyjaznej i ciepłej atmosferze. 

 

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy” – Studniówka 2013 

27 stycznia 2013 r., A. Guźda, A. Kiwak  

Cytując słowa poetki Wisławy Szymborskiej  

z tęsknotą wspominamy to piękne wydarzenie, które 

miało miejsce w sobotę 19 stycznia 2013 roku. 

 Był to najważniejszy wieczór dla tegorocznych 

maturzystów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni. Tego dnia bowiem odbył 

się bal studniówkowy w Domu Weselnym „DWOREK” 

w Kolbuszowej. 

Maturzyści na bal przybyli ze swoimi partnerami i partnerkami aby móc ten ważny dla 

nich wieczór spędzić w otoczeniu najbliższych. Punktualnie o godzinie 19 uroczystość 

rozpoczęli prowadzący; Bernadetta Panek i Mateusz Micek, którzy przywitali zaproszonych 
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gości, dyrektorów, nauczycieli, rodziców i oczywiście nas wszystkich. Zanim jednak został 

odtańczony tradycyjny polonez, uczniowie wyrazili swą wdzięczność tym, którzy udzielili 

nam swego wsparcia, życzliwości i zaangażowania. Na ręce dyrektora, wychowawców, pani 

Donaty Krogulec złożone zostały kwiaty jako wyraz naszej wdzięczności. Zaproszeni goście 

wygłosili przemówienia. Ważne słowa skierował do nas dyrektor szkoły Stanisław Olszówka, 

który w swoim przemówieniu zaznaczył abyśmy tego dnia zapomnieli o troskach i skupili na 

radości i zabawie. Każdy z nas wziął sobie do serca słowa dyrektora, który 

powiedział: „Dzisiejszego wieczoru zabraniam Wam, moi drodzy- zabraniam Wam i jeszcze 

raz: zabraniam Wam - myśleć o maturze" i wszyscy bawiliśmy się doskonale. 

Maturzyści wraz z osobami towarzyszącymi, odtańczyli tradycyjnego poloneza, 

rozpoczynając tym samym swój bal studniówkowy. Przyglądali im się zaproszeni 

nauczyciele, rodzice oraz władze powiatu, a było co oglądać. Tańczący przygotowali dwa 

układy taneczne. Wszyscy bawili się do białego rana. Na parkiecie dominowała mieszanka 

najnowszych przebojów, przeplatanych nieśmiertelnymi hitami, które serwował 

zgromadzonym zespół „BRASS”. Szyk i elegancję otoczenia podkreślały piękne stroje 

 i fryzury. Wszystko to stworzyło wspaniałą, niezapomnianą atmosferę, która pozostanie  

w naszej pamięci na całe życie. 

Jeszcze raz chcemy złożyć podziękowania Dyrektorowi Stanisławowi Olszówce, 

rodzicom, naszym wychowawcom prof. Mieczysławowi Oślizło i prof. Annie Fitał, 

wszystkim nauczycielom, a także tym którzy przyczynili się do tego aby ten wieczór był dla 

nas tak wyjątkowy. Dziękujemy. 

 

 

Powtórka Wieży Babel? Nic z tych rzeczy! To Dzień Języków Obcych w naszej szkole! 

11 stycznia 2013 r., A. Kwiecień, U. Kuna, A. Kiwak 

Najodważniejsi uczniowie z naszej szkoły zmierzyli 

się 19 grudnia 2012 r. w quizie sprawdzającym wiedzę  

o państwach anglojęzycznych, frankofońskich oraz 

niemieckojęzycznych. W konkursie padały pytania 

dotyczące kultury, sportu, geografii, historii i trzeba było 

mieć dużą wiedzę i sporo szczęścia by trafnie i precyzyjnie 

odpowiedzieć. 

Zwycięzcami okazali się Jan Kolano i Kamil Czajkowski z klasy I tż, II miejsce 

uzyskały: Kinga Nowak i Katarzyna Bartuzel z klasy II tal, a III miejsce: Przemysław Gazda 

 i Anna Białek z kl. I tae. 

W drugiej części konkursu uczniowie zgadywali, jaka to melodia. Należało podać tytuł 

słuchanego utworu oraz nazwisko wykonawcy bądź nazwę grupy. W tej dziedzinie najlepsi 

okazali się: Kamil Kolano i Michał Żywiec z klasy III tż, II miejsce uzyskali: Andrzej 

Kwaśnik oraz Mariusz Brito, z klasy III tel III miejsce: Sylwia Jadach oraz Sylwia Turczyk 

 z klasy II tek. 
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Zwycięzcy nagrodzeni zostali „Dniem bez pytania” oraz „Dniem bez jedynki”. Wraz z 

zawodnikami, swoją wiedzę sprawdzić mogła także widownia, która chętnie słuchała 

muzycznych hitów- tych najnowszych i tych nieco starszych. Swoją wiedzą  

i słuchem muzycznym uczniowie zadziwili niejednokrotnie szanowną komisję. Publiczność 

żywiołowo dopingowała kolegów, nagradzając gromkimi brawami każdego, kto udzielił 

poprawnej odpowiedzi. 

Dzień języków obcych udowodnił, że języki angielski, francuski i niemiecki obce  

są tylko z nazwy i tylko w podziale godzin. 

Gratulujemy więc zwycięzcom i zapraszamy na kolejne zmagania za rok. 

 

 

Dziś Niebo się otwiera 

3 stycznia 2013 r., M. Mazur, A. Kiwak  

Koniec roku to czas szczególny, przeżywany głęboko 

przez wszystkich. Ta atmosfera udzieliła się także 

nauczycielom i uczniom naszej szkoły, a to za sprawą Jasełek 

oraz uroczystych Wigilii organizowanych w poszczególnych 

klasach. W piątek 21 grudnia 2012 roku społeczność szkolna 

obejrzała Jasełka zorganizowane przez klasę II Technikum  

w zawodzie technik ekonomista-kucharz, wraz z panią Anną 

Kiwak oraz panią Małgorzatą Wit. 

Przedstawienie pt. „Dziś niebo się otwiera”, ukazało najważniejsze prawdy wiary 

związane z cudownym czasem świąt Bożego Narodzenia. 

Uczniowie przedstawili osoby z różnych stanów, wiodące różne życie. Od matki, 

prostej, zapracowanej kobiety, troszczącej się o dom i rodzinę, po właścicielkę kilku firm- 

kobietę bogatą, zapracowaną i niezwykle pewną siebie. Wszystkie te osoby  

w ramach swoich możliwości, dokonały wiele w swoim życiu, lecz aby to wszystko miały 

jakieś znaczenie, zabrakło jednego, bardzo ważnego czynnika- Miłości. Święty Piotr podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej, pomógł im znaleźć miłość w swoich sercach, aby mogli 

 w przyszłości przejść przez Bramy Nieba. 

Uczniowie wykazali się doskonałymi umiejętnościami aktorskimi, a stroje oddawały 

charakter odgrywanych przez nich postaci. 

Bardzo pouczający przekaz Jasełek spowodował, że w naszej szkole zapanowała 

wspaniała, rodzinna atmosfera, a wspólne śpiewanie kolęd podkreśliło piękno  

i charakter tych świąt. 
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Koszykówka 

1 stycznia 2013 r., M. Laube-Skowrońska, K. Wachowska  

Koszykówka to gra szybkiej akcji, wymaga 

szybkiego refleksu, dużych umiejętności technicznych oraz 

taktycznych. W czasie gry bardzo ważne jest współdziałanie 

 zawodników. Na  hali sportowej w LO w Kolbuszowej 

dn.12.12.2012r. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowe  

w KOSZYKÓWCE. Uczniowie ZSA-E z Weryni walczyli 

do samego końca. Mimo, że nie mają możliwości ćwiczenia 

na tak dużym boisku, wcale nie różnili się techniką gry   

od reszty uczestników. Walka była długa, ciężka,  

ale z wynikami i osiągnięciami. Dziewczęta wywalczyły II miejsce, a chłopcy miejsce III. 

Gratulujemy! 
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Rok 2012 

Wierni tradycji… 

21 grudnia 2012 r., L. Nowak  

19 grudnia 2012 r. w naszej szkole odbył się 

Konkurs Bożonarodzeniowy. Wzięło w nim udział  

15 uczniów z różnych klas, którzy prezentowali 

przygotowane przez siebie potrawy wigilijne, dekoracje 

świąteczne i oryginalne nakrycia stołów. 

Celem konkursu było kultywowanie  

i podtrzymywanie tradycji ludowych związanych  

z przygotowywaniem tradycyjnych wigilijnych potraw 

oraz dekoracją stołów świątecznych. 

Komisja konkursowa oceniała prace uczniów według następujących kryteriów: 

 oryginalność, kreatywność i powiązanie z regionem 

 walory smakowe i estetyka przygotowania potraw 

 sposób dekoracji i nakrycia stołu 

W kategorii potrawa pierwsze miejsce zajęły: 

Faustyna Więcław 

Andżelika Piłat 

Joanna Nowak 

W kategorii dekoracja i nakrycie stołu pierwsze miejsce zajęły: 

Skiba Karolina 

Joanna Zielińska 

W kategorii ozdoba świąteczna pierwsze miejsce zajęła: 

Izabela Wiśniewska 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki. 

 

 

 

Szlachetna Paczka 

20 grudnia 2012 r., K. Rębisz, A. Kiwak  

Podobnie jak w ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły wspólnie 

z nauczycielami przygotowali świąteczną paczkę dla jednej z rodzin 

naszego województwa. Wspólnie zebraliśmy między innymi kosmetyki, 

odzież, żywność, środki czystości i wiele innych produktów, o które 

prosiła rodzina. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy włączyli się  

do akcji Szlachetna Paczka. 



144 

 

Wojna polsko-polska 

20 grudnia 2012 r., B. Olszówka, B. Sobowska-Rekut  

W tym roku minęła 31 rocznica 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Było to 

wydarzenie, które zaważyło negatywnie na dalszych 

losach Polski. Stan wojenny wstrzymał przemiany 

społeczno – polityczne kraju na kolejne 10 lat. 

Młodemu pokoleniu należy przypominać o tej 

tragicznej karcie naszej historii, gdy ,,Brat strzelał do 

brata, Polak do Polaka”. Społeczeństwo było 

wówczas podzielone na ,,My” oraz ,,oni”. 

Z tej okazji 14 XII 2012 r. w ZSA-E 

 w Weryni zorganizowano konferencję na temat 

wprowadzenia stanu wojennego. Pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej 

z Rzeszowa zaprezentował wykład oraz prezentację multimedialną na temat losów Polski po 

II wojnie światowej. Wspomniał o prześladowaniu żołnierzy AK przez komunistów, 

strajkach, buntach z lat 50-tych,70-tych, 80-tych oraz ich ofiarach. Narzucona Polakom 

władza komunistyczna zawsze bezwzględnie tłumiła ich opór. Tak było podczas kolejnych 

strajków. Po powstaniu ,,Solidarności”, priorytetem ówczesnego reżimu było bezwzględne jej 

stłumienie. Tak też się stało. W nocy z 12/13 XII 1981 roku aresztowano około 10 tys. 

głównych przywódców tej organizacji. Społeczeństwo było zaskoczone siłowym stłumieniem 

działaczy opozycji. Na krótko zaprzestano działań, wkrótce jednak zaczęto organizować 

demonstracje, bunty zakończone niekiedy nawet śmiercią tych najodważniejszych Polaków. 

W końcu wymuszono na władzy komunistycznej ustępstwa, które doprowadziły  

do odzyskania suwerenności. Uczniowie obejrzeli również wystawę poświęconą stanowi 

wojennemu. Powstała ona w oparciu o oryginalne dokumenty wydawane w tzw. drugim 

obiegu, za posiadanie których groziły surowe kary. Organizatorzy zorganizowali konkurs dla 

młodzieży gimnazjalnej pt. ,,Przyszli po nas nocą”. Zwycięzcami zostali uczniowie  

z gimnazjum w Cmolasie. Gratulujemy zwycięzcom. 

 

 

A wszystkie dzieci nasze są! 

18 grudnia 2012 r., K. Wachowska  

Święty Mikołaj to dla każdego dziecka postać, na którą 

warto czekać cały rok.  Kojarzy się on nam nie tylko z długą i 

białą  brodą, czerwonym strojem, magiczną laską, ale przede 

wszystkim z prezentami. Te podarunki rozwozi oczywiście 

saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Największą 

radość sprawia z pewnością dzieciom, bo tylko one wierzą w 

jego tajemniczą postać. Za oknem zima, czas świąteczny, więc 

Mikołaj nie czekając ani chwili  dnia 8 grudnia  2012 r. zawitał 
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do ZSA-E w Weryni. Dzieciaki były zachwycone, zabawom nie było końca, a odbieranie 

paczek od samego Świętego to był zaszczyt! 

 

 

Honorowi Dawcy Krwi w naszej szkole 

17 grudnia 2012 r., M. Król 

Od roku 1972 w Polsce w dniach 22-30 

listopada obchodzone są dni Honorowego Dawcy 

Krwi PCK. Z tej okazji grupa uczniów naszej szkoły 

– Honorowych Dawców Krwi uczestniczyła wraz 

z opiekunem 30 listopada w spotkaniu  

w kolbuszowskim Miejskim Domu Kultury, 

zorganizowanym przez Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. 

Podczas spotkania przedstawiony został raport 

z całorocznej zbiórki krwi. Wszyscy honorowi 

krwiodawcy w dowód wdzięczności otrzymali skromne upominki oraz pochwałę  

za godną naśladowania postawę honorowego oddawania krwi, która jest wyrazem gotowości 

niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 

 

Kiermasz świąteczny 

17 grudnia 2012 r., A. Puzio-Jędruszewska  

Serdecznie zapraszamy na kiermasz świąteczny, który odbędzie się w dniu 

18.12.2012r. od godz. 9:00. Będzie możliwość zakupienia ozdób statecznych jak również 

pięknie pachnących pierniczków. Zapraszają: Koło Caritas oraz Kółko Florystyczne 

 

 

Mikołajkowy oddział 

13 grudnia 2012 r., M. Wit, K. Wachowska  

Członkinie Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem 

po raz kolejny odwiedziły dzieci przebywające na Oddziale 

Dziecięcym w Powiatowym Szpitalu w Kolbuszowej. Święty 

Mikołaj- w tej roli sprawdzająca sie uczennica klasy 3 te 

 Andżelika Piłat - z pomocą  Śnieżynki- Joanna Nowak klasa 

3 te- obdarowywały wszystkie dzieci przygotowanymi 
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wcześniej prezentami. Dzieciaki z dużym zaskoczeniem i nieukrywaną radością witały 

naszego Świętego. Dziękując, zapraszały ponownie za rok!  

 

Konkurs Bożonarodzeniowy 

10 grudnia 2012 r., L. Nowak, A. Kiwak 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie –„Najlepsza potrawa świąteczna  

i najładniejsza dekoracja”. Karty zgłoszeniowe do konkursu są do odebrania w sekretariacie 

szkoły. Termin zgłoszeń upływa dnia 17 grudnia 2012 r. Najładniejsze prace zostaną 

nagrodzone. Dokładne informacje są zamieszczone w regulaminie Konkursu  

na tablicy ogłoszeń. Wszelkie zapytania można kierować do L. Nowak/osobiście lub drogą 

mailową. 

  

Nie daj szansy AIDS 

10 grudnia 2012 r., M. Wit, A. Kiwak  

Wiedza bywa zawsze najważniejszym sprzymierzeńcem przy dokonywaniu wyborów 

decydujących o naszym życiu. Warto wiedzieć by móc żyć świadomie i unikać sytuacji 

potencjalnie dla nas niebezpiecznych. Dlatego uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczyli 

w konkursie wiedzy o HIV/AIDS. 

W etapie szkolnym wzięło udział 26 uczestników. Spośród nich wyłoniona została 

grupa, która reprezentowała szkołę na olimpiadzie zorganizowanej przez Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej, dnia 3 grudnia 2012 r. 

Spośród 21 uczestników dwie uczennice z naszej szkoły stanęły na podium. Były 

to: Monika Stępień z klasy I tż, która zajęła II miejsce, oraz Anna Staszewska z tej samej 

klasy, zdobywczyni miejsca III. 

Uczennice dzielnie zmagały się z pytaniami testowymi, dotyczącymi szerokiego 

spektrum wiedzy na temat HIV i AIDS, które stają się coraz większym problemem dla 

współczesnego świata. 

 

Werynia kształci ekonomistów w Wielkiej Brytanii 

4 grudnia 2012 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

Po raz kolejny Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni wykorzystuje 

fundusze unijne na poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów. W kwietniu 2013 r. grupa 16 

uczniów klas od I do IV Technikum w zawodzie technik ekonomista wyjedzie do Wielkiej 
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Brytanii na 3 tygodniowy staż do renomowanych biur rachunkowych w Londynie oraz 

Stafford, w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, którego 

celem jest szkolenie i zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże 

zagraniczne oraz wymianę doświadczeń. Realizacja projektu pt. Wypłyń na głębię – staż 

zagraniczny szansą na karierę zawodową rozpocznie od zajęć kulturowo-językowych, 

ukierunkowanych na poszerzenie słownictwa zawodowego w języku angielskim. 

Wyjazd uczniów naszej szkoły na staż do Wielkiej Brytanii jest ogromną szansą dla 

ich rozwoju osobistego i zawodowego. Nauczą się samodzielności i odpowiedzialności, 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zwiększy się u nich poczucie własnej wartości  

i pewności siebie oraz tolerancja wobec innych ludzi. Staną się bardziej innowacyjni, 

przedsiębiorczy i otwarci na dokonywanie właściwych wyborów. Uczniowie udoskonalą 

umiejętność posługiwania się językiem angielskim zawodowym i biznesowym. Zweryfikują 

swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne podczas odbywania stażu 

zawodowego w zagranicznych instytucjach. Zdobędą cenne doświadczenie zawodowe na 

rynku zagranicznym. Wyjazd na staż to nie tylko zdobywanie umiejętności zawodowych, 

 to także poznawanie nowego kraju, zetknięcie się z inną kulturą, ciekawymi ludźmi. 

Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych. Wśród naszych uczniów 

projekty unijne cieszą się ogromną popularnością, ponieważ dostrzegają oni realne korzyści 

 z uczestnictwa w dodatkowych formach kształcenia. 

 

 

Najlepszy pływak ZSA-E w Weryni 

3 grudnia 2012 r., M. Laube-Skowrońska, K. Wachowska  

Wielkie emocje, wspaniała atmosfera, oraz udane starty pływaków  i pływaczek – tak 

w telegraficznym skrócie podsumować możnaZawody w Pływaniu, które odbyły się dnia 

 22  listopada 2012 roku  w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Fregata  

w Kolbuszowej. Naszą szkołę reprezentował Mariusz Brito - 

uczeń klasy trzeciej technikum, w zawodzie: technik 

ekonomista. Startował on aż dwa razy  i od razu  stanął na 

podium . Srebrny medal dostał za zajecie II miejsca –przepłynął 

50m w kraulu na piersiach , natomiast brąz III miejsce - 50m w 

kraulu na grzbiecie. Kraul  to  sposób pływania zwykle 

uznawany za najszybszy.  Płynący znajduje się  w pozycji na 

piersiach i wykonuje tzw. "nożyce" nogami, przy 

równoczesnym naprzemianstronnym ruchu rąk. Ruch ten polega 

na wyciąganiu na zmianę ręki przed siebie nad wodą i podciąganiu jej z powrotem pod wodą. 

Szybkość w kraulu uzyskuje się głównie za sprawą pracy rąk (70%), praca nóg to zaledwie 

30%. Oddech wykonuje się poprzez częściowe wystawienie głowy nad wodę wzdłuż jednej 

 z rąk. 
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Niezastąpione tenisistki ZSA-E w Weryni 

3 grudnia 2012 r., M. Laube-Skowrońska, K. Wachowska  

Współczesny tenis stołowy jest bardzo szybką grą 

wymagającą od zawodników niezwykle energicznych 

ruchów i reakcji. Rozgrywka polega przede wszystkim na 

szybkości i rotacji nadawanej piłce, by sprawić 

przeciwnikowi jak najwięcej trudności przy jej odbiorze. 

Jest on jedną z najpopularniejszych gier na świecie i cieszy 

się ogromną popularnością zarówno wśród chłopców, jak  

i dziewcząt. Wiedzą o tym bardzo dobrze, uczennice naszej 

szkoły z klasy trzeciej technikum, w zawodzie technik 

kelner i technik  ekonomista: Andżelika Piłat, Agata Konefał i Klaudia Halat. Po raz 

kolejny udowodniły one, że nie mają sobie równych. Dnia 6 listopada 2012 r. w LO 

 w Kolbuszowej reprezentowały naszą szkołę w  Powiatowych Zawodach w Tenisie 

Stołowym. Dziewczyny po pięknej i odważnej grze wywalczyły  

I miejsce, jednocześnie   awansowały do dalszego etapu i 20 listopada b.r. brały udział  

w Rejonowej Licealiadzie w Mielcu. Uczennice ZSA-E  w Weryni zaprezentowały się 

znakomicie i pokonując wiele drużyn zajęły IV miejsce. Gratulujemy wspaniałego wyniku 

 i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

 

 

Uczeń ZSA-E z Weryni najlepszy w województwie 

30 listopada 2012 r., B. Krzysztofiński  

Uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni od wielu lat z sukcesami biorą udział w olimpiadzie 

wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie 

zajmując czołowe lokaty w województwie. 23 listopada 2012 r.  

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy 

 w Rzeszowie, odbył się finał wojewódzki tej olimpiady. Najlepsi 

uczniowie eliminacji szkolnych, reprezentowali zespoły 

poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego w finale 

wojewódzkim. 

Powiat kolbuszowski reprezentował uczeń klasy czwartej 

Technikum z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

Weryni Patryk Gazda, który zajął pierwsze miejsce na 18 startujących Zespołów Szkół 

 z województwa podkarpackiego. 

Organizatorem Olimpiady oraz fundatorami cennych nagród byli: Państwowa 

Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Podkarpacka Izba Rolnicza, 

Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Podkarpacki Urząd Marszałkowski i Wojewoda 

Podkarpacki. Celem konkursu jest propagowanie idei bezpieczeństwa  
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i higieny pracy a w szczególności: bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

zapobiegania wypadkom przy pracy oraz pogłębianie znajomości z zakresu prawa pracy 

 i ubezpieczeń społecznych. 

W bieżącym roku była to już XIV edycja tej olimpiady, która cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem ze względu na swoją tematykę i cenne nagrody ufundowane przez 

sponsorów. 

Zakres tematyczny wiedzy jaką wykazywali się tegoroczni finaliści obejmował: 

 zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach 

 wiadomości z zakresu głównych zagrożeń występujących w gospodarstwach 

 przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zakresy działań PIP i KRUS 

Uczniów do konkursu przygotowuje nauczyciel Bolesław Krzysztofiński, specjalista  

ds. bhp w szkole. Tegoroczny finalista Patryk Gazda za zajęcie 1 miejsca otrzymał od 

wojewody dyplom i wyróżnienie, od sponsorów cenne nagrody, a dla szkoły zdobył 

wspaniały puchar. 

 

 

Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS 

27 listopada 2012 r., M. Wit, A. Kiwak  

Młodzież z klas pierwszych i drugich naszej szkoły 23.11.12 r. wzięła udział  

w szkolnym etapie konkursu wiedzy o HIV i AIDS. 

Uczniowie zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi pochodzenia, patogenetyki  

oraz objawów wirusa HIV i choroby AIDS. 

Spośród 26 uczestników najlepiej rozwiązali test: 

Monika Stępień kl.1 Tż  

Anna Staszewska kl.1 Tż 

Jadwiga Guźda kl.2 Tek 

Jan Kolano kl.1 Tż 

Agata Kwaśnik kl.2 Tal 

Irena Starzec kl.2 Tal 

Alicja Halat kl.1 Tż 

Uczniowie ci zakwalifikowali się do Powiatowej Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS  

w Kolbuszowej. 
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,,Historia vitae magistra est “ tzn. ,,Historia nauczycielką życia jest’ -kolejnych pokoleń 

Polaków. 

25 listopada 2012 r., B. Olszówka  

Poznawać ją można w różny sposób. W październiku na ekrany kin wszedł film 

,,Polskie zwycięstwo, które zmieniło losy świata. Bitwa pod Wiedniem”. Celem reżysera było 

przypomnienie ważnego wydarzenia sprzed blisko 330 lat oraz ukazanie wielkiego zagrożenia 

dla Europy od islamskiej Turcji. Polacy pod dowództwem króla Jana Sobieskiego stanęli na 

wysokości zadania i uratowali Wiedeń i Europę. Film obejrzeli w kinie Helios uczniowie z II 

klasy Technikum. Popularyzowanie historii poprzez projekcje filmowe jest dobrym sposobem 

na jej lepsze zrozumienie i utrwalenie. 

 

 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych 

w Weryni 

25 listopada 2012 r., M. Wojdyło, K. Wachowska  

W dniach od 12-tego do 18-tego listopada 2012 roku, po raz piąty w Polsce, 

zorganizowany został Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie  

w ponad 100 krajach. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii- Gordon 

Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your 

Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem takiego 

wydarzenia jest stworzenie środowiska społecznego, które 

aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych 

ludzi. Honorowy patronat nad Światowym Tygodniem 

Przedsiębiorczości 2012 objął Minister Administracji 

 i Cyfryzacji Michał Boni. Patronami wydarzenia zostały także 

Komisja Europejska oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 W ramach tej inicjatywy zaprosiliśmy do naszej szkoły gości, którzy przybliżyli nam 

tajniki przedsiębiorczości, administracji, ubezpieczeń. Pierwszą taką osobą była Dorota 

Frankiewicz z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W spotkaniu uczestniczyli 

uczniowie klasy 3 technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu. Uczniowie  

z uwagą wysłuchali jej ciekawego wykładu. We wtorek zaś przyjęliśmy  

w naszej szkole Beatę Chmielowiec ( Powiatowa Komenda Policji w Kolbuszowej). 

Powiedziała nam ona m.in., że policja może legitymować każdego człowieka nieograniczoną 

ilość razy, że dziewczyny muszą szczególnie uważać na zbyt „miłych” chłopaków  

w dyskotekach. Jeśli któryś chciałby kupić nam jakiś napój, należy odmówić. Wystarczy 

niewielka ilość np. soku, do którego została wrzucona „pigułka gwałtu” 

 i jesteśmy otumanieni, nie będziemy wiedzieć co sie dzieje. 
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Podczas spotkania z Natalia Wroną oglądaliśmy prezentację dotyczącą Lasów 

Państwowych Nadleśnictwa Kolbuszowa. Dowiedzieliśmy się, że jest  

to przedsiębiorstwo państwowe, samofinansujące się (jest to możliwe dzięki istnieniu tzw. 

funduszu leśnego). Podstawowym dokumentem dla Lasów Państwowych jest ustawa o lasach 

z 28 września 1991 r. Na czele lasów w Polsce stoi Dyrektor Generalny LP, następnie 

Regionalna Dyrekcja LP, później Nadleśnictwa (jest ich 431). Głównym gatunkiem 

lasotwórczym na terenie Nadleśnictwa jest sosna pospolita. Występuje także dąb szypułkowy, 

olcha czarna, brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, grab pospolity  

i jodła pospolita. Ze względu na bogactwo flory i fauny tereny Nadleśnictwa Kolbuszowa 

objęte są formami ochrony przyrody. Są to dwa, utworzone w 1992 roku, Obszary 

Chronionego Krajobrazu: sokołowsko - wilczowolski oraz mielecko - kolbuszowsko - 

głogowski. W 2007 roku został ustanowiony Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

„Puszcza Sandomierska". Na naszym terenie występuje wiele rzadkich  

i chronionych gatunków roślin, m. in. długosz królewski, czosnek siatkowaty, wawrzynek 

główkowy, kilka gatunków storczyków oraz zwierzęta : kruk, myszołów, bocian czarny, 

kraska, bielik, gronostaj. W lasach znajdują się m.in. jelenie, sarny, dziki, zające i kuropatwy. 

Na spotkaniu z Teresą Woźnik, przedstawicielką Biura Organizacji Jednostek 

Samorządowych, uczniowie nauczyli się, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest 

prowadzenie teczek osobowych pracowników. Składają się one z trzech części. Cześć A 

zawierać powinna wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnienia (np. życiorys, list 

motywacyjny, orzeczenie lekarskie). Część B to wszystkie dokumenty związane  

z przebiegiem zatrudnienia danego pracownika w firmie (np. zakres obowiązków, opis 

stanowiska pracy, wnioski urlopowe). Zaś część C to dokumenty dotyczące zakończenia 

pracy przez pracownika ( np. wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, pisma dotyczące 

warunków zakończenia pracy). Występują takie rodzaje umów jak np.: na czas określony, 

nieokreślony, próbny, o dzieło, zlecenie. 

Kolejnym, dość zajmującym gościem, była Adrianna Miroś. Przedstawiła nam ona 

 w barwny i ciekawy sposób zasady funkcjonowania Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 

w Kolbuszowej, rodzaje lokat i kont bankowych. Pomogła nam w formie zabawy rozpoznać 

nasz typ osobowości. Na koniec spotkania zorganizowała mini konkurs, w którym zwycięzcy 

otrzymali pendrive’y. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z tego spotkania, chętnie zadawali 

pytania. 

W czwartek (15.11.) klasa IV technikum w zawodzie technik ekonomista wysłuchała 

wykładu Zbigniewa Serafina – właściciela gospodarstwa rolnego specjalizującego się  

w chowie bydła mlecznego. W interesujący sposób opowiedział młodzieży o swoim 

gospodarstwie, o produkcji mlecznej i roślinnej, technologii produkcyjnej stosowanej w tego 

typu przedsiębiorstwach. Wspomniał także o funduszach unijnych, które są dużym 

zastrzykiem dla gospodarstwa, a także o środkach ochrony roślin. Uczniowie bardzo chętnie 

zadawali pytania, dopytywali się o szczegóły prowadzenia przedsiębiorstwa rolnego. Wykład 

na temat produktów bankowych wygłosił Grzegorz Kwiecień – przedstawiciel Banku 

Przemysłowo-Handlowego w Kolbuszowej. Ponadto odbyliśmy spotkania z Janem Wlazło- 

Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz z Kazimierzem Pierzchała z Punktu 

Obsługi Grupy Ergo Hestia. 

Spotkania zorganizowane dla młodzieży były z pewnością stymulatorem  

do planowania ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 
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Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Wypłyń na głębię – staż zagraniczny szansą na 

karierę zawodową w ramach programu Leonardo da Vinci 

22 listopada 2012 r., B. Sobowska-Rekut  

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I do IV Czteroletniego Technikum  

w zawodzie technik ekonomista. Od 22 listopada do 1 grudnia 2012 r. będzie prowadzona 

rekrutacja do udziału w projekcie Wypłyń na głębię – staż zagraniczny szansą na karierę 

zawodową do następujących form wsparcia: 

  pozalekcyjne zajęcia kulturowo-językowe, 

  3 tygodniowy staż zagraniczny w biurach rachunkowych w Wielkiej Brytanii. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zamieszczony jest na stronie szkoły 

w zakładce: Projekt – Wypłyń na głębię. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Szczegółowe informacje można uzyskać 

 u p. Beaty Bryk, Ewy Serafin i Bogusławy Sobowskiej-Rekut. 

 

 

Informacja o II etapie rekrutacji do projektu POKL „Podkarpacie stawia na 

zawodowców” 

21 listopada 2012 r., E. Serafin, B. Bryk  

Dla uczniów klas II i III kształcących się w zawodach: technik architektury krajobrazu 

i kelner od 1 do 20 grudnia 2012r. będzie prowadzona rekrutacja do udziału w projekcie 

 "Podkarpacie stawia na zawodowców"   do następujących form wsparcia: 

-zajęcia na platformie e – learningowej 

- kurs ,, Profesjonalny handlowiec"  

- kurs prawa jazdy 

-  płatne wakacyjne staże  

- doradztwo edukacyjno - zawodowe.  

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do projektu zamieszczony jest na stronie szkoły  

w zakładce: Podkarpacie stawia na zawodowców.  

Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Beaty Bryk lub u p. Ewy Serafin 
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I - miejsce trzecioklasistów z ZSA-E w Weryni w wojewódzkim konkursie wiedzy 

ekonomicznej 

19 listopada 2012 r., P. Serafin, K. Wachowska  

„Gorączka złota” - Pod takim hasłem  

w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 

odbyła się piąta edycja konkursu wiedzy ekonomicznej. 

Został on zorganizowany 12 listopada 2012 r.  

w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie. Przystąpiło do niego 20 drużyn szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. 

Wyzwanie konkursowe polegało na rozwiązywaniu 

łamigłówek i zagadek ekonomicznych, w trakcie 

odwiedzin różnych punktów kontrolnych. Konkurencja wymagała precyzji ponieważ w 

ostatnim laboratorium zlokalizowanym na trasie konkursowej ukryto skarb czyli złoto. By 

temu sprostać drużyny musiały wykazać się wiedzą z zakresu ekonomii, spostrzegawczością i 

kreatywnością . Na „wagę złota” liczył się także refleks ponieważ zadanie należało wykonać 

w jak najkrótszym czasie. Dla wszystkich uczestników konkursu było to poważne i ambitne 

wyzwanie ZSA-E w Weryni reprezentowały w konkursie dwie drużyny w składzie: Andrzej 

Kwaśnik, Dawid Staszewski, Krzysztof Czachor – laureaci I miejsca; drużyna druga: 

Marek Żyła, Paweł Zieliński, Mariusz Brito sprostali wymaganiom konkursowym 

zdobywając wyróżnienia. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w centrum konferencyjnym 

hotelu „Dwór Ostoya”. 

Konkurs okazał się pozytywnym doświadczeniem dla uczniów. Pozwolił nie tylko 

poszerzyć wiedzę, ale także stworzył okazję do doskonałej zabawy z wykorzystaniem wiedzy 

ekonomicznej. Gratulacje dla reprezentacji szkoły i laureatów!!! 

 

 

„Grosz do grosza” czyli Tydzień dla oszczędzania 2012 w ZSA-E 

13 listopada 2012 r., A. Guźda, A. Kiwak  

W dniach od 24.11.2012 r. do 31.11.2012 r. w ramach Światowego Tygodnia 

Oszczędzania Szkolny Klub Przedsiębiorczości zorganizował w Zespole Szkół 

Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni Tydzień dla Oszczędzania pod nazwą „Grosz do 

grosza”. W ramach tego przedsięwzięcia zostały zorganizowane: szkolny konkurs na 

najciekawszy plakat lub ulotkę pt. ,,Formy i sposoby oszczędzania”, „Charytatywna klasa 

dla złotego grosika” oraz przeprowadzone zostały wśród uczniów zajęcia  

z zakresu "Zarządzania własnymi finansami".  Konkurs szkolny cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Najciekawszą pracę nagrodzoną I miejscem, wykonała uczennica klasy 

pierwszej Karolina Halat. Wyróżnienia natomiast otrzymały: Bernadetta Ziętek, Monika 

Wojdyło, Klaudia Halat. Jak co roku, zorganizowana została akcja „Charytatywna klasa dla 

złotego grosika” w ramach Tygodnia dla oszczędzania. Celem akcji było zachęcenie uczniów 

do oszczędzenia „każdego grosza”, ale również kształtowania wśród młodych ludzi 
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umiejętności dzielenia się z innymi, otwartości na potrzeby ludzi. Zadaniem każdej klasy, 

która chciała wziąć udział w przedsięwzięciu było zaoszczędzenie jak największej puli 

pieniędzy. Aby zachęcić kolegów i koleżanki do udziału w tej szczytnej akcji przewidziano 

nagrodę dla tej klasy, która zgromadzi największą sumę pieniędzy. Zwycięzcami okazali się 

uczniowie z klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista i kelner. Zaoszczędzone 

pieniądze zostały przekazywane na Szkolne Koło Caritas. Nagrodą dla zwycięskiej klasy był 

„dzień bez pytania”. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy Wszystkim klasom za udział  

w tej szczytnej akcji. Zapraszamy do udziału za rok! 

 

„Każdy z was może zostać profesorem” 

11 listopada 2012 r., A. Kiwak  

Poczuliśmy się jak w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład prowadził nasz 

„starszy kolega” prof. dr hab. Stefan Skiba, który jest pracownikiem naukowym Zakładu 

Gleboznawstwa i Geografii Gleb Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor jest absolwentem 

naszej szkoły. Przybył do nas z sentymentu i ciekawości, aby dowiedzieć się i zobaczyć, jakie 

zmiany zaszły w szkole, którą on sam ukończył wiele lat temu. 

Nasz gość wykorzystuje każdą wolną chwilę, aby 

realizować swoje zainteresowania. Profesor jest geografem 

 i gleboznawcą. Zajmuje się genezą, klasyfikacją i geografią 

gleb. Prowadził badania m.in. w: Karpatach, krainach 

polarnych (Spitsbergen), tajdze syberyjskiej (Bajkał) stepach 

Mongolii oraz na Saharze (Maroko, Tunezja, Egipt). Był 

również w Dolinie Śmierci w Ameryce Północnej.  

W niezwykle ciekawy sposób opowiedział nam o przyrodzie  

i urodzie pustyń (ciepłych i zimnych) na przykładzie badań 

własnych. Pokazał mnóstwo wspaniałych zdjęć, podarował 

wiele książek związanych z jego pracą naukową, a także, co jest ciekawe, piasek z Sahary. 

Szczególnie zachęcał nas do realizacji własnych pasji. Powiedział nam, że „każdy  

z nas może zostać profesorem”, tylko musi wykazać się chęcią do nauki i pracy. Według 

profesora warto uczyć się nie tylko w szkolnej ławie, ale w każdej chwili życia, a jednym ze 

sposobów uczenia się jest podróżowanie. Wtedy mamy szansę spotkać różnych, ciekawych 

ludzi, zetknąć się z inną kulturą, obyczajami, przyrodą. 

Nie bójmy się realizować własnych pasji i zainteresowań. 
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Nasi stypendyści 

10 listopada 2012 r., W. Cesarz, B. Ziętek, A. Kiwak  

Na XXII Sesji IV Kadencji Rady Powiatu  

w Kolbuszowej w dniu 25 listopada 2012r. wręczono 

Stypendia Starosty Kolbuszowskiego za wybitne 

osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012. Tego 

publicznego wyróżnienia dostąpiło troje uczniów 

Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych  

w Weryni. Nasi stypendyści to Weronika Salach, 

uczennica klasy III technikum w zawodzie technik 

architektury krajobrazu, Bernadetta Ziętek, uczennica 

klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista 

oraz Mariusz Brito, uczeń klasy III technikum  

w zawodzie technik ekonomista. Uczniowie ci, uzyskali najwyższą średnią ocen w roku 

szkolnym 2011/12.  

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

Informacja o naszych stypendystach: 

Bernadetta Ziętek uzyskała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, ze średnią ocen 

5,14. Uczennica odznacza się wzorową postawą, angażuje się w życie klasy i szkoły. W roku 

szkolnym 2011/2012 pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. 

Uczestniczy w projektach: „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, „Podkarpacie stawia 

na Zawodowców” i „Czas na zdrowie”. W roku szkolnym 2011/2012 była laureatką 

wyróżnienia w IV Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy „Jesienne Pojednanie”. Brała udział 

w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, IV Powiatowym Konkursie Poezji 

 i Prozy Obcojęzycznej i Szkolnym Konkursie Ortograficznym. 

 

Weronika Salach otrzymała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy 

tym średnią ocen 5,0. Uczennica odznacza się wzorową postawą, angażuje się  

w życie klasy i szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 była laureatką X Edycji Otwartego 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioły – muśnięcie skrzydeł” w Wałbrzychu, 

uzyskała I miejsca w konkursach: Plastycznym na Ilustrację Wybranego Fragmentu Poematu 

Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” w Kolbuszowej oraz w Wiedzy o Ochronie Przyrody na 

Terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Ponadto była laureatką w Gminnym Konkursie Wiedzy 

 o Teatrze „Wiem wszystko o Teatrze” w Kolbuszowej i w II Powiatowej Olimpiadzie 

Wiedzy o AIDS i HIV. Uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie „Young People In 

European Forestts" - Młodzież w lasach Europy” i Olimpiadzie Ekologicznej. 

 

Mariusz Brito otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym 

średnią ocen 5,0. Uczeń odznacza się wzorową postawą, angażuje się w życie klasy  

i szkoły. W roku szkolnym 2011/12 uzyskał II miejsce w Grze Ekonomicznej pod nazwą 



156 

 

„Bomba pod Giełdą Papierów Wartościowych” w Kielnarowej oraz III miejsce  

w Powiatowych Biegach Przełajowych. Ponadto został uznany za najlepszego sportowca 

szkoły w kategorii chłopców. Jest zawodnikiem juniorów KKS Kolbuszowianka  

i uczestnikiem Projektu „Matematyka – Reaktywacja”. 

 

 

Który ja jestem prawdziwy? 

10 listopada 2012 r., W. Cesarz, A. Kiwak  

Podczas rekolekcji dla maturzystów naszej 

szkoły, prowadzonych przez ks. Tomasza Blicharza 

padało wiele pytań, które wymagały osobistych 

odpowiedzi. Najważniejszym z nich było pytanie: 

który ja jestem prawdziwy? Celem tych rozmów 

było lepsze poznanie siebie, swoich wartości, 

ideałów, by w trudnościach nie pozostać samotnym 

 i umieć doceniać miłość, która jest obok nas. 

Rekolekcje odbyły się w Domu 

Rekolekcyjnym "EFFATHA" usytuowanym przy kościele parafialnym w Zaczerniu koło 

Rzeszowa. Przez trzy dni (22-24 listopada 2012 r.) maturzyści uczestniczyli  

m. in. w konferencjach, modlitwie, mszy św., sakramencie pokuty oraz wspólnych 

rozmowach. Był to czas odnowienia i zaciśnięcia przyjaźni z Bogiem i ludźmi. 

Były to jedyne dni roku szkolnego, które choć wolne od zajęć dydaktycznych,  

to jednak pełne nauki i zbierania doświadczeń. Dostarczyły wielu ważnych i ciekawych 

spostrzeżeń, do których z pewnością nie raz warto będzie wrócić. 

 

 

Welcome to Poland – Witamy w Polsce! 

6 listopada 2012 r., J. Godzisz, A. Stąpor, K. Wachowska  

Ostatnie dni były dla ZSA-E  

w Weryni niesamowitym przeżyciem. 

Mieliśmy przyjemność gościć 

nauczycieli i uczniów ze szkół 

partnerskich biorących udział  

w projekcie Comenius „We are what 

we eat" – „Jesteśmy tym, co jemy”. 

Podczas wizyty 12 nauczycieli oraz 

 w sumie 20 uczniów z Belgii, Grecji, 
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Portugalii i Włoch poznawało naszą polską kulturę, historię, geografię oraz zwyczaje 

żywieniowe. 

Cały tydzień od 14-tego października 2012 roku, wypełniony był pracą i rozmaitymi 

atrakcjami. Podczas pierwszego dnia wizyty uczniowie prezentowali tradycyjne potrawy 

poszczególnych państw, opisując ich pochodzenie i związane z nimi zwyczaje. Nasi partnerzy 

uczestniczyli  

w lekcjach oraz w zajęciach z gotowania, w czasie których wspólnie  z nauczycielami 

przygotowywali typowe polskie dania. 

Główną atrakcją okazała się wycieczka do Krakowa. Uczestników zachwyciła 

zarówno historia i architektura tego miejsca, jak i małopolska kuchnia. Wspólnie 

zwiedzaliśmy zabytki Starego Miasta oraz Wawel. Pani przewodnik pokazała nam także 

najstarsze polskie restauracje serwujące tradycyjne, starodawne dania. 

Niesamowite wrażenie wywarła na naszych partnerach wizyta w Muzeum Kultury 

Ludowej w Kolbuszowej, bo goście wzięli tam udział w warsztatach  

z garncarstwa oraz pieczenia chleba. Mieli oni możliwość poznania zwyczajów dawnego 

Podkarpacia oraz nabycia nowych umiejętności. 

Celem wycieczki do Muzeum- Zamku w Łańcucie było pokazanie jednej  

z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynącej ze znakomitych wnętrz, 

interesującej kolekcji pojazdów konnych oraz malowniczego parku. 

Na koniec odwiedziliśmy lokalną piekarnię, gdzie zobaczyliśmy nowoczesne linie 

produkcyjne. Mieliśmy także możliwość spróbowania różnych gatunków pieczywa  oraz 

wyrobów cukierniczych. 

Poznanie tych niezwykłych miejsc niewątpliwie pomoże nam w lepszym stopniu 

przygotować materiały niezbędne do opracowania książki o historii, architekturze, kulturze 

  i zwyczajach żywieniowych w poszczególnych okresach historycznych. Publikacja ta będzie 

kolejnym etapem projektu po poprzednich naszych pracach tj. książka ze zdrowymi 

przepisami z poszczególnych krajów partnerskich, karty z nawykami żywieniowymi różnych 

kontynentów czy prezentacje na temat czynników wpływających na zwyczaje żywieniowe 

poszczególnych krajów. Spotkanie to było dla wszystkich ważnym doświadczeniem. Praca 

nad projektem, wspólnie spędzony czas oraz miła atmosfera przyczyniły się do bardzo dobrej 

integracji grupy. Uczestnicy doskonalili umiejętności komunikacyjne w zakresie języka 

angielskiego, a także poznali polską historię, kulturę oraz kuchnię. 

 

 

Uczniowie ZSA-E wyróżnieni w drugiej Edycji Ekonomicznych Gier Ulicznych 

2 listopada 2012 r., P. Serafin, K. Wachowska  
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Uczniowie podkarpackich szkół pasjonujący się 

ekonomią wystartowali w II Edycji Ekonomicznych Gier 

Ulicznych, która odbywała się w centralnych punktach 

Rzeszowa. Organizatorem konkursu po raz kolejny był 

Narodowy Bank Polski z Instytutem Badań i Analiz 

Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie. Spod siedziby Narodowego Banku Polskiego 

przy ul. 3 Maja wystartowało 18 czteroosobowych grup  

z podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych. Uposażeni w gratisowe zestawy: torby, koszulki, 

notesy, długopisy i płaszcze przeciwdeszczowe, wyruszyli na siedmiokilometrową trasę, by 

jak najszybciej i najskuteczniej rozwiązać zadania, zlokalizowane w różnych punktach 

centrum Rzeszowa. Naszą szkołę reprezentowała drużyna chłopców w składzie Paweł 

Zieliński, Marek Żyła, Andrzej Kopeć, Jarosław Branas. Zadaniem uczestników było 

pokonanie pieszo w jak najkrótszym czasie wyznaczonej na terenie miasta trasy i zaliczenie 

po drodze ośmiu punktów kontrolnych. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu: historii, 

bankowości centralnej, polityki pieniężnej, emisji pieniądza, systemu płatniczego, rezerwy, 

euro, banku państwa, numizmatyki. Drużyny musiały poprawnie odpowiedzieć na 

wylosowane przez siebie pytanie przed komisją na punktach kontrolnych ponieważ błędna 

odpowiedź kosztowała 5 minut karnych. W niesprzyjających warunkach pogodowych 

reprezentanci ZSA-E z Weryni przybyli na metę po ok. dwóch godzinach zmagań, zmęczeni  

i przemoknięci. Wysiłek opłacał się ponieważ uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienie. 

„Była to bardzo interesująca gra, która pozwoliła nie tylko poszerzyć wiedzę, ale także 

stworzyła okazję do doskonałej zabawy” - podkreślili uczniowie biorący udział  

w konkursie. 

 

 

Pszczoły i ludzie… 

1 listopada 2012 r., L. Nowak, A. Fitał  

Pod takim hasłem 28 października 2012r. w Domu 

Kultury w Kolbuszowej odbyło się spotkanie pszczelarzy  

z okręgu kolbuszowskiego. W spotkaniu udział wzięli: poseł RP 

Zbigniew Chmielowiec, przedstawiciele samorządu powiatowego 

ze starostą Józefem Kardysiem, gminy Kolbuszowa 

 z burmistrzem Janem Zubą, wójtowie okolicznych gmin oraz 

miłośnicy pszczelarstwa. 

Najważniejszym gościem spotkania był prof.dr hab. Ryszard 

Czarnecki z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z Krakowa. Tematem jego wykładu było wykorzystanie produktów pszczelich  

w leczeniu wielu schorzeń internistycznych, dermatologicznych, immunologicznych  

i onkologicznych. 
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Profesor Czarnecki jest również twórcą unikalnych i nowatorskich kosmetyków 

wytwarzanych z produktów pszczelich/pyłku i propolisu/. Kosmetyki te zostały nagrodzone 

przez Polski Komitet Zielarski dyplomem „Najlepszy Produkt.” 

Po wykładzie uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupu różnorodnych miodów 

oraz produktów pszczelich i kosmetyków wytwarzanych przez Laboratorium Bio-

Farmaceutyczne profesora Czarneckiego. 

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem/wypieki na bazie miodu/ 

przygotowanym przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 

Ciastka owsiane 

Składniki: 

 250 g margaryny 

 200 g płatków owsianych górskich 

 100 g otrąb pszennych 

 100 g nasion i owoców/żurawina, rodzynki, orzechy ,słonecznik/ 

 2 jajka 

 50 g cukru zwykłego 

 1 czekolada gorzka lub 2 łyżki ciemnego kakao 

 1 szklanka mąki 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Wykonanie: 

Margarynę roztopić, wsypać otręby i płatki, dokładnie wymieszać. Owoce i pestki 

posiekać, dodać do masy. Jajka ubić z cukrem i delikatnie wymieszać z mąką i proszkiem do 

pieczenia. Czekoladę zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Obie masy delikatnie  

ze sobą wymieszać, dodać czekoladę i owoce. Z masy formować kulki wielkości orzecha 

włoskiego, układać na blaszce wyłożonej papierem, piec w nagrzanym piekarniku 25 min 

 w temperaturze180℃. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem. 

 

Pierniczki 

Składniki na około 55 pierniczków: 

 300 g mąki pszennej 

 100 g mąki żytniej pełnoziarnistej 

 2 duże jajka 

 13 dag cukru pudru 

 10 dag masła, roztopionego 

 10 dag miodu 

 1 łyżka przyprawy do piernika 

 1 łyżka kakao 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
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Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać i wyrobić ciasto. Ciasto może 

być klejące, ale nie dodawać mąki. Ciasto rozwałkować na grubość 4 mm (nie cieniej), 

podsypując je mąką (tyle, by się nie kleiło, a dało się rozwałkować). Wykrawać różne kształty 

pierniczków. Układać je na blaszce w niewielkich odstępach. Piec  

w temperaturze 180ºC przez około 8 - 10 minut. Studzić na kratce. Dowolnie udekorować. 

 

 

„Operacja ściśle tajna” – sukces trzecioklasistów z ZSA-E w Weryni 

27 października 2012 r., P. Serafin, K. Wachowska  

Gry terenowe i ekonomiczne, strzelanie  

z ASG do tarcz, warsztaty dla uczniów i nauczycieli 

oraz grill – takie między innymi atrakcje czekały na 

wszystkich uczestników konkursu „KIELNAROWA 

GAME DAY”. Został on zorganizowany 23 

października 2012 r. w Centrum Turystyki  

i Rekreacji w Kielnarowej przez Wyższą Szkołę 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  

W konkursie uczestniczyło 18 drużyn  

z województwa podkarpackiego i małopolskiego. 

Uczniowie z ZSA-E wzięli udział w grze ekonomicznej 

pod nazwą: „Operacja ściśle tajna” oraz „Skandal”. Wyzwanie konkursowe polegało  

na rozwiązywaniu łamigłówek i zagadek logicznych, w trakcie odwiedzin różnych 

laboratoriów. Konkurencja wymagała precyzji i ostrożności ponieważ w jednym  

z pomieszczeń ukryta była bomba, którą należało odnaleźć i rozbroić. Drużyny musiały 

wykazać się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim kreatywnością i refleksem ponieważ 

zadanie należało wykonać w jak najkrótszym czasie. Dla wszystkich uczestników konkursu 

było to poważne i ambitne wyzwanie. Reprezentanci ZSA-E drużyna  

w składzie: Marek Żyła, Paweł Zieliński, Mariusz Brito zajęli II miejsce w grze ekonomicznej 

„Operacja ściśle tajna” natomiast drużyna w składzie: Monika Wojdyło, Agata Konefał, 

Magdalena Ozga III miejsce w grze ekonomicznej „Skandal”. Pozostali uczniowie z naszej 

szkoły (Bernadetta Ziętek, Joanna Paśko, Klaudia Halat, Andrzej Kwaśnik, Dawid 

Staszewski, Krzysztof Czachor) w mniejszym stopniu sprostali wymaganiom konkursowym 

zdobywając wyróżnienia. Konkurs okazał się pozytywnym doświadczeniem dla uczniów, 

uświadomił im, że w życiu liczy się nie tylko wiedza teoretyczna, ale również dobry pomysł 

 i szybkość podejmowania trafnych decyzji. 

 

 

 



161 

 

,,Nic bym w swoim życiu nie zmieniał" 

25 października 2012 r., S. Olszówka  

Z głębokim żalem żegnamy Franciszka Śnieżka 

zmarłego po krótkiej chorobie w czwartek 25.10. 2012 r. 

Przeżył prawie 93 lata. Śp. Franciszek był najstarszym żyjącym 

nauczycielem naszej szkoły. Pamiętają go wszystkie pokolenia 

uczniów. Nawet Ci najmłodsi. Zawsze chętnie przychodził do 

szkoły i opowiadał ciekawie całymi godzinami. Miał świetną 

pamięć. Był chodzącą historią miejsc i ludzi, z którymi się 

związał. Nie opowie już  o wielu szkolnych zdarzeniach, pracy 

ogrodnika, zsyłce do „nieludzkiej ziemi” - w łagrze w 

Stalinogorsku, sowieckim wyzwoleniu i niemieckiej okupacji. 

Nie dowiemy się od Niego więcejo dworze, pałacu i jego 

mieszkańcach, lotnikach i weryńskim lotnisku, ,,leśnych 

ludziach”, nauczycielach szkoły, absolwentach. Franciszku! 

Twoja ziemska wędrówka znalazła swój kres, niech miłosierny Bóg da Ci życie wieczne. 

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę w Kościele Parafialnym  

w Weryni o godzinie 11:00. 

 

Dzień Nauczyciela 

23 października 2012 r., K. Sudoł, K. Wachowska  

Jak co roku, 14 października obchodzi się Dzień 

Edukacji Narodowej nazywany także jako „Dzień 

Nauczyciela”. Jest to dzień szczególny dla polskiej 

szkoły, a więc dla nauczycieli i uczniów, pracowników 

obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. Z tej 

okazji wychowankowie klasy trzeciej technikum,  

w zawodzie technik architektury krajobrazu, 

przedstawili program artystyczny zainspirowany 

twórczością Paullo Coehlo. Uczniowie zaprezentowali pięć krótkich scen, a każda z nich 

zawierała jakąś życiową naukę. Dodatkową atrakcją był występ zespołu szkolnego Concordia, 

który zaprezentował się po raz pierwszy w nowym składzie. Kolejnym punktem akademii 

było przyjęcie do naszego grona uczniów klas pierwszych. Przebiegło ono w sposób bardzo 

uroczysty. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora, stojąc przy sztandarze złożyli przysięgę, 

w której były zawarte obowiązki ucznia. Z pewnością był to stresujący moment dla 

nowicjuszy, jednakże wsparcie  i otwartość starszych kolegów, pozwoliło im wkroczyć 

śmiało w nasze życie szkolone. Szczególny hołd oddaliśmy także niedawno zmarłej 

nauczycielce- pani Urszuli  Róg- Kretowicz. To był wyjątkowy moment, w którym każdy 

mógł się zastanowić nad swoim życiem… Na zakończenie Dyrektor dziękował wszystkim 

nauczycielom  i pracownikom szkoły „za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane 

każdego dnia w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.” Kierował do wszystkich 
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nauczycieli wyrazy wdzięczności i szacunku za ciężką pracę jaką jest kształcenie   

i wychowywanie młodzieży, zapewniając im jak najlepszy start w dorosłe życie. 

 

 

Klasowa wycieczka na skansen klasy II Technikum w zawodzie technik 

kucharz/ekonomista 

21 października 2012 r., M. Mazur, A. Kiwak  

Uczniowie klasy II technikum w zawodzie technik 

ekonomista i kucharz wraz z opiekunami p. Anną Kiwak  

i p. Małgorzatą Laube-Skowrońską, w ramach lekcji 

wiedzy o kulturze uczestniczyli w dniu: 10.10.2012r.  

w warsztatach ceramicznych pod nazwą „Nie święci garnki 

lepią”, które odbyły się w Muzeum Kultury Ludowej w 

Kolbuszowej. 

Podczas zajęć prowadzonych przez panią ceramik, 

uczniowie zapoznali się z garncarnią, dowiedzieli się jak 

działa koło garncarskie, jak dekorowano naczynia oraz jakie funkcje pełniły różnorodne 

naczynia gliniane. 

Dowiedzieliśmy się jak wyglądała dawniej praca garncarza. W ciągu dnia wytwarzał 

on około 100 naczyń, które później musiał wypalać w piecu przez dwa dni. Okazało się, 

 że utoczenie na kole garncarskim naczynia z gliny to trudny i czasochłonny proces, 

wymagający dużej precyzji, o czym sami się przekonaliśmy. Każdy mógł samodzielnie, na 

kole garncarskim stworzyć naczynie własnego pomysłu. Zajęciom twórczym dopisywał 

wspaniały nastrój i dobry humor uczniów. Po interesujących warsztatach udaliśmy się wraz  

z panią przewodnik na zwiedzania skansenu. 

Wycieczka była bardzo udana i chętnie byśmy ją powtórzyli. 

 

 

Agrolekcja w gospodarstwie agroturystycznym 

14 października 2012 r., M. Serafin  

Uczniowie klasy IV w zawodzie technik 

agrobiznesu w ramach specjalizacji z agroturystyki 

uczestniczyli w lekcji plenerowej, która odbyła się  

w gospodarstwie agroturystycznym "U Joli". 

Właścicielka obiektu eko-turystycznego w Porębach 

Dymarskich przedstawiając historię działalności 
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swojego gospodarstwa zaznaczyła, że w celu świadczenia usług noclegowych został 

zaadaptowany budynek gospodarczy. Agroturystyka "U Joli" od dziesięciu lat cieszy się 

powodzeniem u miłośników" wypoczynku na wsi. Turyści przyjeżdżają z całej Polski, a także 

z zagranicy. Atutem gospodarstwa jest nie tylko spokojna, malownicza wioska z oddalonymi 

gospodarstwami - "samotnicami", ale także zagospodarowanie i atrakcje, do których należą 

zarybiony staw, ekologiczny plac zabaw, placyk do grillowania i niebanalna hodowla 

zwierzaków domowych; królików, kóz, kaczek, perliczek, 4 kotów i psa. Czwartoklasiści 

mieli okazję zapoznać się z praktyką prowadzenia gospodarstwa obserwując procedurę 

zakwaterowania agrowczasowiczów i przygotowanie usługi żywieniowej dla gości. Jesienna 

wycieczka zakończyła się pieczeniem kiełbasek i tradycyjnych ziemniaków w popiele. 

 

 

„Ziarnko do ziarnka - znaczenie chleba w tradycji ludowej" – udział w lekcji muzealnej. 

14 października 2012 r., W. Majewska, A. Kiwak  

Uczniowie klasy IV technikum w zawodzie technik 

żywienia i gospodarstwa domowego w ramach realizacji 

jednostki modułowej: Przygotowywanie potraw kuchni 

polskiej i specjalności różnych regionów, uczestniczyli  

w dniu 05.10.2012 r. w lekcji muzealnej na temat: 

„Znaczenia chleba w tradycji ludowej”. Lekcja odbyła się na 

terenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej  

i zaczęła się od jego zwiedzania. Na początku Pani 

przewodnik przybliżyła nam sposób życia i obyczaje 

naszych przodków oraz przedstawiła dokładną makietę skansenu. Odwiedziliśmy kilka 

zagród, zapoznaliśmy się z dawnymi sprzętami związanymi z obróbką zbóż oraz 

przedmiotami służącymi do wypieku chleba. Podsumowaniem lekcji była wspólna degustacja 

chleba z masłem oraz własnoręcznie przygotowanych, cieplutkich proziaków. 

 

 

Jesienna wycieczka do Baranowa Sandomierskiego 

12 października 2012 r., A. Tęcza, A. Kiwak  

W słoneczny, jesienny dzień uczniowie naszej 

szkoły kształcący się w zawodach: technik kelner, 

technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 

technik żywienia i gospodarstwa domowego udali się 

na wycieczkę do Baranowa Sandomierskiego i Huty 

Komorowskiej. Uczestnicy wycieczki wraz  

z opiekunami tj. Anną Tęczą i Bernadetą Olszówką 

poznali historię zamku w Baranowie Sandomierskim, 
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zobaczyli przedmioty wyłowione podczas pogłębiania Wisły oraz wystawę dotyczącą kopalni 

odkrywkowej Siarkopol. W tym dniu wycieczkowicze udali się także do Muzeum  

ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej, gdzie poznali historię życia 

tego zasłużonego,a jednocześnie bardzo skromnego człowieka. 

 

Warto wiedzieć więcej… 

11 października 2012 r., M. Wit, L. Nowak, A. Kiwak  

Tak można by zatytułować spotkanie uczniów 

klas pierwszych z położną p .Kazimierą Kogut, które 

odbyło się 4.10 2012r. Tematem prelekcji były 

problemy związane z seksualnością i wczesnym 

macierzyństwem. Pani położna podzieliła się  

z zebranymi doświadczeniami ze swojej długoletniej 

pracy w szpitalu oraz udzieliła odpowiedzi na pytania 

uczniów. Zwróciła szczególną uwagę na relacje 

pomiędzy chłopcami i dziewczętami, które mogą być 

przyczyną różnych konsekwencji. 

Na spotkaniu obecna była również absolwentka naszej szkoły Marta Serafin, która 

dzieliła obowiązki uczennicy i mamy. Uświadomiła dziewczętom, że pogodzenie tych dwóch 

funkcji nie jest łatwe. Bycie mamą jest wielkim darem ale także wielkim poświęceniem, 

rezygnacją z dotychczasowego stylu życia i przyjemności. To wielka odpowiedzialność, 

której można podołać ale w odpowiednim czasie - wiek szkolny nie jest tym dobrym 

momentem. Mamy nadzieję, że wkrótce odbędzie się kolejne takie spotkanie dla uczniów klas 

starszych. Już dziś serdecznie zapraszamy… 

 

 

VIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości 

8 października 2012 r., E. Serafin, B. Bryk  

Wszystkich chętnych uczniów informujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w etapie 

szkolnym VIII Olimpiady Przedsiębiorczości. Zainteresowani mogą dokonywać zgłoszenia 

do dnia 19 października 2012r. Etap szkolny Olimpiady zostanie przeprowadzony przez 

Komisję Szkolną w dniu 6 grudnia 2012r. Szczegółowe informacje na temat Olimpiady oraz 

zgłoszenie udziału można dokonywać u p. Ewy Serafin lub p. Beaty Bryk. 
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Festiwalowa Concordia 

5 października 2012 r., W. Cesarz, A. Kiwak  

Zespół Concordia zajął III miejsce w I Podkarpackim Festiwalu Piosenki Misyjnej  

im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego pod hasłem „Serce bez granic” w Hucie 

Komorowskiej. Festiwal odbył się 28 września 2012 r. na terenie parku przy Muzeum 

Kardynała Adama Kozłowieckiego. Był to debiut zespołu w nowym składzie: 

Dariusz Pytlak (III ta) perkusja, 

Marcin Pytlak (Itż) gitara basowa, 

Marcin Urban (III tż) gitara, 

Joanna Rzeszut (I te) śpiew, 

Piotr Serafin (I tae) trąbka, śpiew, 

Przemysław Gazda (I te) klawisze, śpiew. 

Festiwal rozpoczęła Msza św. sprawowana przez ks. misjonarza z Ekwadoru, który w homilii 

przybliżył sposób życia mieszkańców Ameryki Południowej. 

W zmaganiach konkursowych uczestniczyło kilkanaście zespołów i solistów  

z województwa podkarpackiego. Jury podkreślało wysoki poziom uczestników. Tym bardziej 

cieszymy się z trzeciego miejsca naszego zespołu. Gratulujemy i życzymy kolejnych 

sukcesów. 

Na zakończenie festiwalu wystąpił Bartłomiej Jaskot, członek jury znany wykonawca muzyki 

chrześcijańskiej. 

Impreza była objęta honorowym patronatem przez Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa 

Nitkiewicza, Ambasadora Jana Wielińskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Mirosława Karapytę oraz Jacka Wojtasa – Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

 

„Wszystko ma swój czas” 

1 października 2012 r., Administrator  

Wczoraj uczestniczyliśmy w smutnej uroczystości 

pożegnania śp. Urszuli Róg-Kretowicz – nauczyciela, przyjaciółki, 

koleżanki. Niezbadane wyroki Opatrzności sprawiły, że w tak 

młodym wieku nadszedł dla Niej czas zakończenia ziemskiej 

wędrówki. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które 

łączyły nas ze śp. Urszulą. Było ich bardzo wiele i trudno byłoby  

je wszystkie wymienić. W nich stale przewijały się dobre cechy – 
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uśmiech i otwartość na ludzi, świat i jego sprawy, zaangażowanie na rzecz pomocy 

człowiekowi w potrzebie. Życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym 

przykładem zachowań w sytuacjach trudnych. Jej uśmiech i poczucie humoru, 

niejednokrotnie pozwalały znaleźć dobre wyjście z problemów. Śp. Urszula zawsze starała się 

służyć swoją pomocą tam gdzie była ona potrzebna, czy to jako nauczyciel języka 

francuskiego czy opiekun samorządu uczniowskiego. Droga  Urszulo, pożegnaliśmy Cię 

wczoraj ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, że dobry i miłosierny Bóg, u którego 

"dobre czyny człowieka idą za nim" poza granicę życia, przyjmie Cię do wiecznego królestwa 

obdarzając wiekuistą nagrodą. Nad Twoją trumną pochylił się sztandar Szkoły. Ten 

symboliczny gest był naszym pożegnaniem, a jednocześnie podziękowaniem, za Twoją pracę, 

zaangażowanie i  obecność wśród nas, która ufamy głęboko nie kończy się tym fizycznym 

rozstaniem, a pamięć duchowa i modlitewna pozostanie nadal miedzy nami, aż do spotkania  

w  wieczności. 

Dzieciom, Mężowi, Mamie, Babci, oraz całej Rodzinie Zmarłej składamy serdeczne 

wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju! 

 

 

Nasza klasowa wycieczka... 

28 września 2012 r., I. Starzec, B. Olszówka  

Dnia 12 września 2012 roku klasa II technikum 

architektury krajobrazu i kelner wybrała się na ciekawą 

wycieczkę do skansenu w Kolbuszowej. 

Nasz przewodnik pani Maria dokładnie 

opowiedziała i przybliżyła nam życie i obyczaje naszych 

przodków. Na początku pani przewodnik pokazała nam 

starannie wykonaną makietę skansenu i przedstawiła 

plan wycieczki. Skansen podzielony jest na dwie części: 

część lasowiacką i rzeszowską. Kolbuszowskie muzeum 

na wolnym powietrzu jest jednym z największych i najpiękniejszych w Polsce. Od niemal 

czterdziestu lat gromadzone są tutaj bezcenne pamiątki naszej kultury, a także zabytki 

architektury drewnianej regionu. Odwiedziliśmy domy różnych ludzi, o różnym stanie 

majątkowym. Na przykład dostrzegliśmy dużą różnicę pomiędzy domem, budynkami 

gospodarczymi i podwórkiem rzemieślnika, a zwykłego chłopa. W Parku etnograficznym  

w Kolbuszowej znajduje się 40 obiektów, między innymi: kapliczki, wiatraki, kuźnie, szkoła 

z Trzebosi, remiza ze Słociny mnóstwo zagród i chałup. Najciekawszym  

i najnowszym nabytym obiektem jest kościół pw. św. Marka z Rzochowa. Prace w nim nie są 

jeszcze skończone ,ale już zrobił na nas ogromne wrażenie. Wycieczka była bardzo udana  

i z miłą chęcią moglibyśmy się tam znowu wybrać. 
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Wybory!!! 

26 września 2012 r., K. Rębisz  

 

 

„Dziewczyna z lasu” 

24 września 2012 r., B. Sobowska-Rekut, A. Kiwak  

„Dziewczyna z lasu” – tak została nazwana przez swoich kolegów wybitna poetka, 

laureatka wielu konkursów literackich p. Aldona Borowicz. Prezentowane przez nią utwory 

nawiązywały do ważnych wydarzeń z życia autorki. W trakcie czytania wierszy szczególnie 

zwróciła uwagę młodzieży, że „należy być dumnym 

ze swoich korzeni”, bo Warszawa wg niej „to też 

prowincja w stosunku do Paryża czy Rzymu”.  

Po spotkaniu podarowała szkole swoje tomiki poezji, 

za które serdecznie dziękujemy. 
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Spotkanie miało miejsce 20 września 2012 r. w naszej szkole w ramach XIII 

Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Uczestniczyła w nim młodzież klasy II  

w zawodzie technik architektury krajobrazu + kelner, III w zawodzie technik architektury 

krajobrazu i III technik ekonomista + kelner. 

  

 

XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 

21 września 2012 r., E. Serafin, B. Bryk, A. Kiwak 

Wszystkich chętnych uczniów informujemy i zachęcamy do wzięcia udziału  

w etapie szkolnym XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zainteresowani mogą 

dokonywać zgłoszenia do dnia 27 września 2012r. Etap szkolny Olimpiady zostanie 

przeprowadzony przez Komisję Szkolną w dniu 7 listopada 2012r. Szczegółowe informacje 

na temat Olimpiady oraz zgłoszenie udziału można dokonywać u p. Ewy Serafin lub p. Beaty 

Bryk. 

 

 

Rzeszowskie salony maturzystów 

16 września 2012 r., A. Guźda. A. Kiwak  

Politechnika Rzeszowska była organizatorem 

tegorocznego Rzeszowskiego Salonu Maturzystów „Perspektywy 

2012”, który odwiedzili maturzyści naszej szkoły. Impreza ta,  

to największa kampania informacyjna, organizowana przez 

Fundację Perspektywy. Kampania ta skierowana była przede 

wszystkim do tegorocznych maturzystów. Przedsięwzięcie 

miało na celu udzielenie rad maturzystom w kwestii 

przygotowań do egzaminu maturalnego, z uwzględnieniem 

kryteriów wymaganych podczas rekrutacji na studia wyższe. Uczniowie mogli usłyszeć kilka 

mądrych rad dotyczących wyboru właściwej uczelni i kierunku studiów. Wykładowcy 

podkreślali, że przy tworzeniu oferty edukacyjnej mieli na uwadze zainteresowania uczniów 

oraz uwzględnili wymagania potencjalnych pracodawców. Maturzyści z naszej szkoły chętnie 

uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez ekspertów z Okręgowej Komisji 

Edukacyjnej, dzięki nim poznaliśmy zasady punktacji podczas egzaminu maturalnego  

z języka obcego oraz usłyszeliśmy wiele cennych rad jak dobrze przygotować się do 

egzaminu z języka obcego. Mogliśmy także zapoznać się z ofertą edukacyjną uniwersytetów  

z całej Polski. 
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Ogłoszenie!!! 

12 września 2012 r., A. Puzio-Jędruszewska  

Poszukujemy wokalistek oraz instrumentalistów do zespołu muzycznego. Spotkanie 

organizacyjne dotyczące zespołu odbędzie się w czwartek  (tj. 13.09.2012) na długiej 

przerwie w sali nr 11. 

Wszystkich chętnych zapraszamy! 

Informacji udzielają: 

Dariusz Pytlak klasa III ta 

Opiekun: mgr inż. Agnieszka Puzio-Jędruszewska 

 

Wakacje! Znów będą wakacje! 

11 września 2012 r., W. Salach, A. Kiwak  

Ta myśl pocieszała uczniów, którzy 3 września szli  

do szkół by usłyszeć pierwszy dzwonek w roku szkolnym 

2012/2013. W naszej szkole rozpoczęcie nowego roku 

odbyło się niezwykle uroczyście. W przyszkolnej Kaplicy 

Tyszkiewiczów ksiądz Dariusz Tylutki odprawił Mszę 

Świętą, a następnie odbył się uroczysty apel w trakcie 

którego powitaliśmy nowych nauczycieli oraz uczniów klas 

pierwszych. Wszystkim życzymy sukcesów w nowym roku 

szkolnym. 

Szczególnie uroczystą chwilą było wręczenie przez Wicestarostę Powiatu 

Kolbuszowskiego pana Wojciecha Cebulę - Aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego 

naszym dwóm pedagogom. Serdecznie im gratulujemy. Po części oficjalnej wszyscy 

uczniowie rozeszli się do klas, by spotkać się ze swoimi wychowawcami oraz koleżankami  

i kolegami. I to spotkanie sprawia, że początek nowego roku szkolnego to czas radości, 

szczęścia i wielkiego oczekiwania na nowe doświadczenia, wyzwania, nowe przyjaźnie 

 i sukcesy. 

 

Witamy klasy pierwsze!!! 

10 lipca 2012 r., W. Cesarz  

Gratulujemy wszystkim przyjętym do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/13. 

Życzymy Wam fantastycznych i bezpiecznych wakacji! 



170 

 

W sekretariacie są do odebrania skierowania na badania lekarskie i dostęp do szkolnej poczty 

elektronicznej. 

Przypominamy, tym którzy jeszcze nie donieśli wszystkich dokumentów,  

o dostarczenie ich do sekretariatu. Są to: 

 dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia, 

adres zamieszkania),  

 karta zdrowia ucznia i karta szczepień, 

 zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych  

do kształcenia w danym zawodzie. 

Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce dokumenty jest dostępny Szkolny zestaw 

podręczników w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni na rok szkolny 2012/13. 

Jeżeli jeszcze nie wybrałeś szkoły i chcesz dołączyć do nas zapraszamy! 

Do zobaczenia we wrześniu !!! 

 

 

Wyniki matur 2012 

6 lipca 2012 r., S. Olszówka  

Nieprzespane noce, godziny spędzone w bibliotece, stres… Przygotowania były 

ciężkie, a jednak się udało.  Maturzyści z Zespołu Szkól Agrotechniczno-Ekonomicznych 

uzyskali zdawalność 74%. Jest to wynik lepszy niż mają technika w województwie 

podkarpackim (67%). Dla osób, które nie zdały tylko z jednego przedmiotu, jest jeszcze 

szansa na poprawkę w sierpniu. Najlepszy wynik z matur uzyskała Kinga Orzech. 

Gratulacje! 

 

Szczegółowe wyniki matur: 

Wyniki matur 2012 w poszczególnych szkołach województwa podkarpackiego: 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/szko%B3y_podkarpackie_matura_2012_1.p

df 

 

Wyniki matur 2012 w poszczególnych powiatach: 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6111_18_zdawalno%B6%E6%20w%20powi

atach_2012_2.pdf 

 

 

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/szko%B3y_podkarpackie_matura_2012_1.pdf
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/szko%B3y_podkarpackie_matura_2012_1.pdf
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6111_18_zdawalno%B6%E6%20w%20powiatach_2012_2.pdf
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6111_18_zdawalno%B6%E6%20w%20powiatach_2012_2.pdf
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Certyfikat Lidera Szkoły Nowych Technologii dla ZSA-E w Weryni 

3 lipca 2012 r., M. Król  

Szkoła Nowych Technologii to projekt, którego 

organizatorami byli partnerzy strategiczni firma Microsoft 

oraz  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W ramach 

projektu dyrektor szkoły zapoznał się z nowymi 

technologiami na konferencji Praktyczne wykorzystanie 

technologii i narzędzi informatycznych w procesach 

nauczania i zarządzania. Szkoła Nowych Technologii była 

też niepowtarzalną szansą dla uczniów, którzy uczestniczyli 

w warsztatach, dzięki którym zdobyli najnowszą wiedzę 

informatyczną i zyskali bezpłatny dostęp do legalnego 

oprogramowania (m.in. programu DreamSpark). W kwietniu 

w szkoleniach stacjonarnych uczestniczyli nauczyciele, 

podczas których poznali rozwiązania informatyczne 

ułatwiające nauczanie zgodnie z wymaganiami nowej 

podstawy programowej. Program szkolenia Lekcja we 

wrześniu 2012 r. z wykorzystaniem e-narzędzi obejmował 

m.in.: 

 prezentację nauczania z wykorzystaniem platformy 

edukacyjnej WSiPnet.pl; 

 naukę obsługi programów dla szkół (Live@ED, 

DreamSpark, ITAcademy); 

 pracę z multibookami, czyli elektronicznymi podręcznikami dla nauczycieli; 

 lekcję pokazową w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem e-narzędzi. 

 

 

Wakacje, znów będą wakacje! 

1 lipca 2012 r., S. Olszówka 

Koniec czerwca - jak zawsze zwiastuje zakończenie kolejnego roku szkolnego. 

Świadectwa są podsumowaniem uczniowskiego wysiłku za okres całego roku szkolnego. 

Mija czas wytężonej pracy, pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, 

dorastania. Podczas najbliższych dwóch miesięcy nie będzie klasówek, sprawdzianów, 

rannego wstawania, zadań domowych. Nadchodzi radosny czas swobody, wypoczynku  

i wyjazdów. Nie wszystkim poszło tak, jakby tego oczekiwali. Nie martwcie się. Potraktujcie 

tę informacje jak sygnał, że trzeba więcej i systematyczniej pracować. Wyjątkowo mało jest 

uczniów niepromowanych, o wiele mniej niż w latach poprzednich jest poprawek. Tym 

 z Was, którzy przez cały bieg utrzymywali się w czołówce, stanęli  

na podium, otrzymali nagrody, świadectwa z wyróżnieniem – gratuluję! 
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Wychowawcom i nauczycielom składam gorące podziękowania za trud i efektywną 

pracę, życząc podejmowania nowych wyzwań, zadowolenia i satysfakcji. Szczególne słowa 

uznania i wdzięczności kieruję do Waszych rodziców. Byli dobrymi partnerami  

we wspólnych poczynaniach. Ich cierpliwość i wsparcie zasługują na uznanie. Gorąco  

i serdecznie dziękuję Nauczycielom. Dziękuję za odwagę, nierzadko determinację, otwartość, 

cierpliwość i poświęcenie. Władzom oświatowym dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie, 

zrozumienie dla trudności, za wiarę w marzenie o coraz lepszej naszej szkole! 

Cieszy fakt, że prawie dwustu gimnazjalistów zgłosiło chęć uczęszczania do naszej 

szkoły. Aż tyle podań czeka na rozpatrzenie przez naszą komisję rekrutacyjną. Trzeba mieć, 

zatem nadzieję, że przybędzie nam pomocników, którzy również postarają się o to, by nasza 

szkoła była dobrym miejscem rozwoju zainteresowań i pasji. 

Wakacje to dla młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając  

z wakacyjnych przyjemności, nie zapominajcie jednak o bezpieczeństwie własnym  

i bliskich. Zwracajcie uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły 

mieć tylko dobre wspomnienia. Przypominam żebyście się nie potopili, uważali na drodze… 

 i na wszystko… i wrócili cali. 

Życzę wszystkim radosnych i słonecznych wakacji! 

Do zobaczenia 1 września! 

S.O. Dyrektor 

 

 

Czas na zdrowie 

24 czerwca 2012 r., W. Majewska, A. Kiwak  

W ramach projektu Fundacji Banku Ochrony 

Środowiska „Czas na zdrowie” w naszej szkole, w dniu  

1 czerwca zorganizowany został Festyn Zdrowia. Jego ideą 

była promocja zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania  

i aktywności fizycznej wśród młodzieży. We współczesnym 

świecie trudno jest odróżnić prawdziwe, wartościowe 

produkty od sprytnie reklamowanych, niezdrowych 

żywnościowych „nowinek”. Zła dieta szybko zaburza 

naturalne mechanizmy obronne organizmu, a korzystanie z udogodnień cywilizacyjnych staje 

się przyczyną wielu schorzeń. Wśród młodzieży, która jest najbardziej podatna na 

współczesne trendy, należy wykreować modę na zdrowie. 

Na Festyn Zdrowia została zaproszona młodzież gimnazjalna, uczniowie  

ze Szkoły Podstawowej w Weryni, oraz społeczność lokalna. Uczestnicy mieli okazję 

posłuchać prelekcji pani Barbary Nycek, dotyczącej prawidłowego odżywiania, obejrzeć 

pokaz serii filmów edukacyjnych pt. „Śmietnik w mojej głowie”, które w bardzo przystępny 
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 i zabawny sposób mówiły o powszechnych stereotypach dotyczących zdrowego odżywiania. 

Chętni mogli wykazać się wiedzą na temat zdrowego odżywiania uczestnicząc w Quizie, 

obliczyć swój wskaźnik BMI i skorzystać z porad dietetyka. Na zakończenie uczestnicy 

Festynu Zdrowia obejrzeli wystawę rzeźb w owocach i warzywach – carving, połączoną z 

degustacją zdrowych potraw i napojów przygotowanych przez członków zespołu „Pionierzy 

Zdrowia”. 

 

 

Podsumowanie projektu „Młodzi Pewni Wykwalifikowani” 

18 czerwca 2012 r., M. Serafin  

Dobiega końca realizacja przez ZSA-E projektu POKL „Młodzi Pewni 

Wykwalifikowani” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2 współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu 

rozpoczęła się we wrześniu 2010r. W roku szkolnym 2010 – 2011 realizowana była  

I edycja projektu, a w roku 2011- 2012 II edycja projektu. Łącznie w projekcie uczestniczyło 

60 beneficjentów i zgodnie z założeniem było to 45 uczennic i 15 uczniów. Zarówno w I jak  

i II edycji projektu uczestniczyli uczniowie i uczennice klas IV wszystkich techników 

Zespołu. Celem głównym projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów i uczennice 

ZSA-E służące podniesieniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia. 

Celom projektu służyła realizacja licznych działań min.: 

 Spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem 

 Zajęcia pozalekcyjne z: zarządzania, gastronomii, języka angielskiego zawodowego, 

ICT 

 Kursy: podstawy księgowości, kelnerski, barmański, Carvingu 

 5-dniowy Kurs wyjazdowy „Rozpoczynam własną działalność agroturystyczną” 

 Praktyki w standaryzowanych restauracjach, firmach i instytucjach 

 Dostęp do platformy e-learningowej z pakietami zadań przygotowujących  

do egzaminu zawodowego. 

W każdej edycji projektu wszyscy uczniowie uczestniczyli corocznie w takich samych 

formach wsparcia. 

Zajęcia projektowe, przyczyniły się do poszerzenia wiadomości teoretycznych  

i umiejętności praktycznych w zakresie: obsługi programów finansowo – księgowych, kas 

fiskalnych, sporządzania i serwowania potraw i napoi, wykorzystania technik kelnerskich  

i barmańskich, rzeźbienia w owocach i warzywach, obsługi konsumentów obcojęzycznych 

oraz umiejętności negocjacji. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie uzyskali dodatkowe 

kwalifikacje zawodowe, potwierdzone świadectwem MEN oraz certyfikatem w języku 

polskim i angielskim. Zdobyli cenne doświadczenie zawodowe, w czasie dwutygodniowych 

praktyki w firmach i instytucjach, otrzymali ponadto cenne referencje pracodawców. Każdy 

beneficjent wypracował własny autorski dorobek: portfolio i recepturę potraw w języku 

polskim i angielskim, biznesplan, kartę menu oraz Indywidualny Plan Działania. Ponadto 
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uczniowie zweryfikowali swoje wyobrażenia  o pracy i zawodzie, a przede wszystkim jak 

wynika z ankiet, zgodnie z założeniami projektu wzmocnili poczucie własnej wartości   

 i pewności w poszukiwaniu pracy. Poprzez udział w konkursie „Moja Pierwsza Rozmowa 

Kwalifikacyjna” uczestnicy projektu mieli możliwość zaprezentowania się przed pracodawcą 

i zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności. 

Po zakończeniu I i II edycji projektu uczniowie i uczennice otrzymali certyfikaty 

ukończenia projektu „Młodzi Pewni Wykwalifikowani” 

Zajęcia organizowane w ramach projektu były sporym wyzwaniem dla uczniów klas IV, 

wymagały zdyscyplinowania, obowiązkowości i sumienności. Mimo wielu trudów, cieszyły 

się powodzeniem i zdaniem uczestników projektu były bardzo przydatne. Istotnym rezultatem 

przeprowadzonych działań było zdobycie przez uczniów ZSA-E pewności siebie oraz wiary 

we własne możliwości. Wszyscy uczestnicy projektu wykorzystali daną im szansę  

i w przyszłości będą pewniej poruszać się po rynku pracy, a także kontynuować kształcenie 

zawodowe na poziomie wyższym. 

 

 

Udział w XVI Prezentacji Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków 

13 czerwca 2012 r., A. Tęcza, K. Wachowska  

W ciepłe, niedzielne, czerwcowe 

popołudnie, w kolbuszowskim skansenie odbyła 

się już po raz kolejny prezentacja naszej 

regionalnej twórczości. Program był jak zwykle 

ciekawy: toczenie garnków na kole, plecionka 

 z wikliny i słomy, pokaz kowalstwa oraz 

wytwarzania zabawek drewnianych, malarstwo, 

rzeźba, plastyka obrzędowa, pszczelarstwo, 

pieczenie chleba. Uczniowie z ZSA-E w Weryni 

wraz z opiekunami, z wielką przyjemnością 

uczestniczyli w tym zacnym święcie. Wszyscy 

zgodnie zauważyli, że skansen ciągle się powiększa o nowe zagrody, bo w tym roku jest już 

młyn wodny, budynek szkoły, karczma czy remiza strażacka. Grupa z naszej szkoły, oprócz 

smakowitych potraw, zaprezentowała pokaz carvingu, który cieszył się dużym 

zainteresowaniem wśród zwiedzających. Na scenie występowały kapele ludowe, zespoły 

obrzędowe i taneczne t.j.: zespół „Lesiaki”z Raniżowa, zespół „Kaśka” i kapela ludowa  

z Dębowca, kapela „Trzcinicoki”, zespół „Graboszczanie” z Grabownicy Starzeńskiej,  

a także niezastąpiona kapela Władysława Pogody z Kolbuszowej. 
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Szkoła Nowych Technologii 

13 czerwca 2012 r., M. Król, A. Kiwak  

Końcem maja zainteresowani uczniowie technikum 

klas I, II i III wzięli udział w szkoleniu w ramach 

projektu Szkoła Nowych Technologii, realizowanego  przez 

firmę Microsoft i WSiP. Głównym celem  projektu jest 

popularyzacja wśród uczniów nowych technologii z branży 

IT. Udostępnienie młodzieży najnowszej wiedzy 

i umiejętności z zakresu technologii informacyjno - 

komunikacyjnych przekłada się na zwiększenie szans rozwoju 

młodych ludzi i ich lepsze przygotowanie do życia  

w nowoczesnym świecie i funkcjonowania rynku pracy. 

 

 

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne 

12 czerwca 2012 r., K. Rębisz  

To już dwa lata jak uczniowie klas drugich technikum zdobywają wiedzę 

matematyczną na dodatkowych zajęciach pod nazwą Młodzieżowe 

Uniwersytety Matematyczne. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzięki tym zajęciom 45 uczniów naszej 

szkoły podnosi swoje umiejętności z matematyki, otrzymuje bezpłatne podręczniki oraz 

bierze udział w konkursach. Dwóch uczniów z klasy drugiej w zawodzie technik architektury 

krajobrazu Gabriela Micek i Michał Żywiec zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu 

„Zostań Pitagorasem”. Uczniom zakwalifikowanym do drugiego etapu serdecznie 

gratulujemy. 

 

 

Werynia oferuje uczniom płatne wakacyjne staże, kursy zawodowe i nie tylko... 

11 czerwca 2012 r., E. Serafin, B. Bryk  

W czerwcu 2012 r. w Zespole Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych w Weryni, 

rozpoczęła się realizacja projektu pt. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców”. Jego 

głównym celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego, poprzez włączenie pracodawców w proces edukowania młodzieży. 

Projekt współfinansuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i organizuje, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym  

w Kolbuszowej. 
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Projekt będzie realizowany od 01.06.2012r. do 31.08.2014r. Zaplanowano w nim 

następujące formy wsparcia dla jego uczestników, czyli uczennic i uczniów naszej szkoły: 

1. Płatne staże wakacyjne dla 82 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno –

Ekonomicznych w Weryni dla osób kształcących się w następujących typach szkół,  

w zawodach: 

 Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego- 10 osób 

 Technikum w zawodzie technik ekonomista – 18 osób 

 Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu – 21 osób 

 Technikum w zawodzie kelner – 15 osób 

 Technikum w zawodzie kucharz – 10 osób 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie monter instalator urządzeń technicznych  

w budownictwie wiejskim – 8 osób. 

Całkowita wartość realizacji tego zadania wyniesie 89 000 zł. 

2. Kursy zawodowe: 

Kurs prawa jazdy dla 72 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Agrotechniczno –

Ekonomicznych w Weryni kształcących się w następujących typach szkół,  

w zawodach: 

 Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego – 10 osób 

 Technikum w zawodzie technik ekonomista – 18 osób 

 Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu – 21 osób 

 Technikum w zawodzie kelner – 15 osób 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie monter instalator urządzeń technicznych 

w budownictwie wiejskim – 8 osób. 

Kurs spawacza dla 8 uczniów kształcących w Zasadniczej Szkole Zawodowej 

w zawodzie monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim – 

8 osób. 

Całkowita wartość realizacji tego zadania wyniesie 11 600 zł 

i. Kurs-Profesjonalny handlowiec dla 74 uczniów i uczennic Zespołu Szkół 

Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni kształcących się w następujących typach 

szkół, w zawodach: 

 Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego – 10 osób 

 Technikum w zawodzie technik ekonomista – 18 osób 

 Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu – 21 osób 

 Technikum w zawodzie kelner – 15 osób 

 Technikum w zawodzie kucharz – 10 osób 
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Całkowita wartość realizacji tego zadania wyniesie 45 140 zł. 

3. Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla wszystkich uczniów ZSA-E w Weryni. 

4. Zajęcia na platformie e- learningowej dla 82 uczestników projektu. 

Celem projektu jest także: 

 modernizacja ekonomicznej i żywieniowej pracowni kształcenia zawodowego - 

stanowiąc cross –financing projektu o wartości 125 411 zł, 

 doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w urządzenia i pomoce celem 

efektywniejszego kształcenia, 

 organizacja pracowni doradztwa zawodowego dla uczniów ZSA-E w Weryni. 

Udział w projekcie umożliwi uczniom uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, 

dzięki czemu uczestnicy wyżej wymienionych form wsparcia, będą bardziej konkurencyjni na 

krajowym i zagranicznym rynku pracy. 

Informacje dotyczące realizacji projektu będą zamieszczone na stronie szkoły, w biurze 

projektu w ZSA-E w Weryni oraz na szkolnej tablicy projektu „Podkarpacie stawia na 

zawodowców”. 

 

 

„Bomba pod Giełdą Papierów Wartościowych” sukces drugoklasistów z ZSA-E 

10 czerwca 2012 r., P. Serafin  

Gry terenowe, logiczne i ekonomiczne, paintball, park 

linowy, warsztaty salsy oraz grill – takie między innymi 

atrakcje czekały na wszystkich uczestników konkursu 

„KIELNAROWA GAME DAY”, który został zorganizowany 

6 czerwca 2012 r. w Centrum Turystyki  

i Rekreacji w Kielnarowej przez Wyższą Szkołę Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowie. W konkursie uczestniczyło 20 

drużyn z województwa podkarpackiego i małopolskiego 

Uczniowie z ZSA-E wzięli udział w grze ekonomicznej pod 

nazwą: „Bomba pod Giełdą Papierów Wartościowych”. Wyzwanie konkursowe polegało na 

rozwiązywaniu łamigłówek i zagadek logicznych, w trakcie odwiedzin różnych laboratoriów. 

Konkurencja wymagała precyzji i ostrożności ponieważ w jednym z pomieszczeń ukryta była 

bomba, którą należało odnaleźć i rozbroić. Drużyny musiały wykazać się nie tylko wiedzą, 

ale przede wszystkim kreatywnością i refleksem ponieważ zadanie należało wykonać w jak 

najkrótszym czasie. Dla wszystkich uczestników konkursu było to poważne i ambitne 

wyzwanie. Reprezentanci ZSA-E pierwsza drużyna w składzie: Marek Żyła, Paweł Zieliński, 

Mariusz Brito zajęli II miejsce, natomiast druga drużyna w składzie: Andrzej Kwaśnik, 

Dawid Staszewski, Krzysztof Czachor III miejsce. Sukces uczniów Zespołu zasługuje tym 
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bardziej na podkreślenie, ponieważ byli oni najmłodszymi uczestnikami tego 

międzywojewódzkiego konkursu. 

 

 

Podkarpackie Dni Demokracji Lokalnej 

7 czerwca 2012 r., A. Czajkowska, A. Wilk, B. Olszówka 

W tym roku po raz pierwszy na 

terenie województwa podkarpackiego 

odbyły się Dni Demokracji Lokalnej. 

Wydarzenie to miało miejsce w Urzędzie 

Marszałkowskim w Rzeszowie w dniach od 

4 – 5 czerwca. Podkarpackie Dni 

Demokracji Lokalnej to ważne wydarzenie 

składające się z wykładów, paneli 

dyskusyjnych, a także prelekcji  

i warsztatów skoncentrowanych na 

problematyce samorządu terytorialnego. 

Celem przedsięwzięcia było przede 

wszystkim propagowanie samorządności 

oraz upowszechnienie wiedzy o roli 

samorządu terytorialnego w Polsce i znaczeniu idei demokracji dla społeczeństwa. Naszą 

szkołę reprezentowali uczniowie klasy III technik agrobiznesu i ekonomisty. Uczniowie 

wzięli udział w rozpoczęciu Podkarpackich Dni Demokracji Lokalnej, a następnie w 

wykładzie inauguracyjnym prowadzonym przez profesora Zygmunta Niewiadomskiego. 

Podczas wykładu poznaliśmy podstawowe założenia samorządu terytorialnego w RP i ich 

praktyczny wymiar. Uzyskaliśmy także odpowiedzi na pytania:, „Po co nam demokracja 

lokalna?”. Kolejnym punktem programu było odbycie się panelu dyskusyjnego. Podczas 

dyskusji były poruszane aspekty demokracji lokalnej. Zaproszeni goście i obecna młodzież 

chętnie wypowiadali się na poruszane tematy. Kolejnymi zajęciami były warsztaty i prelekcje, 

Tematem drugiego dnia Podkarpackich Dni Demokracji Lokalnej jest „Media Lokalne, Jako 

Filar demokracji Lokalnej”. 
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100 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 

5 czerwca 2012 r., S. Olszówka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na Festyn Zdrowia w naszej szkole 

29 maja 2012 r., Administrator  
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Zjazd Absolwentów 1977 

24 maja 2012 r., S. Olszówka  

Przyjechali z różnych stron Polski i świata.  Mieszkają i pracują w Australii, USA, 

Niemczech, i w całej Polsce. Ukończyli Technikum Rolnicze w Weryni w 1977 r. Na zjeździe 

było ich 40. Po gorących powitaniach odbyła się w Kaplicy Tyszkiewiczów Msza Święta 

koncelebrowana przez ich katechetę ks. Stanisława Wójcika. 

Wśród uczestników zjazdu byli tacy, którzy kaplicę od środka widzieli po raz 

pierwszy. Za ich szkolnych czasów była zamknięta i obowiązywał zakaz zaglądania do niej. 

Na spotkaniu w szkolnej jadalni wychowawcy (St. Nowak, Maria Krogulec,  

wz Stanisław Olszówka) sprawdzili obecność i przepytali wychowanków o ich losach. 

Nie wszyscy dożyli tej uroczystości, były wdowy...i nieraz ciężka życiowa dola. 

Później na krótkim spacerze do pałacu dalej można było wspominać szkolne wydarzenia, 

wskrzesić świat młodości. Odnowiony pałac budził zachwyt, stawiano wiele pytań.  

Po powrocie do szkoły obecny dyrektor udostępnił absolwentom klasy, w których spędzili po 

 5 lat. Prezentacja o szkole i jej historii przybliżyła tamte szkolne czasy. 

Chodzili do szkoły w trudnych gierkowskich czasach. Nauka łączona z pracą była dla 

nich codziennością. Przygotowywano ich do budowania socjalizmu. Wspominali niedziele 

czynu partyjnego, przygotowania i pochody pierwszomajowe, święta z okazji rewolucji 

październikowej. Mimo ciężkiej, nieraz źle zorganizowanej pracy dobrze wspominają szkołę 

 i młodzieńcze lata. 

O 15:30 czekał w Białym Dworze obiad i suto zastawione stoły. 

 

 

Dni otwarte szkoły 

24 maja 2012 r., Administrator  

W dniach 16-17 maja w naszej szkole trwały tzw. dni 

otwarte. Uczniowie szkół gimnazjalnych z całego powiatu 

mieli poznać ZSA-E w Weryni „od kuchni”. Prezentacja 

szkoły rozpoczynała się od spotkania z Panem Dyrektorem 

Stanisławem Olszówką. Przedstawił on ogólne dane o szkole, 

takie jak: wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych, 

kierunki kształcenia i inne. Uczniowie otrzymali broszurki  

z opisem kierunków kształcenia, oraz foldery szkoły. 

Następnie udali się do poszczególnych klas, które zostały 

przedstawione przez nauczycieli i uczniów. W każdej sali czekała na nich zagadka, za której 

odgadnięcie otrzymywali nagrodę w postaci linijki, breloczka lub smyczy – oczywiście 

wszystkie były z logo naszej szkoły. Gimnazjaliści mogli również spróbować dań 
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przygotowanych przez uczniów ZSA-E. Mamy nadzieję, że uczniowie szkół gimnazjalnych 

dostrzegli atuty naszego technikum i świetną atmosferę tu panującą. 

 

 

Sukces w turnieju motoryzacyjnym 

24 maja 2012 r., G. Warunek, A. Kiwak 

Kolejny sukces naszych uczniów w Turnieju 

Motoryzacyjnym, który odbył się 22 maja br.  

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie. 

W Finale Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło 14 

trzyosobowych drużyn rywalizujących w pięciu 

konkurencjach: (rozwiązywanie testów na temat 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i historii motoryzacji, 

jazda sprawnościowa samochodem, jazda sprawnościowa 

motorowerem, przygotowanie motoroweru do jazdy, 

udzielanie pomocy przedmedycznej).Zespół Szkół 

Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni reprezentowali 

uczniowie klasy drugiej: Michał Żywiec i Marcin Urban 

oraz Dominik Gancarz uczeń klasy trzeciej. Drużyna ta 

odniosła sukces, bo w klasyfikacji zespołowej zajęła drugie 

miejsce. Zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół w Iwoniczu. 

Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie. Natomiast  

w klasyfikacji indywidualnej Marcin Urban zajął czwarte miejsce, Michał Żywiec piąte,  

a Dominik Gancarz miejsce siódme. Uczniowie z Weryni po raz kolejny udowodnili, że 

dzięki własnej pracy i pracy nauczycieli są w stanie stawać na najwyższych stopniach 

podium. 

 

 

Olá Portugal! 

23 maja 2012 r., A. Kwiecień, K. Wachowska  

Tam nas jeszcze nie było! Portugalia! Słońce, ocean, 

zabytkowe uliczki Santarém, Óbidos, wspaniałe pałace, pomniki 

 i place Lizbony, ale i trochę deszczu na powitanie uczestników 

programu Comenius "We are what we eat".  

W Portugalii spotkali się Grecy, Belgowie, Włosi i Polacy, czyli 

uczniowie Magdalena Miodunka, Bernadetta Ziętek, Monika 

Wojdyło, Karolina Skiba, Jadwiga Kwaśnik, Kamil Kolano wraz z 

nauczycielami: Anną Kwiecień oraz Katarzyną Kubiś z Zespołu 
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Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Droga była daleka – przebyliśmy ją 

samolotami: z Jasionki do Frankfurtu i dalej do Lizbony. Większość z nas nie podróżowała 

jeszcze samolotem, więc była to dodatkowa atrakcja. Do Lizbony dotarliśmy w niedzielę  

6 maja 2012 dopiero ok. 22:00 i spóźniliśmy się na pociąg do Santarém, dlatego nasi 

gospodarze wysłali po nas misję ratunkową i na miejsce przywiózł nas busem przemiły Jose, 

nasz partner Comeniusa. Po drodze rozstawaliśmy się z kolejnymi uczestnikami „eskapady” –  

do swoich domów zabierali ich portugalscy uczniowie wraz ze swoimi rodzicami. 

Santarém to miasto liczące ponad 60 tys. mieszkańców, położone ok. 70 km od stolicy 

Portugalii - Lizbony. Miasto jest bardzo ładne, z zachowaną w dobrym stanie starówką, gdzie 

przeważają budowle gotyckie. Charakterystyczne dla Portugalii są budynki obłożone 

płytkami ceramicznymi w ładne drobne wzory, przeważnie w tonacji jasnoniebieskiej lub 

kremowej. Wszystko to zobaczyliśmy podczas spaceru po mieście w poniedziałek, chociaż 

jego uroki doceniliśmy dopiero w następnych dniach, kiedy to deszcz nie lał nam się już na 

głowy. Natomiast nasza partnerska szkoła spodobała nam się od razu: gotyk w połączeniu  

z dużą ilością szkła (przeszklone ściany i drzwi) i chromu (nowocześnie wyposażona kuchnia 

szkolna). W tej szkole spotykali się codziennie rano, wszyscy uczestnicy Comeniusa. Już  

w poniedziałek zostaliśmy uroczyście powitani przez gospodarzy, a każdy kraj przedstawił 

prezentację multimedialną, w której zaprezentował swoją szkołę oraz działania podejmowane  

w ramach projektu Comenius i ich rezultaty. 

Program pobytu w Portugalii był bardzo bogaty i różnorodny, np. w środę nauczyciele 

z każdego kraju, oraz po dwóch uczniów z każdej szkoły, wspólnie przygotowywali 

tradycyjny portugalski obiad i desery dla wszystkich uczestników programu. Trzeba 

przyznać, że szefowa kuchni wykazała się świętą cierpliwością  

w stosunku do tylu niewykwalifikowanych adeptów sztuki kucharskiej i dużą dawką 

optymizmu i udało się, bo obiad bardzo wszystkim smakował! 

W czwartek odbyła się debata na temat zdrowego odżywiania się. Zaproszony przez 

gospodarzy lekarz z miejscowego szpitala, wygłosił prelekcję dotyczącą nawyków 

żywieniowych młodzieży oraz zasad prawidłowego odżywiania się, a następnie odpowiadał 

na pytania młodzieży i wyjaśniał wątpliwości. 

Był też czas na zwiedzanie i we wtorek pojechaliśmy do Lizbony. Jest to ogromne 

 i bardzo ładne miasto z wieloma zabytkowymi obiektami: Zamek Królewski z kaplicą  

i sarkofagiem Vasco da Gama, pomnik ku czci Henryka Żeglarza, pałac na wodzie  

i zabytkowe uliczki stolicy. W piątek spacerowaliśmy po miasteczku Óbidos – jedynym, 

 w którym zachowały się oryginalne mury obronne, w obrębie których mieszkają jego 

mieszkańcy. Miasteczko jest przepiękne, z urokliwymi wąskimi uliczkami, licznymi 

sklepikami z miejscowymi wyrobami czekoladowymi, alkoholowymi, garncarskimi  

i korkowymi oraz licznymi turystami. Z Óbidos było niedaleko nad Ocean Atlantycki. 

Przekonaliśmy się, że nie tak łatwo dotknąć wody morskiej w Portugalii, bo dostępu do niej 

bronią wysokie skały, w których woda morska wyżłobiła prawdziwe labirynty. Ale są  

i miejsca, gdzie plaża jest piękna, szeroka, z czystym drobnym piaskiem, a woda jest 

przejrzyście czysta. Szczególnie surferzy korzystają z plaż na Atlantykiem. 

Zbliżenie z uczestnikami Comeniusa z innych krajów było możliwe dzięki językowi 

angielskiemu – jednym z założeń projektu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim przez jego uczestników – mogliśmy się przekonać, że władamy tym 
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językiem już całkiem nie źle. Druga płaszczyzna porozumienia to jedzenie. Portugalska 

kuchnia jest bardzo różnorodna, chociaż oparta głównie na wieprzowinie, rybach i owocach 

morza. A desery – palce lizać! Portugalskiej kuchni popróbowaliśmy głównie w szkole 

naszych gospodarzy, którzy gościli nas w szkolnej restauracji „Claustrum” obsługiwanej 

również przez przyszłych kelnerów – uczniów tej szkoły. Podczas kolacji pożegnalnej 

mieliśmy okazję delektować się nie tylko kolejnymi wyrafinowanymi potrawami, ale również 

próbką tradycyjnych tańców portugalskich oraz piosenkami wykonywanymi przez 

nauczycieli tej szkoły, oraz zaprzyjaźnionych studentów. 

W końcu trzeba wracać – wylecieliśmy z Lizbony 12 maja o 9:30, a o 14:00 byliśmy 

w Warszawie, do Kolbuszowej dotarliśmy autobusem o 19:30 – i tu znowu powitał nas 

deszcz. Ach ta wiosna! 

"Pobyt w Santarem dostarczył nam wielu emocji, wrażeń i doświadczeń. Jesteśmy 

bardzo szczęśliwi, że mieliśmy okazję zobaczenia tej części Europy. Na pewno te chwile 

pozostaną na długo w naszej pamięci." - wspominają Monika i Bernadka uczestniczki 

wyjazdu. 

Był to niezapomniany wyjazd, przygoda, która długo pozostanie w pamięci  

i w sercach, szczególnie dzięki otwartości, życzliwości i serdeczności przyjmujących nas 

Portugalczyków. 

Adeus! 

 

Wiwat maj, 3 maj! 

14 maja 2012 r., K. Wachowska  

W tym roku mija 221 lat od daty uchwalenia Konstytucji 

3 maja, która zapoczątkowała niezwykle ważny i chlubny 

rozdział w dziejach naszego państwa. Konstytucja ta, po 123 

latach nieobecności naszego kraju na mapie Europy, stworzyła 

bazę do powstania trwałego i sprawnie zarządzanego państwa,  

a jej podstawy dały początek współczesnej demokracji i stanowią 

fundamenty dla wielu państw. Świętowanie rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja w Kolbuszowej rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej  

w Kolegiacie Kolbuszowskiej p.w. Wszystkich Świętych. Później nastąpił uroczysty 

przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji, harcerzy i mieszkańców Kolbuszowej pod 

tablicę upamiętniającą to ważne wydarzenie. Następnie delegacje (wśród których znalazły się 

władze miejskie i powiatowe, przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, szkół, AK, 

Sybiraków, a także organizacji działających na terenie miasta) złożyły tam wiązanki 

kwiatów. Odświeżenie formuły kolbuszowskich obchodów Święta Konstytucji nie mogło 

obejść się bez odniesień do historii i tradycji. Temu właśnie służyło przedstawienie 

przegotowane przez uczniów i nauczycieli  z Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni. Referat okolicznościowy p. Bernadetty Olszówki, montaż 

słowno – muzyczny uczniów z klasy 2 technikum, w zawodzie technik architektury 

krajobrazu, a także występ naszego szkolnego zespołu Concordia, był wspomnieniem tych 



184 

 

wydarzeń, pieśni i melodii, które na przestrzeni wieków towarzyszyły Polakom w drodze do 

niepodległości. Kulinarnym uzupełnieniem uroczystości był pięknie przygotowany i suto 

zastawiony stół, zorganizowany przez naszych uczniów: kelnerów i kucharzy, oczywiście pod 

opieką nauczycieli szkoły. 

 

 

Finał IV Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy 

13 maja 2012 r., K. Wachowska  

Już coroczną tradycją Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni i Starostwa Powiatowego  

w Kolbuszowej jest organizacja konkursu poezji i prozy. 

Zachęcamy w ten sposób młodzież do rozwijania twórczości 

literackiej, uczymy wrażliwości i wyrażania własnych uczuć 

oraz emocji, a także uzasadniamy dbałość o piękno  

i poprawność języka ojczystego. Konkurs adresowany był do 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace 

mogły stanowić prezentację tekstu na temat „Jesienne pojednania”, a mógł to być wiersz, 

cykl wierszy lub utwór pisany prozą. 

Jury konkursu oceniało oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość formy 

i kompozycję, poziom językowy i stylistyczny prezentacji, a także estetykę pracy. Finał 

konkursu, który odbył się 30 kwietnia b.r. , tradycyjnie w Pałacyku Tyszkiewiczów, 

zgromadził tylko najlepszych piszących. Młodzi poeci i pisarze udowodnili, że nawet wiosną 

można napisać o jesieni… Jesieni życia, jesieni na zewnątrz czy jesieni  

w relacjach międzyludzkich. Pokazali jesień łagodną, złotą, jesień która zmienia świat. 

Udowodnili, że jest to niewątpliwie magiczna pora roku, pozwalająca na pojednania, 

łagodząca wszelkie spory. 

Wśród jesiennych dekoracji , nastrojowej muzyki w wykonaniu zespołu Concordia 

 i pysznych, jakże wybornych smakołyków, młodzi czytali swoje teksty. Emocji jak zwykle 

nie brakowało, nagrody były fantastyczne, jury obiektywne. Pomimo tego,  

że konkurs odbył się już po raz czwarty, z pewnością nie stracił nic na swych założeniach. 

Być może taka, a nie inna forma konkursu sprawia, że niezmiennie cieszy się on dużym 

zainteresowaniem młodzieży oraz opiekunów szkolnych. 

Wyniki IV Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy „Jesienne pojednania” 

Jury w składzie:  

Tomasz Łępa- aktor i dziennikarz, 

Katarzyna Cesarz- znawca kulturalny, teatralny, plastyczny, 

Katarzyna Wachowska- nauczyciel języka polskiego z ZSA-E w Weryni, 
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Agnieszka Puzio Jędruszewska- nauczyciel z ZSA-E w Weryni, 

przyznało nagrody: 

W kategorii POEZJA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce:  Joanna Rzeszut z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

II miejsce: Katarzyna Socha z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

III miejsce: Albert Tęcza z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

Wyróżnienia: Justyna Dypa z Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim, Patrycja 

Wilk z Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim, Edyta Sala z Gimnazjum  

w Widełce, Ewa Gil z Zespołu Szkół w Dzikowcu, Aleksandra Piechota z Publicznego 

gimnazjum w Majdanie Królewskim 

 

W kategorii PROZA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce:  Kinga Tylutki z Gimnazjum w Widełce 

II miejsce:  Angelika Maciąg z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

III miejsce:  Krzysztof Ptaś z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

Wyróżnienia: Zuzanna Salwik   z Publicznego Gimnazjum w Cmolasie, Anna Zuber  

z Gimnazjum w Widełce, Klaudia Starzec z Publicznego Gimnazjum z Cmolasu, Marta Ożóg 

z Gimnazjum w Widełce, Monika Rzucidło z Zespołu Szkół w Dzikowcu. 

 

W kategorii POEZJA szkoły średnie: 

I miejsce:  Dominika Fila z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 

II miejsce: Karolina Futyma z LO  

III miejsce:  Dariusz Pytlak z ZSA-E w Weryni 

Wyróżnienia: Magda Jerzuchowska z ZSA-E w Weryni, Marta Pytel z ZSA-E w Weryni, 

Karolina Ryczek z LO, Edyta Turek z LO. 

W kategorii PROZA szkoły średnie: 

I miejsce: Agnieszka Tyburcza LO 

II miejsce: Paulina Karkut ZSA-E w Weryni 
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III miejsce: Karolina Skiba ZSA-E w Weryni 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej, Wydawnictwo „ZNAK”, T-MOBILE, Multimedia  

i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania WSIiZ w Rzeszowie. 

 

Czas na zdrowie 

10 maja 2012 r., B. Ziętek, W. Majewska, A. Kiwak  

Tej wiosny przebudźmy się z zimowego snu  

i znajdźmy czas na zdrowie. Realizując zadania zawarte  

w projekcje "Czas na zdrowie" organizowanym przez Fundację 

Banku Ochrony Środowiska uczniowie naszej szkoły utworzyli 

zespół o nazwie "Pionierzy zdrowia", przygotowali i przedstawili 

społeczności szkolnej prezentację multimedialną na temat 

prawidłowego odżywiania oraz wykonali kanapeczki 

wielowarzywne do degustacji .Zadaniem zespołu jest 

promowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i aktywności fizycznej. Do kadry 

należą: Joanna Nowak (szef zespołu), Patryk Gazda, Monika Serafin, Andżelika Piłat, 

Krzysztof Czachor, Elżbieta Kołodziej, Bernadetta Ziętek, Klaudia Halat i Łukasz Burek, 

Wioletta Majewska (opiekun zespołu). Kolejnym zadaniem realizowanym przez zespół 

będzie Festyn Zdrowia organizowany 1 czerwca w naszej szkole (szczegóły dotyczące 

programu imprezy będą umieszczone na stronie internetowej i na plakatach). 

Zapraszamy całą społeczność uczniowską do aktywnego udziału  

w organizowanej imprezie. 

 

Pożegnanie Absolwentów 

2 maja 2012 r., B. Bryk, A. Kiwak 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,lecz przez to, ki

m jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzielisię z innymi.” 

Jan Paweł II 

Drodzy Absolwenci ! 

Życzymy Wam pomyślnych wyników egzaminów maturalnych i zawodowych. 

Spełnienia wszelkich planów i marzeń, tych dużych i tych małych, 
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tych głośno wypowiadanych i tych nie ujawnianych. Zawsze bądźcie sobą. 

Życzymy Wam radości płynącej z serca, mądrości i pokoju w Waszych rodzinnych domach. 

Życzymy Wam godnego i bogatego życia. Kochajcie i bądźcie kochani. 

Twórzcie lepszy świat bez wojen i cierpień. Świat dobry, pełen piękna, radości i miłości. 

Szukajcie prawdy i dążcie do niej. Nie lękajcie się życia. 

Niech Wasze szkolne przyjaźnie trwają wiecznie. 

Bądźcie zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi. 

Dyrektor wraz z wychowawcami i gronem pedagogicznym  

 

 

Uczniowie z Weryni po raz kolejny na najwyższym stopniu podium 

29 kwietnia 2012 r., B. Krzysztofiński, A. Kiwak  

Dobiegły końca tegoroczne eliminacje; szkolne, gminne 

i powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

kolbuszowskiego. Finały powiatowe rozegrane zostały  

na obiektach Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni w dniu 26 kwietnia bieżącego roku. Uczniowie  

ze szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowali w dwóch konkurencjach tj. rozwiązywali 

testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy oraz brali 

udział w jeździe sprawnościowej rowerem. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych startowali 

w trzech konkurencjach: rozwiązywali testy z przepisów ruchu drogowego i pierwszej 

pomocy mieli do zaliczenia jazdę sprawnościową motorowerem oraz samochodem. 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego oraz Powiatowej Komendy Policji w Kolbuszowej. Cenne nagrody dla 

uczestników ufundowali; Starosta Powiatu, Burmistrz Gminy Kolbuszowa oraz firma FIN-

BRAMMER z Kolbuszowej. Turniejowi towarzyszył pokaz ratownictwa połączony  

z udzielaniem pierwszej pomocy przeprowadzony przez ratownika drogowego z Klubu 

Motorowego i Ratownictwa Drogowego „Nil”. 

W grupie szkół podstawowych i gimnazjalnych bezkonkurencyjni okazali się 

uczniowie z Zespołu Szkół z Raniżowa którzy wygrali konkurs w obydwu kategoriach 

wiekowych. 
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Ze szkół średnich pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni, drugie z Zespołu Szkół Technicznych, a trzecie 

uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. 

Uczniowie z Weryni w składzie: Dominik Gancarz, Marcin Urban i Michał 

Żywiec, reprezentować będą nasz powiat w finale wojewódzkim, który zostanie rozegrany  

w maju na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Rzeszowie. 

 

 

Nasza młodzież pewna i wykwalifikowana… 

28 kwietnia 2012 r., M. Serafin, A. Kiwak  

20 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni odbył się IV powiatowy konkurs 

„Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna”. Konkurs 

adresowany był do młodzieży klas III i IV szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego. Zgodnie  

z regulaminem uczestnicy pierwszej rozmowy musieli wykazać 

się nie tylko wiedzą, ale również udokumentowanym 

dorobkiem zawodowym, odwagą, zdecydowaniem i pewnością siebie podczas 

autoprezentacji. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 36 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego 

oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych z Weryni. Konkurs „Moja pierwsza 

rozmowa kwalifikacyjna” odbył się pod honorowym patronatem Starosty Kolbuszowskiego, 

przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Kolbuszowej oraz Uniwersytetem Rzeszowskim - Zamiejscowy Wydział Biotechnologii 

 w Weryni. Patronat medialny nad konkursem objęli: „Korso Kolbuszowskie”, „Przegląd 

Kolbuszowski”, oraz „Ziemia Kolbuszowska. 

Konkurs był organizowany w ramach projektu POKL "Młodzi Pewni 

Wykwalifikowani" i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, sponsorem konkursu był również: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 

oddział w Kolbuszowej. 

Jury w składzie: 

Adriana Mikoś -meneger klienta - Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Bartosz 

Piechowicz - pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego Zamiejscowego  Wydziału 

Biotechnologii w Weryni, Agnieszka Poczekajło -psycholog - Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Kolbuszowej, Ewa Wiśniewska – przedstawiciel powiatu kolbuszowskiego, 

Tadeusz Guzek – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, 

przeprowadziło rozmowy z uczestnikami konkursu, którzy aplikowali o przyjęcie do pracy na 

różne stanowiska. Ocenie podlegała m.in. atrakcyjność autoprezentacji, kreatywność, 
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dotychczasowe osiągnięcia, zdobyte doświadczenia zawodowe, pewność siebie oraz zgodność 

zainteresowań z wybranym przez siebie stanowiskiem pracy. 

Młodzież aplikowała na stanowiska; kelner, barman, sekretarka, kasjer, opiekunka do 

dziecka, asystent prawnika, księgowy, pomocnik szefa kuchni, szef kuchni, ratownik 

medyczny. Po zakończeniu rozmów z aplikantami jury wyłoniło zwycięzców:. 

I miejsce – Agnieszka Kardyś ( ZSA – E w Weryni) 

II miejsce – Mariusz Opaliński ( ZSA – E w Weryni) 

III miejsce – Wioletta Komaniecka (Liceum Ogólnokształcące) 

Wyróżnieni: 

Klaudia Ozimek (Liceum Ogólnokształcące) 

Aneta Zielińska (Liceum Ogólnokształcące) 

Jan Szostak (Liceum Ogólnokształcące) 

  

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni, 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Ponadto laureaci otrzymali nagrodę główną, czyli list 

referencyjny wystawiony i podpisany przez członków komisji rekrutacyjnej. 

Konkurs był doskonałą formą praktycznej edukacji młodzieży dlatego zapraszamy  

do uczestnictwa w kolejnej edycji za rok. 

 

 

 

VII edycja maratonu teatralnego pod hasłem „Bliżej teatru” z okazji 

Międzynarodowego Dnia Teatru 

24 kwietnia 2012 r., W. Salach, K. Wachowska  

Teatr to życie, bo teatr to uczucie, które obserwuje  

i przekształca się, aby stać się ważną rozmową o ważnych 

sprawach (K. Soboń). 

21 kwietna bieżącego roku w Miejskim Domu Kultury 

w Kolbuszowej odbył się już po raz siódmy konkurs pod 

hasłem „ Bliżej teatru”. Organizatorem konkursu był Zespół 
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Szkół nr 2 w Kolbuszowej, a spotkaniu temu patronował Teatr im. Wandy Siemaszkowej  

z Rzeszowa. Impreza miała formę maratonu teatralnego, a na scenie MDK można było 

zobaczyć różnego rodzaju przedstawienia czy uczestniczyć w warsztatach teatralnych. Odbył 

się także konkurs „Wiem wszystko o teatrze”, w którym uczniowie wykazywali się zdobytą 

wiedzą na ten temat, a także prezentowali w najciekawszej i najatrakcyjniejszej formie 

„Kodeks kulturalnego zachowania się w teatrze”. 

Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie Weronika Salach, Magdalena 

Miodunka oraz Dariusz Pytlak, uczniowie klasy drugiej technikum. Po długiej i pełnej 

napięcia rywalizacji reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce. 

 

 

VIII Powiatowy Konkurs na Ludowe Ozdoby Wielkanocne 

23 kwietnia 2012 r., A. Tęcza, K. Wachowska  

Początkiem kwietnia bieżącego roku został 

rozstrzygnięty VIII Powiatowy Konkurs na Ludowe 

Ozdoby Wielkanocne, w którym uczestniczyło kilka 

uczennic klas drugich technikum z Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Dwie z nich 

stanęły na podium: Angelika Ofiara zajęła III miejsce  

w kategorii pisanka, zaś Angelika Piłat zdobyła 

wyróżnienie w kategorii palma wielkanocna. Oceny prac 

dokonano w następujących kategoriach: koszyk  

ze święconką, pisanka, stroik wielkanocny, kartka wielkanocna oraz palma wielkanocna. 

Podczas oceny prac, jury brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tradycją ludową 

regionu, umiejętność wykorzystania tradycyjnych wzorów we współczesnym zdobnictwie 

związanym z Wielkanocą, staranność wykonania prac oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

Edukacyjna wartość dodana - EWD 

11 kwietnia 2012 r., S. Olszówka, K. Wachowska  

Najsprawiedliwszym miernikiem jakości nauczania jest wskaźnik edukacyjnej 

wartości dodanej (EWD). Gdyby porównywać tylko średnie wyniki z egzaminów,  

to niezasłużoną nagrodę otrzymywałyby te szkoły, do których idą uczniowie najzdolniejsi  

i najbardziej ambitni, z rodzin o wysokim statusie kulturalnym i majątkowym. Chodzi o to, 

żeby w wyniku egzaminacyjnym ucznia oddzielić wkład edukacyjny szkoły, od wpływu jego 
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wrodzonych uzdolnień oraz mniej lub bardziej sprzyjających warunków uczenia się. Wtedy 

można uczciwie i obiektywnie mówić  o zasługach szkoły dla kształcenia dzieci i młodzieży. 

Od 2010 roku publikowane są ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne  

dla techników. W pierwszym roku zostały one wyliczone na podstawie wyników z egzaminu 

maturalnego w 2010 roku z języka polskiego i matematyki. W 2011 roku 

opublikowano trzy wskaźniki dwuletnie, za okres 2010-2011. Wskaźniki humanistyczne 

powstały na podstawie zdawanych w danej szkole egzaminów maturalnych z języka 

polskiego i innych przedmiotów humanistycznych. Kolejne, matematyczno-przyrodnicze 

powstały na podstawie zdawanych w danej szkole egzaminów maturalnych  

z matematyki i innych przedmiotów z tego obszaru. Zestaw uzupełniają wskaźniki 

egzaminacyjne uwzględniające tylko wyniki matury z matematyki.  

Wyszukiwarka wraz z możliwością porównania szkół jest dostępna na stronie: 

http://matura.ewd.edu.pl/index.php?str=wysz 

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny w ZSA-E 

3 kwietnia 2012 r., K. Rębisz, A. Kiwak  

Tak jak w poprzednich latach tak i w tym roku 

21 marca powitaliśmy WIOSNĘ. Często ten dzień jest 

dla uczniów okazją do wagarów, ale nie  

u nas. W radosnych nastrojach uczniowie „wyszli  

z ławek”, by wspólnie świętować. Program całej 

imprezy został opracowany przez Samorząd 

Uczniowski wraz z opiekunem Katarzyną Rębisz. 

Uroczystość zgromadziła tłumy uczniów oraz 

nauczycieli. Chętni oraz „odważni” mogli się sprawdzić w konkursach, a było z czego 

wybierać: Karaoke, Wiosenne przebranie, Piątka w minutę, Łamanie języka oraz Gilotyna. 

Najwięcej emocji wzbudzały występy wokalne. Uczniowie oraz nauczyciele chętnie włączali 

się do wspólnego śpiewania znanych przebojów. 

 

 

Autorski dorobek zredagowany 

25 marca 2012 r., M. Król 

W marcu dobiegły końca zajęcia pozalekcyjne z bloku ICT, 

realizowane w ramach projektu POKL „Młodzi Pewni 

Wykwalifikowani”. Uczestniczyło w nich 30 maturzystów naszej 

szkoły. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności 

informatycznych poprzez formatowanie i opracowanie szaty 

http://matura.ewd.edu.pl/index.php?str=wysz
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graficznej dorobku wypracowanego w ramach projektu. Uczestnicy pracowali nad 

następującymi dokumentami: dwujęzyczną recepturą potraw, dwujęzycznym portfolio, kartą 

menu oraz biznesplanem. 

 

 

Obcojęzyczny akcent na koniec zimy 

21 marca 2012 r., A. Kwiecień  

Młodzi wielbiciele literatury obcojęzycznej spotkali się 

już po raz siódmy, aby przedstawić swoje interpretacje poezji i 

prozy w recytowanych utworach oraz pracach plastycznych, 

ilustrujących przysłowia i idiomy. VII Powiatowy Konkurs 

Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej odbył się 20 marca 

2012, tradycyjnie w naszej szkole – Zespole Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. W tym roku 

gościliśmy 56 recytujących uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ( w sumie 17 szkół  

z powiatu kolbuszowskiego) oraz mieliśmy okazję podziwiać 59 

prac plastycznych. Konkurs zorganizowali nauczyciele języków obcych naszej szkoły  

we współpracy ze szkołą podstawową w Weryni. Nagrody ufundowały ambasady RFN  

i Szwajcarii oraz Wydawnictwo PEARSON, Wydawnictwo Oxford University Press i Szkoła 

Językowa PROMAR. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom konkursu 

 i ich nauczycielom. Mamy nadzieję, że udział w konkursie dostarczył wszystkim - oprócz 

stresu - dużo satysfakcji i przyjemnych wrażeń. 

Zapraszamy w przyszłym roku. Organizatorzy 

Zgodnie z werdyktem Jury: 

W kategorii języka rosyjskiego (szkoła podstawowa) przyznano nagrody: 

I miejsce: Chudzik Aleksandra – SP Widełka, 

 

W kategorii języka rosyjskiego (gimnazjum) przyznano nagrody: 

I miejsce: Garbacka Kinga – Gimnazjum Dzikowiec, 

II miejsce: Kosek Wojciech - Gimnazjum Dzikowiec, 

III miejsce: Kasica Andrzej - Gimnazjum Dzikowiec, 

 

W kategorii języka niemieckiego (szkoła podstawowa) przyznano nagrody: 

I miejsce: Węglowski Dawid – SP Widełka, 

II miejsce: Bujak Damian – SP Widełka, 

III miejsce: Filipowicz Krystian – SP Widełka, 
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W kategorii języka niemieckiego (gimnazja) przyznano nagrody: 

I miejsce: Matejek Patrycja – Gimnazjum Cmolas, 

II miejsce: Kosiorowska Edyta – Gimnazjum Cmolas., 

III miejsce: Rzeszutek Aneta – Gimnazjum Cmolas, 

 

W kategorii języka francuskiego (szkoła podstawowa) przyznano nagrody: 

I miejsce: Sikora Wiktoria – SP Kupno, 

II miejsce: Sitarz Marcin – SP Kupno, 

III miejsce: Turczyk Patryk – SP Kupno, 

 

W kategorii języka francuskiego (gimnazja) przyznano nagrody: 

I miejsce: Micek Magdalena – Gimnazjum Cmolas, 

II miejsce: Staszewska Anna – Gimnazjum Dzikowiec,      

III miejsce: Partyka Eliza – Gimnazjum nr 2, 

Wyróżnienie: Serafin Marcelina – Gimnazjum Cmolas. 

 

W kategorii języka francuskiego (szk. ponadgimnazjalne) przyznano nagrody: 

I miejsce: Urban Marcin – ZSA-E Werynia, 

 

W kategorii języka angielskiego (szkoła podstawowa) przyznano nagrody: 

I miejsce: Plis Krystian – SP Kolbuszowa Górna, 

II miejsce: Mucha Aneta – SP Siedlanka, 

III miejsce: Gniewek Olga – SP Kolbuszowa Górna, 

 

W kategorii języka angielskiego (gimnazja) przyznano nagrody: 

I miejsce: Lenart Tomasz – Gimnazjum nr 1, 

II miejsce: Jakubczyk Klaudia – Gimnazjum nr 1, 

III miejsce: Zuber Faustyna – Gimnazjum Widełka, 

Wyróżnienie: Orzech Jakub – Gimnazjum nr 1, 

Wyróżnienie – Misiak Magdalena – Gimnazjum Cmolas, 

 

W kategorii języka angielskiego (szk. ponadgimnazjalne) przyznano nagrody: 

I miejsce: Hodór Kinga – LO Kolbuszowa, 

II miejsce: Magda Agnieszka – LO Kolbuszowa, 

III miejsce: Wołowiec Justyna – LO Kolbuszowa, 

 

W kategorii plastycznej (szkoła podstawowa) przyznano nagrody: 

I miejsce: Chmielowiec Gabriela – SP Siedlanka, 

II miejsce: Kwoka Gabriela – SP Przedbórz, 

III miejsce: Starzec Joanna – SP Kolbuszowa Górna, 

III miejsce: Gaweł Wiktoria – SP Widełka, 

Wyróżnienie: Saj Karol – SP Domatków, 
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Wyróżnienie: Ród Mateusz – SP Domatków, 

Wyróżnienie: Ofiara Karolina – SP Domatków, 

 

W kategorii plastycznej (gimnazja i szk. ponadgimnazjalne) przyznano nagrody: 

I miejsce: Halat Klaudia – ZSA-E Werynia, 

II miejsce: Zuber Hubert – Gimnazjum nr 1, 

II miejsce: Kwiecień Karolina – Gimnazjum nr 1, 

III miejsce: Kuna Magdalena – Gimnazjum w Kupnie 

 

 

Powitaj wiosnę razem z nami 

19 marca 2012 r., Administrator  

 

 

 

Ćwiczymy nasze umiejętności! 

18 marca 2012 r., A. Kardyś, K. Wachowska  

W dniach od 06.02 do 10.02.2012 r. uczestnicy projektu POKL- ,,Młodzi Pewni 

Wykwalifikowani odbyli swoje praktyki zawodowe. Trzydziestu uczestników z klas 

czwartych podzielono na dwie grupy: żywieniową i ekonomiczną. Praktyki odbywały się na 

terenie Rzeszowa, Mielca i okolic. Grupa żywieniowa mogła sprawdzić się w takich 

obiektach jak: ,,Hotel Cztery Pory Roku", ,,Hotel Polski", ,,Hotel Ambasador", oraz 

restauracjach  ,,Galaktyka" i  ,,Pod Palmami". Ekonomiści zaś odbyli praktykę  

w ,,Podkarpackim Banku Spółdzielczym", ,,Urzędzie Statystycznym" oraz ,,Podkarpackim 
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Ośrodku Doradztwa Rolniczego". Mimo niesprzyjającej pogody, codziennie zjawialiśmy się 

w wyznaczonym miejscu. Była to bowiem szansa dla nas na zdobycie nowych umiejętności 

pod opieką wyszkolonego personelu. 

 

 

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie "Witryna Internetowa Mojej Szkoły" 

8 marca 2012 r., Administrator  

Na początku nowego semestru szkolnego odbył 

się VI wojewódzki konkurs pod nazwą „Witryna 

Internetowa Mojej Szkoły” zorganizowany przez 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli  

i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w ramach 

Międzynarodowych Targów Rzeszowskich. W tym roku 

po raz pierwszy do konkursu została zgłoszona nasza 

szkolna witryna internetowa www.zswerynia.pl. Konkurs 

umożliwia rozpowszechnianie wśród podkarpackich 

szkół dobrych praktyk dotyczących administrowania 

serwisami internetowymi. Tym samym promowane są 

szkoły, które  

w sposób właściwy wykorzystują Internet do 

informowania i integrowania uczniów, nauczycieli oraz 

rodziców. 

Miłym zaskoczeniem było przyznanie 

wyróżnienia dla szkolnej witryny, która zdobyła uznanie 

ekspertów i wyróżnienie w konkursie. 

 

 

Inny Świat – Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 

8 marca 2012 r., P. Drożdż, K. Wachowska  

To co mroczne, okrutne, na pograniczu barbarzyństwa  

i zwierzęcości wymaga wydobycia na jaw, nie dla negatywnej delektacji, lecz by zrozumieć, 

jakie niebezpieczeństwa drzemią w ludzkiej naturze. Nikczemność i małość człowieka są 

jednym z tematów utworów Grudzińskiego. 

Dnia 21 lutego 2012 r. w Miejskim Domu Kultury  

w Kolbuszowej, odbył się spektakl „Inny świat”, w którym uczestniczyli uczniowie  trzecich i 

czwartych klas z ZSA-E w Weryni. Sceniczna adaptacja książki Gustawa Herlinga – 

Grudzińskiego, pod tym samym tytułem, poraża widza. Odkrywanie przed publicznością, 

http://www.zswerynia.pl/
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nieznanej dla większości prawdy, o Sowieckim Imperium, jest dla niej samej szokiem. 

Spektakl nie opowiada o innym świecie widzianym oczyma funkcjonariusza aparatu 

przemocy, ale o tym świecie widzianym z perspektywy ofiary. 

Aktorzy, Magdalena Jarek i Marek Tercz, którzy wcielali się w różne role więźniów, 

przedstawiali obozową rzeczywistość w sposób ciekawy i bardzo emocjonalny. Pozwalali oni 

widzom poznać dokładne reguły panujące w obozie. Przywoływali historie zaprzyjaźnionych 

więźniów, analizując zmiany, jakie zachodzą w psychice człowieka "zlagrowanego". 

Przedstawione wydarzenia ukazane w "Innym świecie" wywołały w widzach uczucia 

naprawdę mieszane. Spektakl ten uświadamia człowiekowi współczesnemu, że nigdy nie 

zrozumie  tego, co przeszli tamci ludzie, bo z dzisiejszej perspektywy takie sytuacje   

po prostu "nie mieszczą nam się w głowie". 

Oryginalna oprawa muzyczna z wykorzystaniem fragmentów utworów autorstwa: 

Antoniny Krzysztoń, Zbigniewa Herberta, Jacka Kaczmarskiego i Przemysława 

Gintrowskiego wywołała sporo wrażeń. 

 

 

Tenis stołowy w Weryni 

8 marca 2012 r., A. Żywiec, A. Kiwak  

Te pasjonujące zawody to już wieloletnia tradycja. 

Również w tym roku, na przełomie lutego i marca został 

rozegrany w świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Weryni, 

turniej tenisa stołowego. Impreza skierowana jest do tych którzy 

lubią sport, rywalizację, dobrą zabawę i są pasjonatami tej 

wspaniałej gry. 3-go marca w czasie XIII-go Środowiskowego 

Turnieju Tenisa Stołowego do zawodów przystąpiło 85 osób. Byli 

to przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni, 

Szkoły Podstawowej w Weryni, studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego zamieszkujący  

w akademiku w Weryni oraz kilkunastu uczniów ze szkół w Kolbuszowej Górnej, Kupnie, 

Dzikowcu i Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej. 

Sponsorami turnieju byli: Urząd Miejski w Kolbuszowej, Zespół Szkół 

Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni, pan Andrzej Nowak, pan Emil Wilk oraz 

oddział PZU w Kolbuszowej. 

Każdy z zawodników walczył przy stole tenisowym niczym Andrzej Grubba  

na Mistrzostwach Polski, ale nam w czasie zawodów towarzyszyła jeszcze wspaniała 

atmosfera, śmiech i dobra zabawa. 

Turniej został rozegrany w 5 grupach wiekowych w kategorii kobiet i mężczyzn,  

co razem dało 10 grup rozgrywkowych. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych: 
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Szkoła podstawowa 

Kl. IV i młodsi    dziewczęta     chłopcy 

I m-ce    Edyta Tylutka     Adrian Faryniarz 

II m-ce    Karolina Lenart     Mikołaj Stachnik 

III m-ce    Klaudia Majewska    Dariusz Plizga 

  

Kl. V - VI 
I m-ce    Monika Biestek    Dawid Biestek 

II m-ce     Sylwia Lis      Łukasz Płaza 

III m-ce    Klaudia Stachnik    Bartłomiej Sobejko 

  

Gimnazjum 
I m-ce    Kinga Kardyś      Szymon Majewski 

II m-ce     Barbara Kret     Jan Kolano 

III m-ce    Aleksandra Tylutka    Daniel Plizga 

Szkoły ponadgimnazjalne  
I m-ce    Arkadiusz Biestek      

II m-ce    Kwaśnik Andrzej 

III m-ce   Cezary Nowak 

  

Dorośli   kobiety     mężczyźni 
I m-ce    Bogusława Sobejko    Marcin Leja 

II m-ce     Zofia Draus     Mateusz Mytych 

III m-ce         Piotr Faryniarz 

 

Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego,  

a organizatorzy turnieju czyli Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Weryni oraz Szkoła Podstawowa im. kpt. Józefa Batorego w Weryni 

już planują zawody w przyszłym roku. 

 

 

Profesjonalna pracownia żywienia… 

23 lutego 2012 r., M. Serafin, A. Kiwak  

Piece konwekcyjno-parowe UNOX,  

to wszechstronne urządzenia do profesjonalnej 

kuchni. Zostały zaprojektowane tak, by można  

w nich było w sposób szybki oraz oszczędny 

przygotować smaczne dania i potrawy. Wśród wielu 

zalet tych nowoczesnych urządzeń, należy 

wymienić: pieczenie w niskich temperaturach, 

mniejsze zużycie tłuszczu oraz możliwość regulacji 

pary (efekt wilgotności) i temperatury, dzięki czemu 

potrawy minimalnie  tracą na swojej objętości  
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w porównaniu z tradycyjną obróbką termiczną. 

Piec konwekcyjno-parowy umożliwia nie tylko termiczną obróbkę potraw. 

Wyposażony jest też w  funkcje, które umożliwiają: rozmrażanie produktów spożywczych, 

pasteryzację, suszenie owoców, grzybów i warzyw oraz garowanie. Bardzo pomocna  jest 

również sonda termiczna. Przydaje się ona przy okazji pieczenia mięs, ponieważ dzięki niej 

wiadomo czy pieczenie przebiega w sposób równomierny - pozwala sprawdzić jaka 

temperatura panuje wewnątrz pieczonego produktu, co z kolei gwarantuje, że będzie  

on bardzo dobrze upieczony również w środku. Nie ma zatem ryzyka, że konsument otrzyma 

niedopieczony kawałek mięsa. Dużym atutem pieca konwekcyjno-parowego jest fakt,  

że wszystkie obróbki termiczne, a także kombinacje poszczególnych programów można 

zapisać w pamięci tego urządzenia. Dzięki temu nie trzeba takich parametrów ustawiać za 

każdym razem w sposób manualny. 16 lutego w naszej szkole odbył się pokaz 

gastronomiczny i pierwsze zajęcia z wykorzystaniem nowo zakupionego pieca konwekcyjno-

parowego Chef Top firmy Unox. Zakup tego nowoczesnego urządzenia, został dokonany w 

ramach projektu POKL „Młodzi Pewni Wykwalifikowani” współfinansowanego przez Unię 

Europejską. Potrawy przygotowane nowoczesną techniką kulinarną w piecu Unox były 

smaczne, aromatyczne i jak się okazało, proste w przygotowaniu. 

 

 

Aż trudno uwierzyć, że prawie połowa nauki jest już za nami... 

22 lutego 2012 r., M. Wojdyło, M. Serafin, K. Wachowska  

W ostatni weekend ferii odbył się półmetek klas drugich technikum  ZSA-E  

w Weryni. Imprezę zorganizowała klasa II technikum w zawodzie: technik ekonomista  

i technik kelner wraz z wychowawcą. W zabawie uczestniczyła większość uczniów z klas 

drugich technikum w zawodach:  technik kelner  i ekonomista, technik architektury 

krajobrazu  oraz  technik żywienia i gospodarstwa domowego. Zabawa półmetkowa  odbyła 

się w Domu Strażaka w Dzikowcu, w  nowo oddanej sali bankietowej. Wszyscy wyglądali 

bardzo elegancko i szykownie, stosownie do tej okazji. Młodzież doskonale się zintegrowała 

 i świetnie bawiła.  Dużą popularnością  cieszył się taniec belgijski, który  

z chęcią i radością  wszyscy zgodnie zatańczyli. Cała sala błyszczała  i  huczała od  

niezwykłych tańców  uczniów.  Natomiast   dla  

osób,  które nie były skore  do  zabaw na parkiecie  

czekały  bogato zastawione stoły. Wieczór ten  

z pewnością możemy zaliczyć do udanych i dzięki 

pięknym zdjęciom możemy go wspominać przez całe 

życie. 
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Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 

22 lutego 2012 r., M. Wit, A. Kiwak  

W ramach akcji na rzecz niesienia pomocy wszystkim osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w dnia 21 lutego 

gościł  zastepcę prokuratora rejonowego-pana Jana Ragana. W spotkaniu wzięli udział 

uczniowie klas II Technikum i III ZSZ,którzy uzyskali informacje o zagadnieniach 

związanych z przestępczościa oraz uprawnieniach osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

 

 

Nasza wielka grecka wycieczka 

17 lutego 2012 r., P. Gazda, P. Bąba, W. Majewska, J. Godzisz 

W ramach programu Comenius nauczyciele Wioletta 

Majewska i Joanna Godzisz oraz uczniowie klasy III 

technikum Aneta Czajkowska, Karolina Tabor, Paweł Bąba i 

Patryk Gazda w dniach 22- 27.01.2012 uczestniczyli w 

wyjeździe do Grecji. Nasza szkoła wraz  

z placówkami z Grecji, Włoch, Portugalii i Belgii realizuje 

projekt „Jesteśmy tym, co jemy”- „We are what we eat”.  

W Grecji gościło nas 2. Gymnasium of Chios. Na spotkanie 

uczniowie zaangażowani w program przygotowali 

prezentację pt: „Czynniki wpływające na kształtowanie się zwyczajów żywieniowych  

w kuchni polskiej”, którą przedstawili podczas pierwszego wspólnego spotkania. Głównym 

celem wyjazdu było jednak wspólne gotowanie tradycyjnych greckich potraw. Nasza grupa 

przyrządziła deser halvas oraz sałatkę polityki. Należy dodać, że jako jedyni otrzymaliśmy 

pochwałę od samego szefa kuchni. 

Po trudach gotowania udaliśmy się do Kambos, słynącego z rozległych sadów 

cytrusowych.  Poznaliśmy historię tego miejsca. Mieliśmy także możliwość kupienia 

wyśmienitych dżemów, konfitur, owoców w zalewie i innych smakołyków.  

Program pobytu obejmował również zwiedzanie kilku atrakcyjnych miejsc. Gospodarze 

zabrali nas na interesującą wycieczkę na południe wyspy do średniowiecznych osad. 

Wyprawę zaczęliśmy od miejscowości Pyrghi, która ze względu na swoją unikatową 

architekturę jest nazywana „malowniczą wsią”. Sąsiadujące kamienne domy połączone są  

ze sobą i bogato zdobione w geometryczne kształty i naturalne motywy. Na balkonach 

znajdują się sznury suszonych pomidorów. We wsi znajduje się także XII-wieczny kościół  

Św. Apostoła. Wszystko to składa się na niepowtarzalny charakter tego miejsca. Następnie 

wyruszyliśmy do Mesty, nazywanej wioską-zamkiem, której korzenie sięgają czasów 

bizantyjskich. Twierdza ta powstała w celu obrony przed częstymi atakami piratów i Turków. 

Jednakowe ściany domów pełniły funkcję muru obronnego. Ulice są brukowane, wąskie. Jest 

to najlepiej zachowana i najbardziej reprezentatywna średniowieczna wioska na wyspie.  

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się we wsi Avgonyma, położonej na kamiennym wzgórzu 

pokrytym sosnowym lasem. Niepowtarzalny charakter nadają temu miejscu malownicze 
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domki i rezydencje wybudowane z kamienia. W tawernie mieliśmy możliwość spróbowania 

wyśmienitych dań typowych dla greckiej kuchni. 

Ostatnim punktem naszej wycieczki był bizantyjski klasztor Nea Moni, który został 

wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Klasztor wybudowany został w XI 

wieku ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Najważniejszymi dziełami sztuki są 

freski i złocone mozaiki, które zachowały się w dobrym stanie do dziś. Podczas wojny o 

niepodległość w 1822 roku Turcy dokonali rzezi wszystkich mnichów oraz wielu 

mieszkańców wyspy, którzy schronili się w klasztorze przed inwazją. Z tego powodu Nea 

Moni jest dziś dla Greków sanktuarium pamięci narodowej. W murach klasztoru 

zwiedzającym udostępnione jest ossuarium - kaplica ze szczątkami ofiar.  

Zakończeniem naszego pobytu w Chios była wspólna uroczysta kolacja, podczas której 

uczyliśmy się tańczyć tradycyjne greckie tańce.  

Tydzień na wyspie Chios pozwolił nam poznać grecką kulturę, tradycję oraz kuchnię. 

Na zawsze zapamiętamy malownicze krajobrazy: krystalicznie czyste morze, piękne góry 

 i bajkowe sady cytrusowe. Następnym etapem realizacji projektu będzie wizyta w Portugalii 

przewidziana na maj bieżącego roku. Do tego czasu mamy wykonać kolejne zadania, a efekty 

naszej pracy przedstawimy podczas tej wizyty. 

 

 

Ferie z agroturystyką w Końskowoli 

16 lutego 2012 r., M. Serafin  

30 beneficjentów II edycji projektu POKL „Młodzi 

Pewni Wykwalifikowani” z ZSAE w Weryni podczas  ferii 

zimowych ambitnie uczestniczyło w pięciodniowym kursie 

wyjazdowym pn. „Rozpoczynam własną działalność 

agroturystyczną”. Celem kursu było zdobycie wiedzy  

i nowych kwalifikacji z zakresu działalności agroturystycznej 

 tj. działalności związanej ze świadczeniem usług noclegowych 

 i uzupełniających w obrębie czynnych gospodarstw rolnych. 

Zgodnie z założeniami i wskazaniami Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 

Gościnne” wiedzę i umiejętności z turystyki wiejskiej i agroturystyki można uzyskać 

uczestnicząc praktycznie w świadczeniu usług noclegowychi żywieniowych. By temu 

sprostać beneficjenci projektu wraz z opiekunami spędzili 5 dni we wzorcowym 

gospodarstwie agroturystycznym „Dworek Różany” Lubelskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli. Zapoznali się z aspektami prowadzenia działalności 

agroturystycznej, a po wykładach uczestniczyli w wyjazdach studyjnych  

do standaryzowanych tj. kategoryzowanych gospodarstw agroturystycznych. 

Uczniowie zwiedzili gospodarstwo pani Marii i Andrzeja Saran w Rzeczycy, 

agroturystykę pani Anny Sadurskiej w Karmanowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury  

w Wojciechowie, w którym znajduje się muzeum kowalstwa. W tym obiekcie kursanci mieli 

też okazje wypalić przygotowane przez siebie z masy solnej podkowy, zgłębiając tajniki tej 
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niecodziennej sztuki.  Ostatnią atrakcją był pokaz erupcji wulkanu  

w gospodarstwie agroturystycznym Młyn Hipolit, w Nowym Gaju u pana Grzegorza 

Bukowskiego oraz zwiedzanie muzeum minerałów i prezentacja odlewu monet.  

Kurs dostarczył wszystkim uczestnikom projektu wielu niezapomnianych wrażeń, 

zintegrował grupę oraz pozwolił nabyć nowe kwalifikacje, potwierdzone certyfikatem  

z zakresu umiejętności prowadzenia działalności agroturystycznej. 

 

 

Z ortografią za pan brat 

15 lutego 2012 r., K. Wachowska  

Nauka ortografii i poprawnej polszczyzny sprawia 

wielu osobom problemy już od najmłodszych lat. Jest  

to związane nie tylko z rzeczywistą trudnością, jaką niesie ze 

sobą ortografia polska, ale również z nieprawidłowymi 

technikami nauki, które nie oddziałują na kilka zmysłów 

jednocześnie. Co zrobić, aby nauka ortografii nie sprawiała 

nam problemów, a była efektywna, szybka i prosta?  

Co zrobić, aby z ortografią być za pan brat? Na to pytanie  

z przyjemnością mogliby odpowiedzieć zwycięzcy III 

Szkolnego Konkursu Popranej Polszczyzny i Ortografii. Udowodnili oni, że nie obce im są 

zasady pisowni z „ h” czy „ch”, bądź gdzie napisać na końcu wyrazu „ii” . Oni wiedzą,  jak 

ważna jest w nauce ortografii systematyczność oraz ciągłe czytanie książek i innych tekstów. 

Dzięki temu wzrokowo zaznajamiamy się z trudnymi w pisowni wyrazami i potrafimy  

je odpowiednio przyporządkować w pamięci do określonej zasady, co sprzyja samej nauce,  

a także powiększa nasz zasób słownictwa. 

W konkursie ortograficznym zwyciężyli: 

I miejsce- Monika Wojdyło- uczennica klasy 2 technikum w zawodzie technik ekonomista,  

II miejsce - Kamil Czachor – uczeń klasy 4 technikum w zawodzie technik agrobiznesu, 

III miejsce - Małgorzata Mazur – uczennica klasy 1 technikum w zawodzie technik 

ekonomista. 

Ekspertami poprawnej polszczyzny okazali się:  

I miejsce - Magdalena Ozga -uczennica klasy 2 technikum w zawodzie technik ekonomista, 

II miejsce- Beata Bąba uczennica klasy 2 technikum w  zawodzie technik żywienia  

i gospodarstwa domowego,  a także Paulina Mucha uczennica klasy IV technikum  

w  zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, 

III miejsce - Gabriela Janus uczennica klasy 1 technikum w zawodzie technik ekonomista 

 i kucharz. 
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Przedsiębiorczość drogowskazem do sukcesu 

13 lutego 2012 r. M. Oślizło, A. Kiwak  

Uczestnicy II etapu projektu „Młodzi Pewni Wykwalifikowani” 

doskonalili nowe umiejętności podczas szkolenia z bloku „Zarządzanie 

i przedsiębiorczość”.  Zajęcia były przewodnikiem wskazującym drogę 

do aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu gospodarczym. 

Przygotowały między innymi do zakładania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. Uczniowie szukali pomysłów na sukcesy  

w biznesie, które wykorzystali przy sporządzaniu biznesplanów. 

Ponadto poznali zasady obsługi kas fiskalnych, dokumentowania 

zdarzeń gospodarczych oraz sporządzania dowodów księgowych  

z wykorzystaniem  komputerowych programów: magazynowo – sprzedażowych, kadrowo – 

płacowych oraz finansowo – księgowych.  Prowadzone zajęcia przyczynią się do podniesienia 

poczucia własnej wartości, wykorzystania w pełni swoich atutów podczas egzaminu 

zawodowego i świadomego kierowania własnym rozwojem. 

 

 

Niech żyje bal – bo to był nasz bal nad bale… 

09 lutego 2012 r., P. Bieleń, A. Pastuła, E. Pietrońska, K. Wachowska  

Już od kilku lat bale studniówkowe uczniów 

 z Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych  

w Weryni odbywają się poza szkołą. W tym roku 

również studniówka nie była organizowana  

w placówce szkolnej, lecz w słynnym „Dworku” 

 w Kolbuszowej. Na ten bal czekaliśmy długo 

 i z wielką niecierpliwością, aż w końcu nadszedł 

oczekiwany dzień i oczekiwana godzina. Ale się 

wówczas działo… W mroźny sobotni wieczór 28 

stycznia 2012 r. pod dom weselny „Dworek” 

zajeżdżali dostojni goście, wytworne koleżanki i eleganccy koledzy. Tego wieczoru wszystko 

musiało być na najwyższym poziomie i z najwyższą klasą - wspaniała oprawa, podniosły 

nastrój. Wiele dni przygotowań i tylko jeden wieczór, ten jedyny niepowtarzalny, który 

należał tylko do nas – maturzystów z Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych  

w Weryni. 

Punktualnie o 19.00 koleżanka Agnieszka Pastuła i kolega Kamil Czachor z wielką 

gracją przywitali dyrekcję, zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i oczywiście nas 

wszystkich. Zanim jednak został odtańczony dostojny polonez i zaczęła się huczna zabawa, 

swoje przemówienie wygłosił Dyrektor ZSA-E w Weryni Stanisław Olszówka, który 

przypomniał nam, że do matury pozostało zaledwie 100 dni i życzył „wspaniałej 

niezapomnianej zabawy”. Mnóstwa wrażeń, cudownej imprezy i sukcesów na maturze 

życzyli nam zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Kolbuszowskiego Pan Wojciech Cebula 
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i Przewodniczący Rady Powiatu Kolbuszowskiego Pan Mieczysław Burek. Noc szaleństw na 

parkiecie zaczęliśmy tradycyjnym polonezem. Później wypiliśmy okazjonalną lampkę 

szampana, zatańczyliśmy walca i jeszcze tylko wykwintna kolacja, a później już były 

taneczne rytmy, dedykacje i doskonała zabawa. Tego wieczoru nie zapomnieliśmy o naszych 

wychowawcach. O północy w ramach podziękowania za trud włożony w naszą edukację  

i wychowanie, przygotowaliśmy pełne wrażeń niespodzianki dla pań: Joanny Godzisz, Beaty 

Bryk, Bernadetty Olszówki oraz Pauliny Woźny. Odśpiewaliśmy im także gromkie „100 lat”. 

Oj, jakie były wrażenia i emocje to wiedzą tylko sami obecni. A potem już tylko daliśmy się 

porwać szaleństwom studniówkowej nocy i w rytmach nieśmiertelnych przebojów z różnych 

lat bawiliśmy się aż do świtu. Cóż to był za bal! 

W imieniu wszystkich maturzystów chcieliśmy podziękować dyrekcji szkoły, 

wychowawcom nauczycielom oraz rodzicom, którzy w różny sposób dołożyli starań, aby ten 

bal studniówkowy był dla nas niezapomnianym „balem nad bale”. Dziękujemy. 

 

Ruszyła XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

30 stycznia 2012 r., M. Król, A. Kiwak  

W bieżącym roku szkolnym młodzież naszej szkoły rywalizowała w ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej – etap podstawowy. Celem Olimpiady jest kształtowanie 

świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska 

przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wyzwalanie 

aktywności badawczej młodego pokolenia. W eliminacjach etapu podstawowego (szkolnego) 

wzięło udział 7 uczniów szkoły. Najlepszymi okazali się Patryk Gazda z III TE i Paulina 

Karkut z II TŻ. Patryk Gazda jako jedyny zdobył wymagane co najmniej 80% prawidłowych 

odpowiedzi i będzie już po raz drugi, reprezentował szkołę w eliminacjach wojewódzkich. 

Gratulujemy! 

 

Catering uczniów ZSA-E podczas noworocznego spotkania opłatkowego 

24 stycznia 2012 r., M. Serafin, A. Kiwak  

Kolędy, pastorałki oraz życzenia przypomniały 

świąteczną atmosferę podczas spotkania opłatkowego, 

które odbyło się 12 stycznia 2012 roku w auli Starostwa 

Powiatowego w Kolbuszowej. Noworoczne spotkanie 

opłatkowe,  uroczyście rozpoczął Starosta kolbuszowski 

Józef Kardyś, witając honorowych gości,  dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych wraz z przedstawicielami samorządów 

uczniowskich i ich opiekunami. Spotkanie opłatkowe było 

okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju 

Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna 

atmosfera  wśród uczestników uroczystości  panowała podczas błogosławieństwa 
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przekazanego przez Proboszcza Kolegiaty Kolbuszowskiej, a także w chwili dzielenia  

się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania.  Miłym i smacznym akcentem tego spotkania 

był catering oraz serwis kelnerski przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół 

Agrotechniczno- Ekonomicznych  z Weryni . W menu świątecznym nie zabrakło barszczu  

z grzybami, ziemniaków z cebulką i tradycyjnych pierogów w wersji staropolskiej i na 

słodko. 

 

 

Nasi znów górą !!!! 

22 stycznia 2012 r., A. Serafin, A. Skiba, K. Wachowska  

To już chyba  tradycja, że zawsze w styczniu 

młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

śpiewa kolędy i pastorałki obcojęzyczne. W świątecznej 

jeszcze atmosferze każdy może posłuchać oryginalnych  

i nietuzinkowych pieśni. Dnia 11.01.2012 w Miejskim 

Domu Kultury  w Kolbuszowej odbył się  już  

po raz kolejny VI Wojewódzki  Konkurs Kolędy  

i Pastorałki Obcojęzycznej. Fantastycznie uzdolnieni 

młodzi ludzie przybyli nawet  z Nowej Sarzyny czy Przemyśla. Konkurs podzielony był na 

występy solistów oraz występy zespołowe.  Nasza szkołę reprezentował  zespół Concordia   

w składzie:  Magda Jerzuchowska, Karolina Guzior, Piotr Pytlak, Mateusz Chmielowiec  

i Dariusz Pytlak. Wykonali oni kolędę łemkowską  pt. „ Skynija Złotaje” . Mimo dużej 

konkurencji zespół z ZSA-E w Weryni wypadł najlepiej  i otrzymał główną nagrodę. 

 Widownia podczas tego  występu świetnie się bawiła i  wszyscy prosili o „bis”.  Młodzi 

muzycy są dumą naszej szkoły, za co im z całego serca dziękujemy, gratulujemy  

i życzymy dalszych tak owocnych sukcesów! 

 

 

Szkolne mistrzostwa w piłce siatkowej 

19 stycznia 2012 r., A. Żywiec, K. Wachowska  

Piłka siatkowa jest dyscypliną, która w ostatnich latach 

cieszy się ogromną popularnością. Zainteresowanie  

tą dyscypliną spowodowane jest sukcesami, jakie odnosi 

drużyna narodowa i zespoły klubowe na różnego rodzaju 

turniejach mistrzowskich. Reprezentacja naszego kraju oraz 

takie zespoły jak: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, PGE Skra 

Bełchatów,  KS Jastrzębski Węgiel SSA -należą obecnie 

 do ścisłej światowej czołówki. W naszej szkole piłka siatkowa 

również wzbudza wiele zainteresowania i jest lubiana przez 

http://wyniki.siatka.org/ligi-polskie/2011-2012/plusliga/skarb-kibica#teamB
http://wyniki.siatka.org/ligi-polskie/2011-2012/plusliga/skarb-kibica#teamB
http://wyniki.siatka.org/ligi-polskie/2011-2012/plusliga/skarb-kibica#teamG


205 

 

młodzież. W grudniu 2011 roku i w styczniu 2012 r. rozegrano III Mistrzostwa Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w Piłce Siatkowej  Chłopców. W rozgrywkach 

wzięło udział dziewięć zespołów klasowych: kl. I i II ZSZ, technikum w zawodach - kl. IV  

technik żywienia i gospodarstwa domowego, kl. IV technik agrobiznesu, kl. I technik 

ekonomista i kucharz, kl. II technik architektury krajobrazu, kl. II technik kelner  

i ekonomista, kl. III technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz kl. III technik 

agrobiznesu i ekonomista. 

Do półfinału awansowały drużyny z klas: I ZSZ, IV tż, IV ta, II tkek oraz III tate.  

W finale, który odbył się 10 - tego stycznia brały udział reprezentacje klas: II tkek, IV ta, IV 

tż.  

Wyniki meczów finałowych przedstawiają się następująco:  

II tkek - IV ta 2:0 (25:12, 25:17) 

II tkek - IV tż  2:1 (25:19, 23:25, 15:13) 

IV ta - IV tż 2:0 (19:25, 18:25) 

 

Po ostrych i zaciętych walkach mamy zwycięzców! 

I miejsce zajęła drużyna kl. II tkek w składzie: Łukasz Burek, Mariusz Brito, Andrzej 

Kwaśnik, Andrzej Kopeć, Krzysztof Czachor, Dawid Staszewski, Paweł Nowak. 

II miejsce zajęła drużyna kl. IV tż w składzie: Mateusz Micek, Łukasz Bąba, Piotr Bańka, 

Mateusz Chmielowiec, Paweł Magda, Piotr Kaczmarski, Paweł Zuba. 

III miejsce zajęła drużyna kl. IV ta w składzie: Kamil Czachor, Patryk Mokrzycki, Piotr 

Pytlak, Rafał Trojnacki, Mateusz Reguła. 

Główną nagrodą w turnieju był Puchar Przechodni Dyrektora Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 

Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

 

Anioł przyszedł do Józefa: Zbudźcie dzieciątko co tak słodko śpi… 

13 stycznia 2012 r., A. Serafin, K. Skiba, B. Olszówka  

Kilka dni przed rodzinną wigilią, w naszej szkole, 

zorganizowane zostały jasełka bożonarodzeniowe, które miały 

nam przybliżyć historię przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Już 

od paru tygodni uczniowie wraz z opiekunami B. Olszówką oraz 

U. Kuną przygotowywali się na ten wyjątkowy dzień prezentacji 

efektów swej pracy. Niektórzy z aktorów na pewno czuli tremę 

przed tak licznie zgromadzoną publicznością, jednakże po 

wyjściu na "scenę" cały ten stres zniknął. Głównymi wątkami tej 

"sztuki" był czas  narodzenia Jezusa oraz chytry plan Heroda i szatana. Stroje aktorów były 

bardzo realistyczne,  a na uwagę zasługiwał  diabeł, który nie tylko ubiorem, ale również grą 
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aktorską przyciągnął  widza. Wspólne odśpiewanie znanych kolęd podkreśliło tylko piękno  

i magię naszych świąt. 

Po przedstawieniu wszyscy udali się wraz z nauczycielami do swoich klas, gdzie 

symbolicznie podzielili się opłatkiem. Miło było patrzeć na suto zastawione stoły, przykryte 

białym obrusem, na ruskie pierogi, słodkości. Wszyscy z pewnością chcemy, aby  

ta świąteczna atmosfera towarzyszyła nam przez cały czas. 

 

 

III Szkolny Konkurs Ortograficzny i Poprawnej Polszczyzny 

12 stycznia 2012 r., K. Wachowska  

Kiedyś wszyscy czytali więcej książek i pisali listy, dziś piszą e-maile i wysyłają 

smsy. Te błędy koryguje słownik elektroniczny, a podstawowe zasady ortografii, wielu 

młodym ludziom sprawiają problem. Nauczyciele poloniści mają nie lada zadanie, aby 

przypominać i utrwalać wszystkie te potrzebne wiadomości… 

Uwaga!!! Uwaga!!! Drodzy uczniowie!!! W najbliższą środę t.j. 18 - tego stycznia,  

na czwartej godzinie lekcyjnej, w sali nr 4, będziecie mogli sprawdzić swe umiejętności 

ortograficzne i językowe. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! 

 

Jedną nogą w Grecji! 

11 stycznia 2012 r., P. Gazda, W. Majewska, A. Kiwak  

Uczniowie z klas 3te, 3ta i 3tż Małgorzata Żarkowska, Aneta Czajkowska, Paweł Bąba 

oraz Patryk Gazda pod opieką Wioletty Majewskiej oraz Joanny Godzisz, już niebawem bo 

22 stycznia, wylatują na grecką wyspę Chios. Wyjazd organizowany jest  

w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, który w naszej szkole 

realizowany jest pod hasłem "We are what we eat" -„Jesteśmy tym co jemy”. W ramach 

przygotowań do wyjazdu uczniowie pod opieką  Wioletty Majewskiej gotowali potrawy 

charakterystyczne dla kuchni greckiej, a były to: stifado, mousaka, spanakopita, sałatka 

polityki i halva.„Przygotowanie potraw nie sprawiło nam większych problemów, wręcz 

przeciwnie pobudziło naszą kulinarną ciekawość” – stwierdzili uczniowie zaangażowani w 

projekt. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wyglądają przygotowane przez nas greckie potrawy, 

zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 
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W moich snach wciąż Warszawa... 

3 stycznia 2012 r., K. Skiba, W. Salach, B. Olszówka  

Dnia14 grudnia 2011 roku, 16 uczniów wraz z opiekunem P. Bernadetą Olszówką, 

uczestniczyło w wycieczce do Warszawy. Wyjazd ten zorganizowało starostwo 

kolbuszowskie, w nagrodę za udział w konkursie o parlamentaryzmie. Pierwszym punktem 

wycieczki były Złote Tarasy, a następnie Pałac Kultury i Nauki.  

Z tarasu widokowego , który znajdował się na 30 piętrze, podziwialiśmy piękne widoki. Przed 

nami ukazała się  panorama stolicy, na której ujrzeć mogliśmy m.in. nowy  stadion  

narodowy. Po zwiedzeniu tegoż miejsca, udaliśmy się wszyscy do Parlamentu. 

Z pomocą posła Zbigniewa Chmielowca, weszliśmy na galerię, gdzie mogliśmy 

przysłuchać się obradom Sejmu.  Wysłuchaliśmy przemówienia ministra finansów Jacka 

Rostowskiego, posłów m.in. Leszka Millera, Dariusza Rosatiego. Na  sali posiedzeń 

widzieliśmy wielu innych znanych polityków m.in  Janusza Palikota. Ostatnim, a zarazem 

najciekawszym punktem naszego 

zwiedzania była Starówka. Rynek wyglądał 

pięknie, a uroku dodawały mu świąteczne 

ozdoby. Dla wszystkich uczestników 

wycieczki była to wspaniała przygoda, 

 a zarazem lekcja historii. 
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Rok 2011 

 

Słodkie zakończenie 

31 grudnia 2011 r., A. Fitał, E. Buziak-Chmielowiec, K. Wachowska  

W poniedziałek 19.12.2011r. i w czwartek 

22.12.2011r. po raz ostatni dwie grupy uczestników 

projektu „Młodzi Pewni Wykwalifikowani” uczestniczyły  

w zajęciach z bloku: gastronomia z obsługą konsumenta.  

Z tej racji, uczniowie, by poprawić sobie nastroje (bo to 

były ich ulubione zajęcia), przygotowywali wyroby 

cukiernicze. Efekty ich pracy były zdumiewające: puszysta 

rolada jabłkowa, delikatny, chrupiący chrust, eklery z bitą 

śmietaną oraz barwne ciasto o nazwie „Kantyczka” – 

wszystko wyglądało smakowicie. Myślę, że „kulinarną przygodę” i dobrą zabawę zachowają 

we własnych wspomnieniach, a zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem będą  mogli  

pochwalić się najpierw podczas przygotowywania wypieków z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i nadchodzącego karnawału, a po zakończeniu szkoły być może w zakładach 

gastronomicznych. Tego im serdecznie życzymy! 

 

Język angielski zawodowy i biznesowy – projekt ‘Młodzi Pewni Wykwalifikowani’ 

31 grudnia 2011 r., K. Kubiś, J. Godzisz, K. Wachowska  

Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno – 

Ekonomicznych w Weryni uczestnicząc w projekcie 

„Młodzi Pewni Wykwalifikowani” mają możliwość 

doskonalenia umiejętności języka angielskiego -

 zawodowego i biznesowego. Zajęcia te odbywają się 

od października  do grudnia 2011 roku. Podczas ich 

trwania, uczniowie doskonalą słownictwo związane  

z żywieniem i kulinariami. Co więcej, uczą się jak 

obsługiwać gości hotelowych, potrafią dokonywać 

rezerwacji, a także ćwiczą prowadzenie rozmów  

z klientami. Młodzież ma też możliwość stworzenia 

własnego CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim. Wszyscy pracują z pełnym 

zaangażowaniem  i aktywnie uczestniczą w tych zajęciach. Ostatnim etapem tego projektu 

jest stworzenie receptury potrawy przygotowanej przez uczniów oraz przetłumaczenie jej na 

język angielski. Życzymy uczniom powodzenia oraz sukcesów na progu rozpoczynającej się 

kariery zawodowej! 
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Dzień Języków Obcych 

20 grudnia 2011 r., A. Kwiecień  

Dnia 8.12.2011 odbył się w naszej szkole Dzień 

Języków Obcych przygotowany przez nauczycieli języków 

obcych. W konkursach zorganizowanych z tej okazji wzięli 

udział przedstawiciele klas, którzy konkurowali w kategorii 

wiedzy ogólnej dotyczącej państw,  przede wszystkim, 

europejskich. Następnie uczniowie odgadywali tytuły 

piosenek i ich wykonawców w konkursie „Jaka  

to melodia?”. Prawidłowe odpowiedzi podawane były 

wszystkim obecnym na sali, dlatego wszyscy mogli 

sprawdzić swoją wiedzę, dobrze się przy okazji bawiąc. Najlepsze trzy drużyny wywalczyły 

dla swoich kolegów z klasy „Dzień bez pytania” – były to klasy: II Ta, I T ek, II Tel. 

 

 

Są młodzi, pewni i coraz lepiej wykwalifikowani… 

18 grudnia 2011 r., M. Serafin  

12 grudnia odbyły się ostatnie dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne z gastronomii dla uczestników projektu POKL 

„Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. Temat zajęć związany 

był z przygotowaniem regionalnych potraw świątecznych 

 w tym dań i potraw wigilijnych, bożonarodzeniowych 

 i sylwestrowych. Grupa zajęciowa z dumą przyznała,  

że zajęcia z gotowania były wyzwaniem i możliwością 

zdobycia nowych umiejętności zawodowych zarówno  

w zakresie przyrządzania potraw i napoi jak również  

z obsługi konsumenta. Zgodnie z założeniami 

programowymi zajęcia umożliwiły również rozwijanie zdolności kulinarnych uczniów,  

a dzięki wypracowanym na nich autorskim  recepturom potraw oraz kartom Menu wzbogacą 

ich osobiste portfolio, dając możliwość efektywniejszego zaprezentowania się w przyszłości 

przed pracodawcami. Miłym akcentem tych ostatnich zajęć było przybycie gości, którzy 

mogli podziwiać i degustować kulinarne arcydzieła czwartoklasistów. 
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Konkurs kulinarny rozstrzygnięty - wygrała „Krówka bez pieczenia” i kawa „Latte 

Macchiato” 

16 grudnia 2011 r., A. Tęcza, W. Majewska  

15 grudnia 2011 roku  w naszej szkole odbył 

się konkurs kulinarny Świąteczne Wariacje. Podczas 

tej uroczystości uczestnicy konkursu zaprezentowali 

przygotowane przez siebie potrawy. Komisja 

konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:  

I miejsce Andżelika Piłat, II miejsce Monika Serafin 

 i III miejsce Edyta Zubilewicz. Podczas imprezy nie 

zabrakło zimnych ogni i ciekawych świątecznych 

karnawałowo-sylwestrowych potraw mimo,  

iż do karnawału jeszcze sporo czasu. 

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 

Szlachetna Paczka 

16 grudnia 2011 r., K. Rębisz  

Po raz kolejny uczniowie oraz nauczyciele 

naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej 

akcji Szlachetna Paczka. Zebrane artykuły 

spożywcze, ubrania, buty zabawki oraz środki 

czystości zostały przekazane do Starostwa 

Powiatowego w Kolbuszowej skąd zostaną 

przewiezione do konkretnej rodziny. Serdecznie 

dziękujemy za hojność zarówno uczniom jak  

i nauczycielom. 
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Grand Prix jest nasze!!! 

13 grudnia 2011 r., K. Kubiś  

Dnia 6 grudnia br. uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w XI Powiatowym Festiwalu Piosenki 

Obcojęzycznej  w Widełce. Festiwal został podzielony na 

dwie kategorie – Zespoły oraz Soliści. Nasz zespół 

‘Concordia’ zaprezentował się ciekawym utworem 

‘Zombie’ The Cranberries. W składzie zespołu znaleźli 

się: Magdalena Jerzuchowska, Mateusz Chmielowiec, 

Piotr Pytlak, Dariusz Pytlak, Michał Kłosiński. 

Pierwsze miejsce w konkursie zajęło Gminazjum nr 2 w piosence ‘Smoke on the 

water’ II miejsce zostało przyznane Gimnazujm nr 1 w utworze ‘Life is Life’ oraz III miejsce 

dla zespołu z Liceum Ogólnokształcącego w piosence ‘Merci’. Zespół Szkół Agrotechniczno 

– Ekonomicznych w Weryni zdobył Nagrodę Główną całego konkursu tak zwane GRAND 

PRIX.  Nasi uczniowie zaprezentowali w sposób dojrzały i profesjonalny utwór ‘Zombie’. 

Jednym z powodów dla którego nagroda została przyznana właśnie zespołowi naszej szkoły,  

był dobór repertuaru. 

Gratulujemy uczniom oraz życzymy dalszych sukcesów w ich muzycznej karierze! 

 

 

Afrykańskie Dzieci Ulicy 

13 grudnia 2011 r., P. Gazda, B. Twardowska  

Uczniowie ZSAE w Weryni, brali udział w projekcie 

„Afrykańskie Dzieci Ulicy”, którego głównym celem było 

przybliżenie młodzieży szkolnej problemów dzieci żyjących  

w Afryce . Uczniowie, aby uzyskać informacje dotyczące 

życia i pracy ludzi Afryki nawiązali współpracę z Muzeum 

Księdza Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. Tam 

zebrali wiele informacji na temat tragicznej sytuacji dzieci 

żyjących w Afryce. Młodzież nawiązała również kontakt 

mailowy z księdzem misjonarzem Wojciechem Lulą, który obecnie znajduje się na misjach 

 w Afryce. Zorganizowano w naszej szkole spotkanie z księdzem Markiem Dzióbą, które 

miało miejsce 9 grudnia 2011. Prelekcja wygłoszona przez księdza Marka pozwoliła 

przybliżyć młodzieży problemy z którymi spotykają się mieszkańcy Afryki,  

a w szczególności dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: II arch, II tż, II tkek oraz 

III tate. Efektem naszej pracy przedstawili  Gazda Patryk, Paulina Drożdż, Weronika Salach 

oraz Marzena Sukiennik w postaci szkolnej gazetki, którą można zobaczyć w bibliotece 

szkolnej do końca grudnia. Następnie gazetka szkolna będzie wystawiona w muzeum  

A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. 
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VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu 

Kolbuszowskiego 

13 grudnia 2011 r., P. Gazda, B. Twardowska  

W dniu 25 listopada 2011r. odbył się VI 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody  

na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego objęty 

honorowym patronatem przez Starostę Kolbuszowskiego 

i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa. Zespół 

Szkół  zaprezentował się w następującym składzie: 

Gazda Patryk, Kamil Dziuba, Weronika Salach, Marta 

Pytel oraz Paulina Karkut. Konkurs poprzedził wykład 

dotyczący pożarów lasów, które zostało wygłoszone 

przez przedstawicieli nadleśnictwa Kolbuszowa. 

Uczniowie Zespołu Szkół zajęli I miejsce w kategorii zespołowej. 

W kategorii indywidualnej II miejsce zajął uczeń klasy I tarch Kamil Dziuba, III miejsce zajął 

Patryk Gazda z kl. III te. Laureatom konkursu nagrody wręczył uroczyście przedstawiciel 

Starosty Kolbuszowskiego wspólnie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kolbuszowa.  

Po rywalizacji przebiegającej w bardzo miłej atmosferze zostały zrobione pamiątkowe 

zdjęcia, następnie została oficjalnie otworzona wystawa fotograficzna naszego  ucznia  

Patryka Gazdy, ucznia  klasy III w zawodzie technik ekonomista.  Po otwarciu wystawy 

Patryk przedstawił  prezentację, dotyczącą podstaw fotografii w odniesieniu do prac, które 

możemy podziwiać w starostwie w Sali 220, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy, 

wystawa będzie widniała przez cały grudzień. 

 

Wernisaż 

13 grudnia 2011 r., P. Gazda, B. Twardowska  

15 listopada 2011r. została otworzona moja 

wystawa fotograficzna. Swoją pasją fotografowania 

podzieliłem się z uczestnikami konkursu „Ochrona 

przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego”, 

zreferowałem podstawy fotografowania w odniesieniu do 

moich prac. Na wystawie możemy podziwiać prace 

ukazujące bioróżnorodność gminy Dzikowiec. Serdecznie 

wszystkich zapraszam. Fotografie można zobaczyć 

 w starostwie, w sali 220 do końca grudnia lub na mojej 

stronie internetowej http://patryk229.digart.pl/ 

 

 

http://patryk229.digart.pl/
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Kolejny sukces... 

7 grudnia 2011 r., M. Wit  

1 grudnia 2011r.odbyła się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej  

II OLIMPIADA WIEDZY o HIV/AIDS. Wśród 21 uczestników szkół ponadgimnazjalnych  

w Olimpiadzie  Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomiczych reprezentowało siedmioro 

uczniów, w składzie: 

1.Salach Weronika 

2.Ozga Magdalena 

3.Paśko Joanna 

4.Wojdyło Monika 

5.Jadach Sylwia 

6.Serafin Agnieszka 

7.Siwiec Krystian 

 

Na podium stanęły: 

I MIEJSCE: MONIKA WOJDYŁO KL.II Te 

II MIEJSCE: WERONIKA SALACH KL.II 

SERDECZNIE GRATULUJEMY 

 

Nowy Samorząd Uczniowski 

4 grudnia 2011 r., K. Rębisz  
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Uwaga!!! Konkurs kulinarny 

1 grudnia 2011 r., A. Tęcza  

Jeżeli masz zainteresowania kulinarne, lubisz wymyślać oryginalne potrawy i ładnie je 

podawać to weź udział w szkolnym konkursie Świąteczne Wariacje. Zgłoszenia prosimy 

składać w  sekretariacie szkoły do 8 grudnia 2011 roku. Prezentacja stołów i degustacja 

przygotowanych potraw odbędzie się 15 grudnia 2011 roku. Dodatkowe informacje są 

dostępne w regulaminie konkursu. Zapraszamy do udziału i życzymy ciekawych pomysłów!!! 

 

"Rzuć palenie razem z nami! " 

1 grudnia 2011 r., M. Wit  

28 listopada w naszej szkole uczniowie klasy III Tbe w ramach KAMPANII 

ANTYNIKOTYNOWEJ przekonywali swoich rówieśników do rzucenia palenia. Szersze 

informacje na temat "zgubnego" nałogu są dostępne na broszurach , ulotkach i plakatach 

znajdujących się na tablicy ogłoszeń. 

 

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS 

30 listopada 2011 r., M. Król, M. Wit 

29 listopada 2011 r odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, w którym 

brało udział 11 uczniów. Zgodnie z regulaminem do etapu powiatowego zakwalifikowali się: 

 

1. Salach Weronika 

2. Wojdyło Monika 

3. Paśko Joanna 

4. Jadach Sylwia 

5. Serafin Agnieszka 

6. Siwiec Krystian 

7. Ozga Magdalena 

Etap powiatowy odbędzie się 1 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym  

w Kolbuszowej. 

Życzymy sukcesów na etapie powiatowym. 
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Honorowi Dawcy Krwi 

29 listopada 2011 r., M. Król  

Od roku 1972 w Polsce w dniach 22-26 listopada 

obchodzone są dni Honorowego Dawcy Krwi PCK. Z tej okazji 

grupa uczennic naszej szkoły – Honorowych Dawców Krwi 

uczestniczyła 25 listopada w spotkaniu w kolbuszowskim 

Miejskim Domu Kultury zorganizowanym przez Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Podczas 

spotkania przedstawiony został raport z całorocznej zbiórki krwi, 

wszyscy honorowi krwiodawcy w dowód wdzięczności otrzymali 

skromne upominki. 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

28 listopada 2011 r., K. Rębisz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palce lizać... 

28 listopada 2011 r., E. Buziak-Chmielowiec, A. Kiwak 

Już niebawem andrzejki. Każdemu z nas kojarzą się 

one z wróżbami, laniem wosku, ale i dobrą zabawą!  

A żadna dobra zabawa nie może się obejść bez dobrego 

jedzenia! Zobaczcie jakie „andrzejkowe przysmaki” 

przyrządzili beneficjenci na zajęciach z bloku: Gastronomia 

 z obsługą konsumenta, realizowanych w ramach unijnego 

projektu „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. Uczestnicy 

sporządzili m. in. płonące naleśniki „a la Gundela”, smażone 
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owoce w sosie toffi i koktajle wiśniowo - bananowe. Mniam… palce lizać! 

 

 

Uczeń z Weryni znowu na podium 

25 listopada 2011 r.,, B. Krzysztofiński 

23 listopada 2011 r. w siedzibie  Okręgowego 

Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie, 

odbył się finał wojewódzki olimpiady wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Najlepsi 

uczniowie eliminacji szkolnych, reprezentowali zespoły 

poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego 

w finale wojewódzkim. Powiat kolbuszowski 

reprezentował uczeń klasy trzeciej Technikum 

Agrobiznesu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni Dominik Gancarz, który zajął drugie miejsce na 17 startujących 

Zespołów Szkół z województwa podkarpackiego. Organizatorem Olimpiady oraz fundatorami 

cennych nagród byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Podkarpacka Izba Rolnicza, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Wojewoda 

Podkarpacki. Celem konkursu jest propagowanie idei bezpieczeństwa  

i higieny pracy a w szczególności: bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

zapobiegania wypadkom przy pracy oraz pogłębianie znajomości prawa pracy. 

W bieżącym roku była to już XIV edycja tej olimpiady, która cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem ze względu na swoją tematykę i cenne nagrody ufundowane dla 

finalistów. Zakres tematyczny wiedzy jaką wykazywali się tegoroczni finaliści obejmował: 

-zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach 

-wiadomości z zakresu głównych zagrożeń występujących w gospodarstwach 

-przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

-zakresy działań PIP i KRUS uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni od wielu lat z sukcesami biorą udział w tej olimpiadzie 

zajmując czołowe lokaty w województwie.  

 

Uczniów do konkursu przygotowuje nauczyciel Bolesław Krzysztofiński zajmujący 

się problematyką bhp w szkole. Tegoroczny finalista Dominik Gancarz za zajęcie  

2 miejsca otrzymał od wojewody dyplom i wyróżnienie,  od sponsorów   nagrody a dla szkoły 

zdobył wspaniały puchar. 
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Konkurs wiedzy ekonomicznej 

21 listopada 2011 r., P. Serafin  

W dniach 16-17 listopada w Wyższej Szkole 

Informatyki i Zarządzania  w Kielnarowej odbył się 

konkurs wiedzy ekonomicznej w formie gry terenowej  dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie 

uczestniczyło 24 drużyny z województwa podkarpackiego 

i małopolskiego. Drużyny musiały wykazać się wiedzą 

teoretyczną, kreatywnością, a także refleksem. Dla 

wszystkich uczestników było to nowe i ciekawe 

wyzwanie. Uczniowie naszej szkoły w składzie (Michał 

Kłosiński, Dominik Wilk, Dominik Gancarz) sprostali 

wyzwaniom konkursowym plasując się tuż za podium, zdobywając wyróżnienia. Konkurs 

okazał się pozytywnym doświadczeniem dla uczniów, uświadomił im, że w życiu liczy się nie 

tylko wiedza teoretyczna, ale również dobry pomysł i szybkość podejmowania trafnych 

decyzji. 

 

 

Wolność jest nam dana i zadana 

1 listopada 2011 r., K. Skiba, W. Salach  

Dnia 11 listopada br. obchodziliśmy Narodowe Święto 

Niepodległości. Z racji tego wydarzenia, w naszej szkole 

zorganizowana została akademia, która miała na celu 

upamiętnienie tego szczególnego dla Polski dnia. Uczniowie 

klasy II ta, wraz z opiekunami : Bernadettą Olszówką  

i Katarzyną Wachowską , a także ze szkolnym zespołem 

muzycznym Concordia zrealizowali montaż słowno – 

muzyczny, którego głównym mottem były słowa Jana Pawła II: 

"Wolność nam jest dana i zadana". 

Mówimy Ojczyzna, wolność, odwaga, hołd...Cóż znaczą dziś te słowa? Odpowiedzi 

udzielili uczniowie przypominając dawne wydarzenia, recytując wiersze i odśpiewując znane 

historyczne pieśni. Uroczystość ta miała nam przypomnieć co stało się  

11 listopada 1918 r., kiedy to Polacy walczyli o wolność kraju. Łączył ich tylko mundur, orzeł 

oraz wiara. Wiara i nadzieja w wolną i niezawisłą Polskę. Data ta powszechnie uznawana jest 

za przełomową w dziejach polskiej historii, bo daje szanse na lepsze życie. My jako naród, 

dzięki naszym przodkom, możemy teraz w pełni docenić wolność  

i niepodległość ojczyzny, a także głośno rzec :"Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą"! Dzień 

ten jak co roku przeżywaliśmy inaczej, jednak z tą sama świadomością, że Polacy oddali 

życie za wolność Polski. Na pewno była to dla nas pouczająca lekcja historii, a przede 

wszystkim prawdziwego patriotyzmu 
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Ze smakiem i wyobraźnią… 

17 listopada 2011 r., A. Fitał, W. Majewska  

10 listopada 2011 r., uczniowie Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni (kształcący 

się w zawodach o tematyce gastronomicznej), kolejny 

raz mieli możliwość zaprezentować swoją wiedzę 

 i umiejętności praktyczne. Przygotowali oni  

poczęstunek w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej 

dla organizatorów i uczestników Akademii z okazji 

obchodów Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Tym razem, na stole szwedzkim królowały dekoracyjne 

kanapki, tworzone z pasją i wyobraźnią przez naszych 

uczniów. Poprzez łączenie niby podstawowych,  

ale różnokolorowych produktów powstawały barwne, apetyczne, a przede wszystkim 

smaczne kanapeczki. Niestety możecie je tylko zobaczyć. Mniam… 

 

Słodkie zwiedzanie 

14 listopada 2011 r., J. Guźda, A. Kiwak  

Długo czekaliśmy na ten wyjazd , aż 9 listopada 2011r., 

pojechaliśmy na wycieczkę do Zakładu „Roksana”  

w Strzyżowie produkującego przepyszne cukierki krówki. 

Zwiedziliśmy także fabrykę alkoholu w Łańcucie. W wycieczce 

wzięły udział 33 osoby z klasy 1 technikum w zawodzie kucharz 

oraz technik ekonomista, wraz z opiekunami Beatą Bryk, Anną 

Fitał i Katarzyną Kubiś. Fabryka „Roksana” ma już prawie 60 lat. 

W czasie zwiedzania uzyskaliśmy wiele informacji na jej temat. 

Dowiedzieliśmy się, że nie wszystkie cukierki są pakowane przez 

maszyny, część pakowana jest ręcznie przez pracowników 

zakładu. 

Pani Bogumiła – nasz przewodnik pokazała nam wiele maszyn i urządzeń , które 

pomagają przy produkcji cukierków i lizaków. Są to taśmociągi, stoły, które  

są ogrzewane i chłodzone, maszyny do nadziewania cukierków, urządzenia, które zawijają 

lizaki w papierki, maszynę do foliowania paczek oraz nadziewania słodyczy czekoladą. 

Wycieczka do Spółdzielni „Roksana” była bardzo pouczająca i interesująca. Podobało się 

nam, że mogliśmy zobaczyć technologię produkcji cukierków, poznać pracowników zakładu 

 i uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas kwestie związane z procesem produkcyjnym. 

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie linii produkcyjnej Fabryki wódek Polmos  

w Łańcucie. Zobaczyliśmy tam jak bardzo skrupulatni muszą być pracownicy, którzy pracują 

przy taśmociągach. Fabryka posiada certyfikaty, a pracownicy dbają o jak najwyższą jakość 

produkowanych napojów alkoholowych. Szkoda tylko, że ze względu na remont, nie 

mogliśmy zwiedzić Muzeum Gorzelnictwa, ale na pewno tam jeszcze pojedziemy. 
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Dzięki tej wycieczce dowiedzieliśmy się, że praca może być naprawdę ciężka, 

czasochłonna i odpowiedzialna. Rzeczy, których często nie doceniamy, bo nam wydają się 

błahe , niejednokrotnie są efektem ciężkiej pracy ludzi. Więc szanujmy każdą pracę. 

 

 

Ciekawe zajęcia z gastronomii 

13 listopada 2011 r., A. Tecza  

Od października bieżącego roku w naszej szkole odbywają się zajęcia  

z bloku :Gastronomia z obsługą konsumenta, które są realizowane w ramach 

projektu unijnego „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. Celem tych zajęć jest 

poszerzenie umiejętności kulinarnych uczniów. Dzięki funduszom unijnym 

uczniowie mają możliwość sporządzania nietypowych, wykwintnych i często 

drogich potraw. Beneficjenci projektu sporządzali zakąski zimne i gorące, 

zupy zagęszczane, potrawy z mięs zwierząt rzeźnych, potrawy z kawioru, 

małż, krabów i ryb, a także torty, desery oraz potrawy świąteczne. 

 

 

Zwycięstwo w turnieju tenisa stołowego 

6 listopada 2011 r., M. Ozga  

W dniu 3 listopada 2011 r. odbyły się Powiatowe zawody 

 w Tenisa Stołowego w Liceum Ogólnokształcącym  

w Kolbuszowej. Wzięło w nich udział 3 szkoły ponadgimnazjalne. 

W turnieju uczestniczyła drużyna dziewcząt i chłopców naszej 

szkoły. W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna ZSA-E  

w składzie (Andżelika Piłat, Agata Konefał i Magdalena Ozga). 

Natomiast drużyna chłopców w składzie (Andrzej Kwaśnik, Mariusz 

Brito oraz Michał Łagoda) zdobyła II miejsce. 

 

 

Nasze stypendystki 

04 listopada 2011 r., W. Cesarz, K. Wachowska  

Na XI Sesji IV Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 

20 października 2011r. wręczono Stypendia Starosty 

Kolbuszowskiego za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 
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2011/2012. Wśród stypendystów znalazły się uczennice Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni: Bernadetta Ziętek z klasy II technikum w zawodzie technik 

kelner, Weronika Salach z klasy II technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu  

i Agnieszka Skomra z klasy IV technikum w zawodzie technik handlowiec. Nagrodzonym 

gratulujemy!!! 

Uczniowie odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk Starosty Kolbuszowskiego Józefa 

Kardysia i Przewodniczącego Rady Powiatu Mieczysława Burka.  Stypendyści musieli 

wykazać się wysoką średnią ocen - co najmniej 4,75 – wzorowym zachowaniem, wybitnymi 

osiągnięciami naukowymi i działalnością na rzecz szkoły 

Bernadetta Ziętek 

Uczennica uzyskała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym średnią 

ocen 5,0 i 100% frekwencję. Uczennica odznacza się wzorową postawą, angażuje się w życie 

klasy i szkoły. Uczestniczy w projekcie: „Młodzieżowe uniwersytety Matematyczne”. W roku 

szkolnym 2010/11 brała udział w I Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS, IV 

Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Obcojęzycznej, Szkolnym Konkursie Ortograficznym 

oraz szkolnych zawodach sportowych w piłkę siatkową. 

Weronika Salach 

Uczennica uzyskała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym 

średnią 5,0. Uczennica odznacza się wzorową postawą, angażuje się w życie klasy  

i szkoły. W roku szkolnym 2010/11 była laureatką I miejsca w Międzynarodowym Konkursie 

„Young People In European Forests – Młodzież w lasach Europy”   

(w klasyfikacji regionalnej) i Gminnym Konkursie Wiedzy o Teatrze „Wiem wszystko  

o Teatrze”. Ponadto uczestniczyła w konkursach: Powiatowym Konkursie Wiedzy   

o Francji i Bretanii, Powiatowym Konkursie o Francji i Krajach Frankofońskich, 

Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. F. Leji oraz Olimpiadzie Ekologicznej. 

Agnieszka Skomra 

Uczennica uzyskała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym 

średnią 5,21. Uczennica odznacza się wzorową postawą, angażuje się  w życie klasy  

i szkoły. W roku szkolnym 2010/11 pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu 

Uczniowskiego, brała także udział w konkursach: Wiedzy o Finansach Europejskich  

i Wiedzy o Bankach. Uczestniczyła w projekcie  e-twinning z j. angielskiego. 

 

Pierwsze spotkanie w Belgii 

2 listopada 2011 r., K. Kubiś, S. Olszówka 

Na początku października odbył się wyjazd 

Charleroi w Belgii, dotyczący spraw organizacyjnych 

naszego projektu ‘We are what we eat’, w którym wzięli 

udział dyrektor szkoły oraz nauczyciel języka 
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angielskiego. Podczas spotkania zostały ustalone podstawowe zasady dotyczące wyjazdów 

zagranicznych, które czekają nas w najbliższym roku. Już w styczniu czterech uczniów  

i dwóch nauczycieli naszej szkoły wyjedzie do Grecji na piękną wyspę Chio. Będą tam mieli 

okazję zetknąć się z kulturą tego kraju, ich językiem i nawykami żywieniowymi Greków.  

Co więcej, uczniowie będą mieć możliwość szlifowania języka angielskiego oraz współpracy 

z innymi uczniami podczas gotowania potraw greckich. Następne spotkanie odbędzie się w 

maju przyszłego roku w Santarem w Portugalii, na które wyjedzie pięcioro uczniów. Później 

będzie jeszcze wyjazd do Turynu we Włoszech. 

Kolejnym ważnym etapem spotkania w Belgii był wybór wspólnego logo dla całego 

projektu. Po burzliwych dyskusjach, zwycięskie logo zostało wyłonione z Włoch. 

Pierwszego dnia przyjęto nas bardzo uroczyście, rozpoczynając od aperitifu (sok), 

później przystawka ( warzywa, krewetki, ziemniaki i różnorodne surówki),  

I danie (zupa z cykorii), II danie (małże), potem próbowaliśmy różnych smaków serów 

belgijskich oraz na koniec deser (karpatka w kształcie łabędzia oraz czekolada belgijska). 

W trakcie wyjazdu mieliśmy również możliwość zwiedzania stolicy Belgii – Brukseli. 

Jak się okazało jest to piękne i malownicze miasto, ważny ośrodek handlowy, bankowo-

finansowy i kulturalno-naukowy kraju. Belgia jest pionierem jeśli chodzi  

o produkcję najlepszej czekolady. Organizatorzy zabrali nas również do Muzeum czekolady 

w którym mieliśmy okazję zasmakować w belgijskiej białej i brązowej czekoladzie oraz 

dowiedzieć się jak odbywa się jej produkcja. 

 Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdy i współpracę z naszymi 

zagranicznymi partnerami. 

 

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 

24 października 2011 r., A. Kiwak, A. Tęcza  

Dzień 13.10.2011 roku to wielkie święto  

w Zespole Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych  

w Weryni. Obchodzimy wówczas święto Komisji Edukacji 

Narodowej, popularnie zwane Dniem Nauczyciela, 

 ale również jest to okazja do włączenia  

w poczet uczniów naszej szkoły tych, którzy rozpoczynają 

z nami naukę, a więc uczniów klas pierwszych. 

Na uroczystym apelu, w obecności dyrektora 

szkoły, grona pedagogicznego, nauczycieli emerytów oraz zaproszonych gości, uczniowie 

klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Zobowiązali się do dbania o honor szkoły, 

 o godne reprezentowanie szkoły, o bycie dobrym kolegą i dobrym Polakiem. 

Życzenia samych sukcesów i radości z wykonywanej pracy złożył obecnym na sali 

nauczycielom Pan Starosta Józef Kardyś, a do życzeń przyłączył się Pan Henryk Wojdyło- 



222 

 

przedstawiciel Rady Rodziców. Część artystyczną uroczystego apelu przygotowali uczniowie 

klasy II technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz samorząd 

uczniowski. Był to niezwykle zabawny program, w którym przedstawiono modę szkolną od 

prehistorii do współczesności.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, a może ktoś dostrzeże swój 

styl w którymś z prezentowanych modeli. 

 

 

Rekolekcje maturzystów 

24 października 2011 r., W. Cesarz  

Pięćdziesięciu maturzystów naszej szkoły 

uczestniczyło (10-12.10.2011r.) w rekolekcjach, które 

odbyły się w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny Kózka 

w Rzeszowie. Rekolekcje prowadził ks. Paweł Tomoń – 

asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży. Był to czas, w którym wiele osób stanęło  

w prawdzie przed Bogiem i sobą samym. Doświadczyli 

spotkania z Bogiem osobowym, który jest Miłością. Bóg 

okazał swoją Wielką Miłość i my byliśmy 

tego świadkami i uczestnikami. Podczas rekolekcji był 

czas na sakrament pokuty, mszę św. i czuwanie modlitewne w duchu Taize. Dzięki 

Mateuszowi Chmielowcowi i Piotrowi Pytlak (ich zdolnością i gitarom) grupa tętniła 

śpiewem. Jeszcze ściślej zawiązały się przyjaźnie i koleżeńskie relacje. A każdy maturzysta 

mógł szukać odpowiedzi nad dalszymi wyborami drogi życiowej po ukończeniu szkoły  

i zdaniu matury. Wielu maturzystów żałowało, że te trzy dni tak szybko minęły. 

 

 

Dyskoteka 

19 października 2011 r., K. Rębisz  

W czwartek 13 października 2011 odbyła się pierwsza w 

tym roku dyskoteka. Organizatorem był Samorząd Uczniowski 

naszej szkoły. Dla uczniów klas pierwszych był to czas na 

poznanie kolegów i koleżanki ze starszych klas. Było super! 

Wszystkich zapraszamy na kolejną zabawę! Do zobaczenia : 
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Górska wędrówka... 

16 października 2011r. P. Serafin 

W dniach 10-11 października 2011 r. 

odbyła się szkolna wycieczka w malowniczy 

zakątek Polski – Bieszczady. Uczniowie klas: 

I w zawodzie  technik  kelner, technik 

architektury krajobrazu oraz  II w zawodach 

technik ekonomista, technik kelner, pod 

opieką nauczycieli przez dwa dni wędrowali 

po górskich szczytach, podziwiali panoramę 

oraz zwiedzali najciekawsze obiekty okolicy. 

Powszechnie twierdzi się, że w Bieszczadach 

najpiękniej jest jesienią. Sprawdziliśmy, że to 

prawda. Pogoda dopisywała, a wszyscy super się bawili. 

Wyruszyliśmy o godzinie 6:00 rano  z Weryni. W Wetlinie zabraliśmy przewodnika 

Pana Bogdana Augustyna, który prowadząc nas przez szlaki górskie pogłębił naszą wiedzę na 

temat historii Bieszczad. Marsz ścieżką przyrodniczą Bieszczad okazał się fascynujący, 

wszyscy po kilku godzinach wędrówki wrócili do schroniska bardzo zmęczeni. Wieczorem 

też nie zabrakło atrakcji. Odbyło się integracyjne ognisko uczestników wycieczki. Pomimo 

chłodu, zmęczenia atmosfera była gorąca. Wszyscy się dobrze bawili. W ramach tego 

wyjazdu pogłębiliśmy także  naszą wiedzę o  Bieszczadzkim Parku Narodowym, oraz lepiej 

poznaliśmy historię tego regionu Polski. Wróciliśmy wieczorem  wykończeni, ale trochę inni, 

może bardziej  tolerancyjni, koleżeńscy. Na pewno jednak pełni wrażeń, niesamowicie 

przeżytych chwil i wspomnień, których nie będą mieć Ci, którzy z nami nie pojechali. 

 

 

Poczęstunek na inaugurację roku akademickiego Wydziału Biotechnologii 

12 października 2011 r., A. Tęcza  

7 października 2011 r. nasi uczniowie z pomocą 

opiekunów przygotowali różne potrawy oraz zapewnili 

fachową obsługę uczestnikom uroczystości związanych  

z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

 

 

 

 



224 

 

Konkurs o Parlamencie 

5 października 2011 r., B. Olszówka  

W dniu 30.09.2011 r. odbył się w Starostwie 

Powiatowym w Kolbuszowej Finał IV Powiatowego 

Konkursu wiedzy o Parlamentaryzmie Rzeczpospolitej 

 i samorządzie lokalnym.  Z naszej szkoły  wzięło 

udział  15 uczniów. Konkurs przeprowadzony był  

w dwóch kategoriach: plastycznej – plakat wyborczy pt, 

,Głosuj na mnie …‘’ i  literackiej pt,, Gdybym startował 

(a) w wyborach do parlamentu to zmieniłabym  

(-bym)…”. Uczniowie osiągnęli następujące wyniki:  

w I kategorii- I miejsce- Paulina Miśkiewicz  i Marzena Sukiennik, II miejsce -Paulina 

Chudzik   i Katarzyna Kozioł ; w kategorii literackiej I miejsce Joanna Szczepanek , II 

miejsce Joanna Zielińska , III miejsce Magdalena Miodunka  wyróżnienia  otrzymali: Paulina 

Bartuzel, Skiba Karolina, Weronika Salach, Gabriela Micek, Agnieszka Serafin , Łukasz 

Andruchów, Sylwia Turczyk i Katarzyna Michalska. Wszyscy laureaci pojadą na wycieczkę 

do Warszawy. 

 

 Gratulacje! 

 

Ruszyła druga edycja zajęć pozalekcyjnych z bloku: Gastronomia z obsługą konsumenta 

3 października 2011 r., A. Tęcza  

W ubiegłą sobotę tj. 1 października 2011 roku rozpoczęły się 

dodatkowe zajęcia z gastronomii, które są realizowane w ramach 

projektu „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. Podczas pierwszych zajęć 

uczniowie ćwiczyli technikę sporządzania i dekorowania zakąsek 

zimnych. Umiejętności zdobyte podczas zajęć na pewno przydadzą się 

 w przyszłej pracy zawodowej. 

 

 

W "gospodarstwie agroturystycznym". 

26 września 2011 r., M. Serafin  

26 września uczniowie klasy IV technikum 

żywienia i gospodarstwa domowego z  grupy 

agroturystycznej mieli okazję zapoznać się z praktyką 

prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Zajęcia 
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praktyczne młodzież odbyła w gospodarstwie eko-turystycznym "U Joli" w Porębach 

Dymarskich. Właścicielka przedstawiając historię działalności swojego gospodarstwa 

zaznaczyła, że zostało ono adaptowane z budynków gospodarczych. Agroturystyka "U Joli" 

od dziewięciu lat cieszy się powodzeniem u "miłośników" wypoczynku na wsi. Turyści 

przyjeżdżają z całej Polski a także  z zagranicy. Atutem gospodarstwa jest nie tylko spokojna, 

malownicza wioska z oddalonymi gospodarstwami - "samotnicami", ale także 

zagospodarowanie i atrakcje, do których należą zarybiony staw, ekologiczny plac zabaw, 

placyk do grillowania ..i niebanalna hodowla zwierzaków domowych; królików, kóz, kaczek, 

perliczek, 4 kotówi psa. Wycieczka zakończyła się pieczeniem kiełbasek i ziemniaków. 

 

 

„Co autor miał na myśli? Nie wiem.” Spotkanie autorskie z p. Markiem 

Wawrzkiewiczem 

26 września 2011 r., B. Sobowska-Rekut  

W ramach XXI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni 

Literackiej 23 września 2011 r. młodzież naszej szkoły gościła 

p. Marka Wawrzkiewicza, poetę, dziennikarza, animatora 

kultury, tłumacza języków słowiańskich, autora ponad  

30 książek. Podczas spotkania pisarz opowiadał anegdoty 

związane z jego twórczością literacką oraz licznymi podróżami 

zagranicznymi. Na zakończenie poeta przeczytał kilka wierszy, 

które niezwykle spodobały się młodzieży. 

 

 

Uczniowie z Weryni w "Bankowej Akcji" 

26 września 2011 r., P. Serafin  

26 września w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie odbyły się warsztaty w ramach programu Fundacji 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości – „Zarządzanie Bankiem”. 

Tematyka szkolenia przybliżała problematykę działalności 

bankowej poprzez udział uczniów w grze decyzyjnej  

o funkcjonowaniu banku komercyjnego. Komputerowa gra 

symulacyjna pod nazwą „Banki w Akcji” wykorzystywana jest w 

Olimpiadzie Wiedzy o Finansach. W szkoleniu uczestniczyli 

uczniowie naszej szkoły Dominik Wilk i Michał Kłosiński z klasy 

III technikum agrobiznesu. Na warsztatach wykazali się wiedzą, 

kreatywnością, a także refleksem w podejmowaniu decyzji mając 

jako rywali pozostałych uczestników szkolenia. Dla „graczy” 

szkolenie było wyzwaniem, dzięki któremu poszerzyli swój zakres 
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wiedzy z zakresu bankowości i finansów. W przyszłości zdobyte doświadczenia na pewno 

pozytywnie wpłyną na podejmowanie trafnych i rozważnych decyzji życiowych. 

 

Wycieczka do laboratorium Uniwersytetu Rzeszowskiego 

26 września 2011 r., A. Tęcza  

22 września 2011 roku odbyła się wycieczka do laboratorium mikrobiologicznego, 

 w której uczestniczyli uczniowie technikum w zawodzie technik technologii żywności oraz 

technik kucharz. Podczas wycieczki uczniowie mogli zobaczyć pracownie: spektrofotometrii 

mas, ekologii molekularnej, fizjologii komórki, bioinżynierii białka oraz pracownię 

mikroskopową. W trakcie zwiedzania pomieszczeń instytutu pokazano uczniom nowoczesny 

sprzęt m.in. komory laminarne do sterylnej pracy, inkubatory, chromatografy, termocyklery, 

wytrząsarki, wagi analityczne i inne. Uczestnicy wycieczki mogli także zobaczyć jak wygląda 

nowotwór skóry zwierząt pod mikroskopem. 

 

 

Zaprojektuj logo 

6 września 2011 r., K. Kubiś  

Zapraszamy do udziału w konkursie na logo projektu Comenius: “We Are What We Eat” - 

„Jesteśmy tym, co jemy”. 

Jest to konkurs międzynarodowy, w którym bierze udział 5 państw: Włochy, Polska, Grecja, 

Belgia i Portugalia. 

Wskazówki: 

 Jest to konkurs międzynarodowy, więc należy uwzględnić wszystkie wyżej 

wymienione państwa. 

 Logo musi zawierać nazwę projektu “We Are What We Eat”. 

 Dobrze, jeśli logo nawiązuje do tematu żywności, zwłaszcza tej zdrowej. 

 Nie umieszczaj zbyt wielu szczegółów. 

 Logo nie może być zbyt duże. 

 Twój projekt powinien być pogodny, kolorowy. Musi przyciągać uwagę. 

Na zwycięzcę czeka ATRAKCYJNA NAGRODA!!! 
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"Młodzi Pewni Wykwalifikowani II edycja" 

6 września 2011 r., M. Serafin  

Od września w bieżącym roku szkolnym w naszej szkole 

realizowana jest druga edycja projektu  "Młodzi Pewni 

Wykwalifikowani". Projekt realizowany jest w ramach działania 

9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie 

uczestniczy 30 beneficjentów klas IV technikum w zawodach: 

technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik technologii 

żywności, technik agrobiznesu, technik handlowiec. Projekt 

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest  

to zgodnie z polityką Równości szans kobiet  

i mężczyzn. 

 

 

Nowe europejskie przyjaźnie 

30 sierpnia 2011 r., K. Kubiś  

W latach 2011-2013, uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Agrotechniczno – 

Ekonomicznych w Weryni, będą brać udział w projekcie „Jesteśmy tym  

co jemy”- „We are what we eat”. Odbywać się on będzie w ramach programu: Comenius – 

Partnerskie Projekty Szkół, dzięki któremu zainteresowani będą mogli wyjechać  

do Włoch, Portugalii, Belgii oraz Grecji. Podczas realizacji tego projektu uczniowie z pięciu 

krajów będą odkrywać zwyczaje żywieniowe w Europie, badać geograficzne, środowiskowe, 

klimatyczne i historyczne czynniki wpływające na różne tendencje żywienia, a także spróbują 

znaleźć najlepsze i najzdrowsze diety Europejskie. Stare indiańskie powiedzenie mówi: „Food 

feeds the soul " (Pokarm karmi duszę), dlatego też dzięki temu projektowi chcemy, aby młode 

pokolenia na nowo odkryły smaki z przeszłości, a także zainspirować ich do dokonywania 

właściwych wyborów podczas zakupów i przygotowywania posiłków. Językiem projektu 

będzie język angielski, dzięki temu uczniowie będą mogli wykazać się jego znajomością 

 w praktyce. 

Już w październiku przedstawiciele szkoły wyjadą do Belgii na spotkanie 

organizacyjne, podczas którego zostanie wybrane logo projektu oraz nastąpi prezentacja 

poszczególnych szkół. Wszyscy partnerzy będą aktywnie uczestniczyć w kolejnych etapach 

tego przedsięwzięcia. Uczniowie ZSA-E w Weryni mają za zadanie tworzyć  

i koordynować powstanie książki o historii kulinarnej, o tradycjach oraz recepturach 

wybranych regionów i krajów. Co więcej, powstanie również książka ze „zdrowymi 

przepisami”, strona internetowa projektu oraz słowniczek gotowania w różnych językach. 

Pierwsze wspólne spotkanie odbędzie się w Grecji, w lutym przyszłego roku. Uczniowie będą 

tam prezentować rezultaty swojej pracy, jak również zwiedzać szkołę oraz region, w którym 

będą przebywać. 
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Ciekawym punktem projektu jest spotkanie w Polsce, i to właśnie w Weryni, podczas 

którego uczniowie ze wszystkich partnerskich krajów będą przygotowywać zdrowe dania  

 w szkolnej kuchni. Dzięki temu będziemy mieć możliwość zasmakowania zagranicznych 

potraw. Projekt rozpoczyna się 1 września b.r., mamy nadzieję na ciekawe i inspirujące 

doznania kulinarne, jak również i kulturowe podczas jego realizacji. 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

26 sierpnia 2011 r., S. Olszówka  

Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni uprzejmie 

informuje uczniów, rodziców i gości, że rok  szkolny 2011 / 2012 rozpocznie się  

1 września (czwartek) 2011 r. mszą świętą w kaplicy szkolnej o godzinie 8:00. 

O godzinie 9:00 będzie uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, a następnie spotkanie 

uczniów z wychowawcami. 

Zapraszam Dyrektor ZSAE w Weryni 

 

 

Witamy klasy pierwsze !!! 

4 lipca 2011 r., W. Cesarz  

Gratulujemy wszystkim przyjętym do klas pierwszych w roku szkolnym 2011/12. 

Życzymy Wam fantastycznych i bezpiecznych wakacji! 

Jeżeli jeszcze nie wybrałeś szkoły i chcesz dołączyć do nas zapraszamy do: 

Technikum w zawodach: 

- technik ekonomista, 

- technik kelner, 

- technik kucharz, 

- technik architektury krajobrazu. 

Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: 
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- monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie, 

- kucharz małej gastronomii. 

W sekretariacie są do odebrania skierowania na badania lekarskie i dostęp do szkolnej poczty 

elektronicznej. Przypominamy, tym którzy jeszcze nie donieśli wszystkich dokumentów, 

 o dostarczenie ich do sekretariatu. Są to: 

- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię),  

- karta zdrowia ucznia i karta szczepień, 

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w danym zawodzie. 

Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce dokumenty jest dostępny Szkolny zestaw 

podręczników w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni na rok 

szkolny 2011/12. 

 

 

Gimnazjalisto z oryginalnym świadectwem nie zwlekaj, bo miejsce w naszej szkole już 

czeka! 

29 czerwca 2011 r., Administrator  

Zachęcamy do składania oryginałów świadectw do wybranych przez Was kierunków 

kształcenia w naszej szkole. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole, poprzez złożenie oryginałów 

dokumentów do 1 lipca 2011 roku do godz. 13
00

. 

 

 

Przez dwa miesiące nie zabrzmi w naszych uszach ulubiony dźwięk dzwonka 

21 czerwca 2011 r., S. Olszówka  

Już możemy zapomnieć o sprawdzianach, klasówkach, 

uczeniu się. Życzę wszystkim naszym uczniom bezpiecznego 

wakacyjnego wypoczynku, niezapomnianych przeżyć. Proszę 

niech nigdy nie opuszcza was zdrowy rozsądek. W nowym roku 

szkolnym musimy spotkać się w komplecie, zdrowi, pełni sił 

 i chęci do pracy. Wychowawcom, nauczycielom i  wszystkim 

pracownikom szkoły składam gorące podziękowania za trud  

http://www.zswerynia.pl/dokumenty/zestaw.pdf
http://www.zswerynia.pl/dokumenty/zestaw.pdf
http://www.zswerynia.pl/dokumenty/zestaw.pdf
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i efektywną pracę. Dziękuje za wsparcie dobrym słowem  i życzliwością. Życzę, aby wolny 

czas przysporzył Państwu sił i zapału w nowym roku szkolnym. 

Do zobaczenia 1 września - Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno - 

Ekonomicznych w Weryni. 

 

 

III Powiatowy Dzień Europejski w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni 

20 czerwca 2011 r., B. Twardowska  

Dnia 16 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół 

Agroteczniczno-Ekonomicznych w Weryni odbył się III 

Powiatowy Dzień Europejski pod hasłem 

„EUROREGION KARPATY – OCHRONA 

BIORÓŻNORODNOSCI” dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było 

uświadomienie uczniom konieczności dbania o własne 

środowisko przyrodnicze oraz ukazanie jego naturalnego 

piękna. W spotkaniu udział wziął Pan Piotr Bujak, który 

przedstawił prezentację multimedialną z jego rowerowej podróży na trasie po Europie 

południowo-wschodniej. Przybliżył nam zróżnicowanie kulturowe regionu oraz barwną 

europejską przyrodę. 

Prezentacja była ubogacona pięknymi zdjęciami, wspaniałym barwnym opisem 

każdego etapu podróży oraz fragmentami regionalnych pieśni. Ponadto biorąca udział w 

spotkaniu młodzież obejrzała wystawę zdjęć konkursowych. Na konkurs „EUROREGION 

KARPATY OCHRONA BIORÓŻNORODNOSCI” wpłynęło 99 prac. Komisja konkursowa 

pod przewodnictwem pani Katarzyny Cesarz wyłoniła następujących laureatów: 

I miejsce- Patryk Gazda z ZSA-E 

II miejsce- Karolina Futyma z LO 

III miejsce – Paulina Drożdż ZSA-E 

Wyróżnienie I stopnia - Iwona Pazdro z ZST 

Jednak to nie koniec nagród, została przyznana również nagroda publiczności. 

Uczniowie przyznali ją Marcinowi Białkowi z ZSA-E w Weryni. Ze względu na wysoki 

poziom artystyczny zdjęć, komisja konkursowa zdecydowała się przyznać także 

 10 wyróżnień: 

Sylwia Siwiec ZSA-E 

Dawid Kolański LO 

Marek Leszczyński ZSA-E 

Paweł Partyka ZSA-E 

Paulina Kulig ZSA-E 
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Teresa Wróbel ZSA-E 

Agata Kwaśnik ZST 

Paulina Kwaśnik ZSA-E 

Dominika Rozmus ZSA-E 

Ewa Koń- ZST 

Michał Puzio ZSA-E 

Agnieszka Skora ZSA-E 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w następnej edycji konkursu za rok. 

 

 

 

Tradycja ze smakiem 

20 czerwca 2011 r., A. Fitał  

W niedzielę 05.06.2011 r. nasza szkoła miała możliwość 

zaprezentowania tradycyjnych potraw podczas XV edycji 

Prezentacji Twórczości Ludowej Lasowiak 

 i Rzeszowiaków w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Uczennice II klasy Technikum, w zawodzie technik żywienia 

 i gospodarstwa domowego przygotowały, a następnie 

promowały potrawy przygotowane według własnych receptur, 

opracowanych w szkole – kapusta z grochem, swojski chleb  

ze smalcem, ciasto drożdżowe z marmoladą. Wszystko cieszyło 

się dużym powodzeniem. 

 

Sport to zdrowie 

8 czerwca 2011 r., A. Skomra, P. Drożdż, M. Wiącek  

Dnia 01 czerwca 2011 r. w naszej szkole odbył się już po raz kolejny dzień sportu. 

Początkowo wydawało się, że zabawa zostanie przerwana przez brzydką pogodę, jednak 

warunki atmosferyczne nam sprzyjały i przez ciężkie chmury w końcu wydostało się 

słońce. W dniu sportu brali udział uczniowie z technikum oraz szkoły zawodowej. 

Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali różnego rodzaju zabawy i gry sportowe. 

Na szkolnym boisku można było zobaczyć kilka widowiskowych konkurencji, m.in.:  

 mecze piłki nożnej, piłki siatkowej 

 rzut do kosza 

W piłkę siatkową grały przede wszystkim dziewczyny, 

natomiast piłka nożna zarezerwowana była dla chłopców. Szło 

im naprawdę dobrze. Każdy mecz był na swój sposób dobry. 

Jednak największe wrażenie wywołał mecz rozegrany 

pomiędzy klasami I tetk i I tarch. Dziewczyny w tym meczu 
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pokazały jak wygląda prawdziwa, profesjonalna gra w piłkę siatkową. O porządek  

w rozgrywkach dbali p. Donata Krogulec i p. Paweł Serafin, którzy pełnili funkcję sędziów. 

A oto wyniki meczów w siatkówkę : 

 I Tetk 

 III Ttżth 

 II Tż 

 I Tarch 

 II 

 II Zsz 

Kolejną atrakcją tego dnia były zawody w piłkę nożną. Chłopcy świetnie radzili sobie  

w tych rozgrywkach. Pokazali co to znaczy prawdziwa rywalizacja. Rolę sędziego w tej 

konkurencji pełnił p. Andrzej Żywiec. 

 I Zsz 

 III Tż 

 II Tate 

 I Tarch 

 I Tetk 

 I Tż 

Następną konkurencją był rzuty do kosza, w której brali udział wybrani przedstawiciele 

klas wraz z wychowawcami. Uczestnicy starali się trafiać do kosza, jednak nie każdemu się 

udawało. O pierwsze miejsce walczyli między sobą uczniowie klas I Tetk i III Ttżth wraz 

 z opiekunem. Jednak pierwszoklasiści okazali się w tej konkurencji lepsi. 

Wyniki rzutów do kosza : 

 I Tetk 

 III Ttżth 

 I Tż , I zsz 

 II Zsz , I Titż , II Tate 

Największą atrakcją tego dnia okazał się mecz nauczyciele kontra uczniowie w piłkę 

nożną oraz siatkówkę. Podczas gry w piłkę nożną drużynę nauczycieli reprezentowali: Witold 

Cesarz, Grzegorz Warunek, Paweł Serafin, Andrzej Augustyn, Andrzej Żywiec. Gościnnie 

 z nauczycielami jako bramkarz wystąpił uczeń klasy III Tżta Kamil Czachor. Drużyna 

nauczycieli w tym meczu odniosła zwycięstwo. Nie udało się jednak tego powtórzyć podczas 

gry w siatkówkę z uczennicami z I Tetk. Tym razem to uczniowie byli górą. 

Całkowita, końcowa ilość zdobytych punktów po wszystkich konkurencjach 

przedstawiała się następująco : 

 I Tetk – 26pkt 

 I Tarch – 22 pkt 

 III Ttżth – 18pkt 

 I zsz – 17 pkt 
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 II Tate – 16pkt 

 III Tż - 14pkt 

 I Tż - 13 pkt 

 II zsz - 10pkt 

Staropolskie przysłowie głosi, że "Sport to zdrowie". W tym dniu odbywała sie także 

akcja promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Dlatego w tym dniu w naszej 

szkole królowały owoce, z których wykonano pyszne i odżywcze koktajle owocowe oraz 

kompoty, które zostały przygotowane przez uczniów naszej szkoły kucharz małej 

gastronomii. Odbył się też quiz o zdrowiu i sporcie. 

Zwycięzcy quizu: 

1. I Tarch 

2 II Tżta 

3. 3 TkTe 

 

Ten pamiętny dzień był dla wielu uczniów bardzo dużą atrakcją, ponieważ mogli oni 

chodź chwilę odpocząć od sprawdzianów . 

 

 

To wcale nie była magia… 

31 maja 2011 r., W. Salach, M. Wiącek  

Fizyka to niewątpliwie przedmiot, który często 

spędza uczniom sen z powiek. Wzory, prawa i reguły 

fizyczne są często zbyt trudne i niezrozumiałe lub, jak 

twierdzą co niektórzy ,całkowicie nieprzydatne w życiu. 

Mity te postanowili obalić wykładowcy z Politechniki 

Rzeszowskiej, którzy już po raz jedenasty zorganizowali 

pokazy fizyczne. Uczniowie ZSA-E w Weryni  mieli 

przyjemność uczestniczyć w tej imprezie i naocznie 

przekonać się, że fizyka wcale nie jest aż tak trudna. 

Naukowcy w niezwykle przystępny sposób pokazali różne doświadczenia  

z  zakresu mechaniki, przedstawiające właściwości powietrza, próżni oraz niskich temperatur. 

Młodzież mogła zobaczyć jak jajko „staje na baczność” , jak gumowa piłka rozsypuje się na 

kawałki, a także jak  można jedną ręką podnieść kilkudziesięcio kilogramowy ciężar. 

Doskonałym dopełnieniem wyjazdu była wizyta w placówce Polskiego Radia Rzeszów . 

Uczniowie mieli możliwość zobaczyć   jak tworzy się audycje radiowe, jak wygląda studio 

nagrań oraz studio koncertowe. Mogli także sami sprawdzić się jako dziennikarze radiowi 

 i nagrać swoje pierwsze, radiowe wystąpienie. 

Wyjazd ten niewątpliwe można zaliczyć do udanych. 
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"Inżynieria genetyczna - by z życia wycisnąć więcej" 

30 maja 2011 r., M. Król  

19 maja 2011 r. uczniowie klasy II i III Czteroletniego Technikum uczestniczyli 

w Konferencji Studenckiej pn. "Inżynieria genetyczna - by z życia wycisnąć więcej", 

zorganizowanej przez Samorząd Studentów oraz Koło Naukowe "Bio-Tech" Zamiejscowego 

Wydziału Biotechnologii w Weryni. Podczas konferencji uczniowie wysłuchali kilku 

wykładów związanych z GMO, bioetyką, terapią genową oraz zastosowaniem komórek 

macierzystych. Uczestniczyli także w warsztatach oraz pokazach praktycznego zastosowania 

biotechnologii. Podczas przerwy podziwiali wernisaż dzieł sztuki przygotowany przez 

studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Spotkanie po 35 latach 

30 maja 2011 r., S. Olszówka  

Absolwenci szkoły i ich nauczyciele spotkali się na 

kolejnym zjeździe absolwentów. Niektórzy byli w  Weryni po 

raz pierwszy od 35 lat. Po radosnych powitaniach odbyła się 

lekcja w czasie której absolwenci usiedli jeszcze raz w tych 

samych ławkach. Wojciech Wilk, wychowawca klasy trzeciej 

technikum rolniczego, sprawdził obecność i  radośnie 

przywitał się ze swoimi wychowankami. Szkołę ukończyło 41 

absolwentów. 

Rolę wychowawcy klasy piątej technikum rolniczego, w zastępstwie Edwarda 

Kwolka, pełnił obecny dyrektor szkoły. Klasa była wówczas bardzo liczna. Szkołę ukończyło 

46 absolwentów. Dyrektor sprawdził obecność i odczytał ważniejsze wydarzenia z życia 

klasy. Uczniowie obu klas opowiadali o ciężkiej uczniowskiej doli. 

Z zapisów w dzienniku lekcyjnym wynika, że uczniowie oprócz utrzymania internatu, 

pracowali przy sprzęcie okopowych (4 dni), budowie boiska sportowego, układaniu 

krawężników, budowie drogi. Czyny te odbywały się nie tylko w dni nauki ale również  

w niedzielę, wtedy gdy inni szli do kościoła. Często odbywały się ,,niedziele czynu 

partyjnego", był czyn zjazdowy. Byli uczniowie pamiętają również o różnych wydarzeniach, 

które nie są nigdzie udokumentowane. 

Dyrektor przybliżył ówczesne czasy prezentacją multimedialną. Po zwiedzeniu szkoły 

wszyscy udali się w kierunku pałacu, z którym też wiązały się różne wydarzenia. Później 

wszyscy udali się na obiad i kolejne.... wspomnienia. 
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Werynia na czele 

30 maja 2011 r., B. Krzysztofiński  

25 maja 2011 roku w Przemyślu na obiektach 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego odbyły się 

eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych. Drużyna z Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni odniosła 

wielki sukces, bo w klasyfikacji zespołowej zajęła 

trzecie miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej drugie 

miejsce w województwie zajął Marek Leszczyński, 

który za to osiągnięcie otrzymał Puchar Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty. 

W zawodach wojewódzkich brały udział zwycięskie ekipy reprezentujące 

poszczególne powiaty województwa podkarpackiego, które zwyciężyły w zawodach 

powiatowych. Nasz powiat reprezentowała drużyna Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych z Weryni w składzie: Marek Leszczyński, Piotr Pytlak i Marcin 

Reguła. Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach, to jest: 

-rozwiązywanie testów z zakresu przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, 

-rozwiązywanie testów z historii motoryzacji, 

-udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

-obsługi technicznej samochodu, 

-jeździe sprawnościowej motorowerem, 

-jeździe sprawnościowej samochodem. 

Uczniowie z Weryni znowu udowodnili, iż są w stanie powalczyć z najlepszymi  

i pokonali po raz kolejny swoich rówieśników z renomowanych szkół technicznych  

i samochodowych z Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Mielca. Dzięki włożonej pracy uczniów 

oraz zaangażowaniu nauczycieli-instruktorów, szkoła może poszczycić się kolejnym 

sukcesem rangi wojewódzkiej. 

 

Zajęcia w plenerze 

30 maja 2011 r., M. Król  

Od maja do końca roku szkolnego uczniowie technikum architektury krajobrazu 

uczestniczą w każdy piątek w zajęciach plenerowych w malowniczo położonej Leśniczówce 

Kłapówka. Odbywają się tam zajęcia z biologii oraz geodezji. Podczas zajęć przyszli technicy 
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architektury krajobrazu wykonują ćwiczenia praktyczne  

z zakresu miernictwa przy użyciu specjalistycznego 

geodezyjnego sprzętu. Zapoznają się z roślinnością 

występującą na terenie leśniczówki, która jest niezwykle 

bogata. Oprócz rodzimej flory leśnej można tam podziwiać 

rośliny, które naturalnie w naszym kraju nie występują  

m. in. przepiękne aleje obficie kwitnących o tej porze roku 

różaneczników i azalii. 

 

 

Krówki, karmelki, rosolisy… 

23 maja 2011 r., A. Tęcza  

W dniu 18 maja 2011 roku uczniowie naszej szkoły wraz  

z organizatorkami, tj. A. Tęczą, W. Majewską i R. Skowrońską, 

udali się na wycieczkę do zakładów spożywczych: „Roksana”  

w Strzyżowie oraz „Polmos” w Łańcucie. Podczas zwiedzania 

zakładów uczniowie mogli zobaczyć ciekawe urządzenia, m.in. 

detektor ferromagnetyków, wyparki, kotły do gotowania 

czekolady, urządzenia do aseptycznego pakowania, a także linię 

produkcyjną karmelków, wódek smakowych czy też likierów. 

Niektórzy uczestnicy wycieczki próbowali swoich umiejętności podczas zarabiania masy 

karmelowej i przy zawijaniu krówek. 

Dodatkową atrakcją wycieczki było zwiedzanie jedynego w Polsce, a drugiego  

w Europie Muzeum Gorzelnictwa. We wnętrzach muzeum można było prześledzić rozwój 

 i poznać życie codzienne fabryki, także obejrzeć fotografie, dawne dokumenty, dyplomy, 

stare etykiety, zachowane butelki o bardzo nieraz wyszukanych kształtach, zabytkowe 

urządzenia rozlewnicze, a nawet kieliszek z wesela Księżnej Diany i księcia Williama. 

 

 

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej 

21 maja 2011 r., A. Kwiecień  

Dnia 19 maja 2011 r. w Zespole Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni odbył się VI Powiatowy Konkurs 

Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej dla szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym celem niniejszego 

konkursu była popularyzacja literatury obcojęzycznej, oraz 

kształtowanie wrażliwości na piękno słowa. Konkurs 
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zorganizowały: Anna Kwiecień, Urszula Kuna. 

Konkurs jak co roku cieszył się sporym zainteresowaniem. W szóstej już edycji wzięło 

udział84 uczestników z dziewięciu szkół: 

- Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni- 14 uczniów, 

- Liceum Ogólnokształcące Kolbuszowa - 9 

- Zespół Szkół Technicznych Kolbuszowa - 5 

- Zespół Szkół nr 1 Kolbuszowa - 1 

- Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Dzikowcu - 12 

- Publiczne Gimnazjum w Cmolasie - 8 

- Gminne Gimnazjum w Raniżowie – 11, 

- Gimnazjum w Widełce - 6, 

- Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim - 10 uczniów 

Uczniowie rywalizowali w pięciu kategoriach: w zakresie recytacji w językach: 

angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim oraz w kategorii plastycznej: praca 

plastyczna jako ilustracja idiomu lub przysłowia obcojęzycznego. Poziom konkursu był 

bardzo wysoki. 

Wystąpienia konkursowe oceniało Jury złożone z nauczycieli języków obcych  

w składzie: 

 Przewodnicząca: Katarzyna Cesarz - przedstawiciel Starostwa Powiatowego  

w Kolbuszowej, 

 J.niemiecki: Dorota Dworak, Anna Kwiecień, 

 J.angielski: Justyna Czachor, Sylwia Przybyło, 

 J.francuski: Urszula Róg-Kretowicz, Agata Sito, 

 J. rosyjski: Anna Kwiecień, Katarzyna Cesarz. 

Jury oceniało  interpretację utworów, umiejętności językowe wykonawców oraz ogólny 

wyraz artystyczny, a w zakresie kategorii plastycznej: stopień trudności wykonanej pracy, 

adekwatność treści pracy do wybranego idiomu lub przysłowia jak   

i estetykę jej wykonania. 

Rywalizacja była wyrównana, jednak Jury orzekło, że najlepszymi okazali się: 

W kategorii języka niemieckiego: 

I miejsce: Matejek Patrycja – Publiczne Gimnazjum w Cmolasie,  

II miejsce: Maciąg Magdalena – Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim,  

III miejsce: Kosiorowska Edyta – Publiczne Gimnazjum w Cmolasie, 
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Wyróżnienie; Brzezicki Daniel – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej.  

 

W kategorii języka francuskiego : 

I miejsce: Serafin Anna – LO Kolbuszowa,  

II miejsce: Babiarz Klaudia, Hodór Kinga – LO Kolbuszowa,  

III miejsce: Pakłos Kamil – Publiczne Gimn. w Cmolasie, 

Wyróżnienie: Sączawa Mateusz – Gminne Gimnazjum w Raniżowie.   

 

W kategorii języka angielskiego : 

I miejsce: Magda Agnieszka – LO Kolbuszowa,  

II miejsce: Szczur Natalia – Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim, 

III miejsce: Rzuciło Monika – Zespół Szkół w Dzikowcu, 

Wyróżnienie: Wacht Anastazja – Gimnazjum w Widełce.   

 

W kategorii języka rosyjskiego : 

I miejsce: Kosek Wojciech – Zespół Szkół w Dzikowcu,  

II miejsce: Garbacka Dominika – LO Kolbuszowa,   

 

W kategorii plastycznej : 

I miejsce: Sukiennik Marzena – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, 

II miejsce: Grabowska Joanna – Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim,, 

III miejsce: Obara Katarzyna – LO Kolbuszowa, 

Wyróżnienie: Kłoda Sylwia – Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej.   

 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej, NKJO PROMAR, Wydawnictwo Longman Person  

oraz Ambasadę Szwajcarii. 

Uczestnicy przystąpili do konkursu w dobrych nastrojach i w takich go opuścili, 

gdyż nagrody trafiły do każdej z reprezentowanych szkół. 

Zwycięzcom,  wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy. 

 

Najlepsi w Powiecie 

10 maja 2011 r., B. Krzysztofiński, S. Kubiś  

Tradycyjnie od wielu już lat, na obiektach Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, odbywają się 

powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich  

oraz Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Turnieje objęte są patronatem: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
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Drogowego w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Urzędu Miasta i Gminy 

Kolbuszowa, Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej oraz Klubu Ratownictwa Drogowego „NIL”  

w Kolbuszowej. 

28 kwietnia bieżącego roku przystąpiło do współzawodnictwa 11 zespołów  

z różnych szkół całego powiatu po zwycięstwach w eliminacjach gminnych. Wszyscy 

uczniowie rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego i zasad udzielania 

pierwszej pomocy i dodatkowo brali udział w próbach sprawnościowych  

tj. umiejętności bezpiecznego i precyzyjnego prowadzenia pojazdu. Uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów pokonywali wyznaczoną trasę rowerem, a uczniowie szkół 

średnich jeździli motorowerem i samochodem. Turniejom towarzyszyły pokazy udzielania 

pierwszej pomocy w wykonaniu członków Klubu Ratownictwa Drogowego. 

Do finałów wojewódzkich zakwalifikowali się zwycięzcy tj. uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Raniżowie w składzie: Joanna Zawartka, Jakub Ufnal i Grzegorz Marut  

z Gimnazjum w Raniżowie: Agata Wilczyńska, Iwona Kazior i Mateusz Sączawa. 

Wśród szkół średnich bezkonkurencyjni byli uczniowie Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni a składzie: Marek Leszczyński, Piotr Pytlak  

i Marcin Reguła, którzy zwyciężyli we wszystkich konkurencjach i będą reprezentować 

powiat kolbuszowski na zawodach wojewódzkich, które zostaną rozegrane 25 maja 

 w Przemyślu. 

 

Dni otwarte szkoły 

10 maja 2011 r., Administrator  

Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni serdecznie 

zaprasza na dni otwarte szkoły, które odbędą się w dniach 11-12 maja 2011 r. 

Na przybyłych gimnazjalistów czeka wiele atrakcji, wśród nich: 

 występ szkolnego zespołu muzycznego "Concordia" 

 pokazy doświadczeń z chemii 

 zwiedzanie pałacu i kaplicy Tyszkiewiczów 

 pokazy gastronomiczne i degustacje przygotowanych potraw 

 pokaz wykorzystania tablic interaktywnych w nauczaniu 

 i inne 

Uczniowie będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły oraz z bazą dydaktyczną, 

spotkać się i porozmawiać z nauczycielami oraz z uczniami naszej szkoły. 
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Są z pewnością „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”… 

9 maja 2011 r., B. Bryk, S. Kubiś 

Cóż to był za rok szkolny dla 30 czwartoklasistów – uczennic i uczniów Zespołu 

Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni! Z jednej strony zajęcia lekcyjne  

i przygotowania do matury oraz egzaminów zawodowych. Z drugiej zaś nie lada wyzwanie, 

uczestnictwo w zajęciach projektowych po lekcjach, czasami w soboty. Pomimo trudu, 

mnóstwa obowiązków, czasami dużego zmęczenia, uczestnicy wspominają miło zajęcia, 

 w jakich uczestniczyli. Na koniec sami żartowali: cóż teraz będziemy robić w soboty? 

Co to był za projekt? 

Otóż w Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni grupa  

30 uczniów uczestniczy od 1 września 2010 r. w realizacji różnych zadań organizowanych 

 w ramach projektu POKL Młodzi Pewni Wykwalifikowani współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli  

w zajęciach pozalekcyjnych z: gastronomii z obsługą konsumenta, zarządzania  

i przedsiębiorczości, języka angielskiego zawodowego i biznesowego oraz ICT. Ponadto 

grupa uczestniczyła w kursach:  -kelnerskim, barmańskim, księgowości komputerowej, 

rozpoczynania własnej działalności agroturystycznej oraz carvingu. Beneficjenci mieli dostęp 

do platformy e-learningowej, na której zostały zamieszczone opracowane oraz zrecenzowane 

pakiety edukacyjne zawierające testy i zadania egzaminacyjne do danego zawodu. Uczestnicy 

brali udział w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym. Odbywali także 

dwutygodniowe praktykach w standaryzowanych restauracjach, firmach, instytucjach 

finansowych  

i rynku pracy. 

Zajęcia projektowe, jak podkreślają sami uczniowie, przyczyniły się do poszerzenia 

wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych takich jak: obsługi programów 

finansowo – księgowych, kas fiskalnych, sporządzania potraw i napoi, rzeźbienia w owocach 

i warzywach, obsługi konsumentów obcojęzycznych i umiejętności negocjacji. Dzięki 

uczestnictwu w projekcie uczniowie uzyskali dodatkowe kwalifikacje zawodowe, 

potwierdzone świadectwem MEN oraz certyfikatem w języku polskim i angielskim. Zdobyli 

cenne doświadczenie zawodowe, odbywając praktyki w firmach i instytucjach, otrzymując od 

pracodawców referencje. Każdy beneficjent wypracował własny autorski dorobek: portfolio  

i recepturę potraw w języku polskimi angielskim, biznesplan, kartę menu oraz Indywidualny 

Plan Działania. Ponadto uczniowie zweryfikowali swoje wyobrażenia  o pracy i zawodzie,  

a przede wszystkim jak wynika z ankiet, zgodnie z założeniami projektu wzmocnili poczucie 

własnej wartości i pewności w poszukiwaniu pracy. Dużym wyzwaniem dla uczestników 

projektu był także udział w konkursie „Moja Pierwsza Rozmowa Kwalifikacyjna”. Uczniowie 

mieli możliwość z jednej strony sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, z drugiej 

zaprezentowania się przed pracodawcą. 

I już koniec spotkań projektowych! 

28 kwietnia Dyrektor Stanisław Olszówka wraz z zespołem zarządzającym projektem 

wręczyli uczennicom i uczniom certyfikaty ukończenia projektu POKL „Młodzi Pewni 

Wykwalifikowani”. 
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A jak wspominają projekt uczestnicy? 

Paulina Wlazło, jedna z uczestniczek projektu tak wspomina swój udział w projekcie – 

„Mimo, iż projekt trwał prawie cały rok, a my spędzaliśmy całe popołudnia i nieraz weekendy 

w szkole, bardzo miło będę go wspominać. Dzięki niemu stałam się bardziej otwarta 

 i pracowita. Dużo czasu spędziłam uczestnicząc w kursach projektowych, a to należało 

pogodzić z nauką w szkole. Na dodatek piszemy maturę, a projekt skończył się tuż przed nią, 

ale mimo wszystko nie żałuję tego wyboru. Gdybym miała jeszcze raz wybierać z całą 

pewnością bym się na to zgodziła. Natomiast zdobyte kwalifikacje na pewno przydadzą nam 

się w poszukiwaniu zatrudnienia”. 

Justyna Kwaśnik mówi: „Uważam, że udział w projekcie daje dużo możliwości. Zdobyliśmy 

nowe kwalifikacje i wiele umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Poza tym otwiera 

przed nami drogę na rynek pracy, w którym już się orientujemy. Sam udział w projekcie jest  

z jednej strony doskonałą formą nauki, a z drugiej świetną zabawą. Gdybym miała jeszcze raz 

szansę zapisania się, to bym zrobiła to bez wahania, pomimo wielu obowiązków 

pozalekcyjnych. Uważam, że podołaliśmy zadaniu i teraz każdy z nas jest z siebie dumny,  

że dał radę i może pochwalić się tym, którzy nie brali udziału, licznymi certyfikatami 

 i niezapomnianymi przeżyciami”. 

 

 

Zjazd Koleżeński rocznika 1976 

6 maja 2011 r., Administrator  

W czerwcu bieżącego roku minie 35 lat od ostatniego dzwonka, 

który zabrzmiał w szkole dla nas. W związku z tym postanowiliśmy to 

uczcić. Wypełniając wolę uczestników kolejnych Zjazdów i spotkań 

koleżeńskich, z zadowoleniem pragniemy donieść, że w dniu 21 maja 

2011r./sobota/ organizujemy kolejny Zjazd Koleżeński rocznika 1976. 

 

Szanowni: Koleżanko, Kolego 

 

Spróbujemy wspólnie przypomnieć sobie lata nauki, powspominać historyczne wydarzenia, 

które trwale wpisały się w naszą tradycję szkolną. 

To jedyny sposób, aby choć w części wskrzesić świat młodości. Chcemy umożliwić Wam, 

Koleżanki i Koledzy, to abyśmy jeszcze raz mogli zasiąść w tych samych murach  

i wspominać wydarzenia, które miały tu miejsce kilkadziesiąt lat temu . 

Mamy głęboką nadzieję, że żadne nieprzyjazne okoliczności nie staną na przeszkodzie, 

abyśmy mogli się spotkać w jak najliczniejszym składzie. 

Wierzymy, że z radością każdy z Was, drogie Koleżanki i Koledzy, odpowie  

na to zaproszenie – oczekujemy niecierpliwie. 
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Informując o tym wydarzeniu, pozostajemy w przekonaniu, iż zaszczycisz je Swoją 

obecnością, o czym nas zawiadomisz do dnia 15 maja 2011r./którą osobę i w jaki sposób – 

wybór należy do Ciebie/. 

Koszt uczestnictwa około 80,00 zł.. Wpłata będzie przyjmowana na Zjeździe. 

  

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

Maria Strzępa /Szlachetka/ tel. 601 869 667 

Piotr Puzio tel. 602 515 177, 

Eugeniusz Galek tel. 505 142 805 

 

Program Zjazdu: 

12.00- 14.00- spotkanie w budynku szkoły z Dyrektorem Szkoły i Nauczycielami , 

identyfikacja  Koleżanek i Kolegów, spacer po parku , 

zwiedzanie obiektów szkolnych i gospodarskich 

14.00 – 14.30 – przejazd do miejsca spotkania – Gospodarstwo Agroturystyczne „Przy 

Grobli” Trześń 197a / gm. Niwiska , 10 km od Kolbuszowej – Basia Cudecka - Podsiedlik/, 

15.00 – do białego rana –wspólny obiad i biesiadowanie w zacisznym, urokliwym miejscu 

nad wodą. 

 

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów /10 łóżek/ za dodatkową opłatą. 

 

Prosimy uprzejmie o rozpowszechnianie niniejszego zaproszenia z zachętą do uczestnictwa 

 

 

 

Młodzi i wykwalifikowani podczas rekrutacji - III Powiatowy Konkurs „ Moja pierwsza 

rozmowa kwalifikacyjna” organizowany przez ZSA-E w Weryni 

2 maja 2011 r., M. Serafin, P. Serafin  

28 kwietnia 2011r. po raz trzeci odbył się Powiatowy 

Konkurs „Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna”  

w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni. Uczestnicy, którzy zgłaszali się do konkursu 

musieli się wykazać nie tylko wiedzą, ale również 

udokumentowanym dorobkiem, odwagą, zdecydowaniem, 

pewnością siebie i umiejętnością autoprezentacji. Do 

konkursu przystąpiło łącznie 36 uczniów szkół 

ponadginmazjalnych powiatu kolbuszowskiego: Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych. 

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz 

Zespół Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych w Weryni przy współpracy z Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną w Kolbuszowej, Uniwersytetem Rzeszowskim - 

Zamiejscowym Wydziałem Biotechnologii z siedzibą w Weryni oraz Podkarpackim Bankiem 

Spółdzielczym. Patronat medialny nad konkursem objęli: „Korso Kolbuszowskie”, „Przegląd 
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Kolbuszowski”, oraz „Ziemia Kolbuszowska. Konkurs był organizowany w ramach projektu 

POKL "Młodzi Pewni Wykwalifikowani". 

Sponsorami konkursu byli: Podkarpacki Bank Spółdzielczy oraz klub „Pod Palmami” 

Paulina i Marcin Jadach. Po oficjalnym rozpoczęciu i przedstawieniu programu konkursu 

rozmowy kwalifikacyjne przeprowadziło profesjonalne i doświadczone jury  

w składzie: 

1. Adriana Proczek -menedżer klienta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 

2. Agnieszka Jaźwa - pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego Zamiejscowego  

Wydziału Biotechnologii w Weryni 

3. Agnieszka Poczekajło -psycholog - Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej  

w Kolbuszowej 

4. Katarzyna Cesarz – Inspektor ds. Promocji i Kultury powiatu kolbuszowskiego 

5. Jadwiga Chrząstek – nauczyciel języka angielskiego 

6. Piotr Serafin – główny księgowy firma DELTA 

przeprowadziło rozmowy ze wszystkimi uczestnikami. Ocenie podlegała  

m.in. autoprezentacja, kreatywność, dotychczasowe osiągnięcia, doświadczenie zawodowe, 

pewność siebie, umiejętność prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz zgodność 

predyspozycji zainteresowań z wybranym siebie stanowiskiem. 

Uczestnicy ubiegali się o pracę przed komisją rekrutacyjną na wymarzone stanowisk 

w wybranej przez siebie firmie. Młodzież aplikowała na różne stanowiska; kelnerka, barman, 

sekretarka, kasjerka, opiekunka do dziecka, strażak –ratownik, asystentka księgowej, 

pomocnik szefa kuchni, szef kuchni, informatyk, ratownik medyczny, księgowy. 

 W większości młodzież aplikowała na stanowisko zgodne  

z kierunkiem kształcenia. Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu to osoby odważne, 

ambitne, przedsiębiorcze, kreatywne, gotowe podjąć wyzwania. Zgłosili się jak twierdzą, po 

to by lepiej przygotować się do rynku pracy poprzez zweryfikowanie swojej wiedzy  

i umiejętności. 

Członkowie jury po zakończeniu rozmów z uczestnikami wyłonili laureatów  

i zwycięzców konkursu :. 

I miejsce – Katarzyna Ligęza ( Liceum Ogólnokształcące) 

II miejsce – Krzysztof Białek (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni) 

III miejsce – Sara Kwaśnik (Liceum Ogólnokształcące) 

IV miejsce – Paulina Wlazło (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni) 

V miejsce - Paulina Tęcza (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni) 

  

Jury przyznało ponadto 3 wyróżnienia: 

I wyróżnienie – Lucyna Serafin (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych  

w Weryni) 

II wyróżnienie – Arkadiusz Zieliński (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych 

 w Weryni) 

III wyróżnienie – Marzena Orzech (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych  

w Weryni) 
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IV Wyróżnienie – Wioletta Wacht (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych  

w Weryni) 

V Wyróżnienie – Ewelina Rembisz (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych  

w Weryni) 

  

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 

Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni ,Podkarpacki Bank 

Spółdzielczy i Klub pod Palmami – Kolbuszowa Górna. Ponadto laureaci otrzymają nagrodę 

główną, czyli list referencyjny wystawiony i podpisany przez członków komisji rekrutacyjnej. 

Konkurs był doskonałą formą praktycznej edukacji młodzieży dlatego zapraszamy do 

uczestnictwa w kolejnej edycji za rok. 

 

 

Grabanów, ach Grabanów…!!! 

01 maja 2011 r., P. Wlazło, S. Kubiś  

Ta nazwa miejscowości pewnie wielu z was nic nie mówi, ale grupie projektowej  

na samą jej myśl pojawia się uśmiech na twarzy. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam,  

że mowa o Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Ośrodku 

Szkoleniowo-Wystawienniczym w Grabanowie, w którym w dniach 5-9 kwietnia 2011 r. 

odbyliśmy jeden z ostatnich kursów w ramach POKL „ Młodzi Pewni Wykwalifikowani”, 

zatytułowany „Rozpoczynam własną działalność 

agroturystyczną”. 

Był to kurs wyjazdowy, więc pięć dni spędziliśmy  

w gminie Biała Podlaska, gdzie wraz z naszymi opiekunami oraz 

Panią Bożeną Wardą - prowadzącą nasze szkolenia, 

zapoznaliśmy się z tajnikami rozpoczęcia działalności 

agroturystycznej. Przed południem prowadzone były wykłady, natomiast po południu 

organizowane były wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych oraz ośrodka, w którym 

lepiliśmy pierogi, a następnie je konsumowaliśmy. Ogłoszono również konkurs na najładniej 

ulepionego pieroga, wszyscy entuzjastycznie do tego podeszli, a w nagrodę dostaliśmy 

ciasteczka. Było przy tym wiele zabawy i śmiechu, a co niektórzy mieli doskonałą okazję do 

wykazania się zdolnościami kulinarnymi. Kolejną atrakcją był wyjazd do stadniny koni w 

Janowie Podlaskim, gdzie chowane są najlepsze rasy koni na świecie. Ostatnim miejscem, 

które odwiedziliśmy, była pracownia tkacka, gdzie mogliśmy spróbować swych sił przy 

kołowrotku, a także przy wspólnym śpiewiem z miejscową kapelą. 

Myślę, że wszyscy są zadowoleni z odbytego kursu, a nabyte doświadczenie 

wykorzystamy w przeszłości. 

Raz jeszcze dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w projekcie PO KL „ Młodzi 

Pewni Wykwalifikowani” oraz za wytrwałość i poświęcenie opiekunów projektu. 
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Życzenia wielkanocne 

27 marca 2011 r., Administrator 

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil 

spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. 

Niech wielkanocny koszyczek 

będzie pełen wiosennego nastroju 

i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 

 

Dyrektor i Wicedyrektor 

Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

 

 

Zestaw interaktywny od Fundacji Narodowego Banku Polskiego 

19 kwietnia 2011 r., B. Bryk, S. Kubiś  

Fundacja Narodowego Banku Polskiego  w ramach 

projektu „Program wyposażenia 100 szkół ponadgimnazjalnych 

w edukacyjne tablice interaktywne” ufundowała dla naszej 

szkoły do pracowni ekonomii tablicę interaktywną. Znaleźliśmy 

się w gronie 100 szkół, którym Fundacja przekazała 

nieodpłatnie zestaw interaktywny, składający się z tablicy 

interaktywnej z oprogramowaniem oraz projektora. Fundacja Narodowego Banku Polskiego, 

oprócz dostarczenia sprzętu, zapewniła szkole bezpłatny montaż i konfigurację zestawu 

tablicy interaktywnej i projektora, a także szkolenie dla nauczycieli obsługujących sprzęt. 

Zapewniła ponadto licencję do korzystania z dostarczonego oprogramowania 

Dar ten ma na celu zapewnienie uczniom szerszych możliwości rozwoju 

intelektualnego z zakresu przedsiębiorczości, finansów i ekonomii. Uczniowie byli bardzo 

zaciekawieni nowym urządzeniem, jakie pojawiło się w szkole. Obecnie zestaw interaktywny 

cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a dotykowe pisanie na tablicy sprawia 

im wiele radości. Chętnie i bez oporów podejmują wszelkie działania przy tablicy. Bardzo 

szybko opanowali też sprawne posługiwanie się tablicowym pisakiem i paletą narzędzi, 

precyzyjnie wykonując wszystkie wskazane czynności. Uczniowie klas czwartych mówią: 

”Szkoda, że dopiero teraz, kiedy my kończymy szkołę, mamy w szkole takie urządzenia” 

Tablica interaktywna umożliwia wykorzystywanie podczas zajęć lekcyjnych Internetu, 

programów multimedialnych, wyświetlanie filmów dydaktycznych, jak również tworzenie 

indywidualnych lekcji i ich prezentację. Oprogramowanie tablicy zawiera aplikacje 

 i narzędzia do prezentacji materiału edukacyjnego w sposób nowoczesny, ciekawy  

i interaktywny. Zastosowanie tablicy z pewnością uatrakcyjni lekcje, ale również dostarczy 

uczniom wielu wrażeń i rozbudzi zainteresowanie w zdobywaniu wiedzy. 
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Dyrekcja Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni w imieniu 

własnym oraz całej społeczności szkolnej pragnie wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie 

Fundacji Narodowego Banku Polskiego za przekazanie na rzecz szkoły zestawu 

interaktywnego. 

 

 

VII Powiatowy Konkurs na Ludowe Akcesoria Wielkanocne rozstrzygnięty!!! 

19 kwietnia 2011 r., A. Tęcza, M. Wiącek  

W dniu 18 kwietnia 2011 roku w Starostwie 

Powiatowym w Kolbuszowej odbyło się uroczyste 

rozdanie nagród uczestnikom Konkursu na Ludowe 

Akcesoria Wielkanocne. Mogli w nim wziąć udział 

uczniowie ze wszystkich szkół z terenu powiatu 

kolbuszowskiego. Celem zorganizowania konkursu było 

przede wszystkim zainteresowanie dzieci i młodzieży 

ludową tradycją Lasowiaków, zachęcenie ich do 

samodzielnego poszukiwania wiadomości na ten temat, 

pobudzenie inwencji twórczej oraz ochrona przed zapomnieniem dziedzictwa kultury ludowej 

regionu. Prace oceniane były w następujących kryteriach: zgodność z tradycją ludową 

regionu, umiejętność wykorzystania tradycyjnych wzorów we współczesnym zdobnictwie 

związanym z Wielkanocą, staranność wykonania prac oraz ogólny wyraz artystyczny. W roku 

w konkursie wzięli udział także uczniowie naszej szkoły. Trud i czas poświęcony na 

wykonanie prac okazał się owocny, ponieważ trzy nasze uczennice zdobyły nagrody. 

Dominika Rozmus zdobyła III miejsce, natomiast Dominika Augustyn 

 i Karolina Gawrońska otrzymały wyróżnienia. 

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 

 

Mistrzowie tacy... 

14 kwietnia 2011 r., A. Micek, M. Wiącek  

Dobiegł końca kolejny z kursów, które organizowane były 

w ramach projektu POKL „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. Był 

to kurs barmański i kelnerski. Kurs prowadziła firma Edukacja 

Plus z Lublina. Zajęcia odbywały się w piątki i w soboty  

i cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczestników. Atmosfera 

na spotkaniach była luźna i przyjemna. Zajęcia teoretyczne 

przeplatane były praktycznymi, dlatego nie można się było 

nudzić. Z pewnością jedną z większych atrakcji kursu było 
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robienie drinków, które każdy mógł później skosztować. Uczestnicy nabyli cennych 

umiejętności, którymi będą mogli się w przyszłości pochwalić w pracy na stanowisku 

barmana lub kelnera. 

 

Interaktywne nauczanie w Weryni 

11 kwietnia 2011 r., B. Bryk  

Tablica interaktywna to bardzo atrakcyjne urządzenie 

dydaktyczne, ponieważ posiada funkcje, którymi nie dysponują 

inne środki multimedialne. Obecnie w ZSA-E  

w Weryni mamy trzy zestawy interaktywne. Dwie tablice 

zostały zakupione ze środków unijnych w ramach projektu 

POKL „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. Jeden zaś zestaw do 

pracowni ekonomii ufundowała dla naszej szkoły Fundacja 

Narodowego Banku Polskiego. Znaleźliśmy się w gronie 100 

szkół, którym Fundacja przekazała nieodpłatnie zestaw interaktywny składających się  

z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem oraz projektorem. Uczniowie byli bardzo 

zainteresowani nowymi urządzeniami. Chętnie i bez oporów podejmują wszelkie działania 

związane z pracą ze sprzętem interaktywnym. Bardzo szybko opanowali  

też sprawne posługiwanie się tablicowym pisakiem i paletą narzędzi, precyzyjnie wykonując 

wszystkie wskazane czynności. 

Tablica interakcyjna daje też duże możliwości nauczycielom. Umożliwia pracę 

metodami aktywizującymi oraz pozwala na łączenie się w czasie rzeczywistym  

ze światem np. z giełdą. Nauczyciele mają możliwość tworzenia elektronicznej bazy 

materiałów dydaktycznych własnego autorstwa lub wyszukanych w zasobach internetowych, 

która staje się z czasem wspaniałą biblioteką nauczycielskich pomocy 

multimedialnych. Zastosowanie tablicy z pewnością uatrakcyjni lekcję i dostarczy uczniom 

wiele wrażeń oraz rozbudzi chęć do ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy. 

 

 

Recepta na zdrowie 

11 kwietnia 2011 r., M. Laube-Skowrońska, M. Wiącek  

Wady postawy w czasach współczesnych stanowią poważny problem w naszym 

społeczeństwie. Aby poszerzyć wiedzę uczniów i zwrócić ich uwagę na to zagrożenie,  

w ubiegłą  środę, tj. 30 marca, w  naszej szkole odbył się wykład na ten temat. Spotkanie 

prowadził   przedstawiciel Działu Rehabilitacji SP ZOZ w Kolbuszowej. W wykładzie  

uczestniczyli przede wszystkim uczniowie  klas pierwszych. Rehabilitant dokładnie opisał,  

jakie mogą wystąpić w organizmie rodzaje wad postawy. Pierwszoklasiści słuchali z uwagą, 

jednak największe wrażenie wywołały na nich slajdy przedstawiające zniekształcone ludzkie 

ciała. Myślę, że cel spotkania został osiągnięty, gdyż większość z uczestników (jak sami 



248 

 

mówili), zdało sobie sprawę z tego, że warto dbać o swoje ciało, jak najczęściej ćwiczyć oraz 

kontrolować, czy aby nie pojawia się jakiś problem, na który można szybko zareagować. 

 

 

„Werynia poskramia owoce i warzywa” 

5 kwietnia 2011 r., P. Wlazło  

Carving to sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach. Jej 

ojczyzną jest Tajlandia, w której „dzieci rodzą się 

 z nożykiem w ręku”. Są tam najlepsi mistrzowie w tej 

profesji. Obecnie włączono carving w program zajęć 

szkolnych tajlandczyków, jako dziedzictwo narodowe, 

wymagające propagowania i ochrony. Także w Polsce 

rozwija się ta sztuka rzeźbienia, coraz więcej osób 

interesuje się nią. Dzięki kilku cięciom nożem  

i zastosowaniu zasad matematyki (narzędzia musimy 

trzymać pod odpowiednim kątem) powstają cudowne rzeźby, które zachwycają oczy  

i wywołują w nas myśl: „ Jak to możliwe?”. 

Śmiało mogę odpowiedzieć, jest to jak najbardziej możliwe, a przekonałam się  

o tym wraz z kolegami i koleżankami Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni, biorącymi udział w projekcie PO KL „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”.  

W dniach 1 i 2 kwietnia 2011 r. odbył się kurs carvingu, prowadzony przez „GastroArt” 

Studio Kulinarne Renata Rybacka. Naszymi trenerami była najlepsza kadra w Polsce,  

w składzie: Renata Rybacka, Krzysztof Sikora, Piotr Kwiatek, Mariusz Gachewicz - 

wicemistrz Europy. Był to profesjonalnie przygotowany zespół, który chętnie pomagał nam w 

zmaganiach z owocami i warzywami. 

Nasi trenerzy wprowadzili nas w pierwszy stopień carvingu, a więc poznaliśmy 

dopiero podstawy. W pierwszym dniu naszymi „ofiarami” były warzywa, z których 

próbowaliśmy stworzyć kwiaty z cukinii, białej rzodkwi i kapusty pekińskiej. Z początku 

ciężko było nam zrobić jakąś rzeźbę, lecz z każdym nacięciem szło nam coraz lepiej.  

Na koniec dnia każdy tworzył kompozycje z wyrzeźbionych warzyw. Były one barwne, 

kreatywne i zaskakujące. W drugim dniu pod nóż poszły owoce, takie jak pomarańcze, 

melony i arbuzy. Tu dopiero wykazaliśmy swój talent, zwłaszcza nasz kolega Michał, którego 

bardzo chwalili trenerzy i zaproponowali mu wyjazd na Międzyszkolny Konkurs Carvingu w 

Częstochowej. Mam nadzieję, że uda mu się wyjechać i zdobędzie nowe umiejętności 

 i znajomości. 

Jak widać drzemie w nas wiele talentów, które odkrywamy  z czasem. Myślę, 

 że cała grupa projektowa zgodzi się ze mną, iż mimo, że spędziliśmy kolejny weekend 

 w szkole był to najlepszy kurs. Muszę zaznaczyć, że do tej pory także nie próżnowaliśmy, 

gdyż w ramach projektu braliśmy już  udział w kursie księgowości komputerowej, kursie 

kelnerskim i kursie barmańskim, które również bardzo nam się podobały. Mam nadzieję, 
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 że długo pozostanie to w naszej pamięci, a zdobyte umiejętności wykorzystamy  

w przyszłości. 

Dziękujemy ekipie „GastroArt” za przeprowadzony kurs, a dyrekcji i osobom 

zarządzającym projektem za umożliwienie skorzystania z niego. Kurs był jednym  

z działań, które sami wybraliśmy, a został przeprowadzony w ramach projektu PO KL 

„Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. 

 

 

Autorski dorobek sformatowany 

4 kwietnia 2011 r., M. Król, M. Wiącek 

W marcu dobiegły końca zajęcia pozalekcyjne  

z bloku ICT (Information and Communication Technology), 

realizowane w ramach projektu POKL „Młodzi Pewni 

Wykwalifikowani”. Uczestniczyło w nich 30 maturzystów 

naszej szkoły. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności 

informatycznych poprzez formatowanie i opracowanie szaty 

graficznej dorobku wypracowanego w ramach projektu. 

Uczestnicy pracowali nad następującymi dokumentami: 

dwujęzyczną recepturą potraw, dwujęzycznym portfolio, kartą 

menu oraz biznesplanem. 

 

 

To nasze wielkie zwycięstwo!!! 

4 kwietnia 2011r., M. Wiącek  

Dzień 27 marca to oczywiście Międzynarodowy Dzień Teatru. Aby uczcić  

to święto Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej już po raz VI zorganizował maraton teatralny pod 

hasłem „Bliżej teatru”, na którym uczniowie ze wszystkich szkół z powiatu mogli pokazać 

swój talent aktorski, sprawdzić swoją wiedzą o teatrze, a także wziąć udział  

w warsztatach teatralnych. Spotkaniu temu patronował Teatr im. Wandy Siemaszkowej 

 w Rzeszowie. W tym roku udział w konkursie wzięli także uczniowie naszej szkoły.  

O palmę pierwszeństwa walczyli w kategorii -Wiedza o teatrze. Ciężka praca i wola walki 

sprawiła, że zwyciężyli. Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych zajął dwa pierwsze 

miejsca. 

Oto nasi wielcy zwycięzcy: 

I miejsce- Weronika Salach, Dariusz Pytlak, Magdalena Miodunka 

II miejsce- Anna Bajor, Paulina Chudzik, Agnieszka Guźda 
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Pielgrzymka maturzystów 

31 marca 2011 r., W. Cesarz, S. Kubiś 

Maturzyści naszej szkoły uczestniczyli 19 marca 

2011r. w pielgrzymce do Częstochowy. Udali się tam dwoma 

autokarami wspólnie z wychowawcami, nauczycielami 

 i ks. J. Depczyńskim.  Przed obrazem Matki Bożej Królowej 

Polski uczestniczyli we mszy św., która była sprawowana  

w intencji maturzystów. Homilię wygłosił ks. Jarosław 

Depczyński. Wspólnie z uczniami naszej szkoły na Jasnej 

Górze byli maturzyści z dwóch zaprzyjaźnionych liceów 

 z Rzeszowa. Po Eucharystii był czas na zwiedzanie Jasnej 

Góry: skarbca, Bastionu św. Rocha, sali rycerskiej, Kaplicy 

Pamięci Narodu, Muzeum 600 - lecia. Zobaczyliśmy Golgotę Jasnogórską będąca dziełem 

 i darem wybitnego malarza polskiego, Jerzego Dudy Gracza oraz pomniki Jana Pawła II 

 i kardynała Stefana  Wyszyńskiego. Idąc po wałach jasnogórskich można było zatrzymać się 

przy stacjach drogi krzyżowej. 

Pielgrzymka była już ostatnim wspólnym wyjazdem klas IV technikum w szkole. 

Jeszcze miesiąc i dzisiejsi uczniowie staną się absolwentami. Czas tak szybko mija. Już dziś 

życzymy Wam zdanej matury i dobrych wyborów życiowych. 

 

 

Pierwszy dzień wiosny 

29 marca 2011 r., K. Rębisz  

To właśnie 21 marca zaczyna się WIOSNA. Dla uczniów natomiast jest to tzw. „Dzień 

Wagarowicza”, a ponieważ młodzież kultywuje tradycję, to w tym dniu frekwencja w szkole 

bywa niska. Ale nie w ZSA-E w Weryni. Młodzież naszej szkoły pokazała w tym roku,  

że można to święto spędzić zupełnie inaczej. Z inicjatywą wyszedł samorząd uczniowski, 

który zorganizował dla uczniów ciekawe i śmieszne konkursy. Zgromadzeni na sali 

uczniowie dopingowali swoich kolegów i koleżanki którzy reprezentowali poszczególne 

klasy. Nad całą zabawą czuwało jury w składzie Anna Tęcza, Magdalena Marszał  

i Magdalena Wiącek. Było o co walczyć: książki, słodycze, talony na „nieprzygotowanie”, 

talony na hamburgery,  a nawet piątka z języka polskiego. Myślę, że ten dzień można  

z pewnością zaliczyć do udanych. Wprawdzie nie topiliśmy marzanny, ale wiosna została 

powitana jak należy. 

A to nasi wielcy wygrani: 

Najlepsze Wiosenne Przebranie – Klasa 1 technikum  

w zawodzie technik ekonomista i technik kelner 

Sowa Mądra Głowa – Edyta Nizioł, Marzena Sukiennik i 

Patryk Gazda 
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Jaka to melodia – Klasa I technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu. 

Łamanie Języka – Kamil Czachor 

 

 

Rekolekcje szkolne 

28 marca 2011 r., W. Cesarz, S. Kubiś  

Klasy I – III naszej szkoły uczestniczyły w szkolnych 

rekolekcjach wielkopostnych. Odbywały się one w dniach 14-

16 marca 2011r. Prowadził je ks. Piotr Gnat  

ze Strzyżowa. Śpiew prowadził szkolny zespół Concordia  

w poszerzonym składzie.  Rekolekcje były czasem oderwania 

się od codziennych, szkolnych zajęć zastanowieniem się nad 

swoim życiem. Ks. Piotr, który wiele lat pracuje  

z „blokersami” w Rzeszowie, potrafił nawiązać świetny 

kontakt z młodzieżą. Przytaczał wiele przykładów z życia. Swoje konferencje obrazował 

slajdami. Zachęcał do walki o swoje życie o zwycięstwo.  Podczas rekolekcji był czas na 

wspólny śpiew, drogę krzyżową i projekcje filmu. Wiele osób przystąpiło do sakramentu 

pokuty. Na zakończenie rekolekcji sprawowana była msza św. w intencji młodzieży, 

nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Gdyby ktoś chciał wrócić do czasu rekolekcji, 

wystarczy odnaleźć stronę księdza Piotra w Internecie (www.naszaszopa.pl). Na tej stronie 

znajdziecie dwie konferencje  wygłoszone przez ks. Piotra: o spowiedzi (kobieta cudzołożna) 

i sól ziemi. Można je pobrać w formacie mp3. 

 

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej dla szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

11 marca 2011 r., A. Kwiecień  

Organizatorzy konkursu: 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Weryni oraz Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. 

Cele: 

Upowszechnianie języków obcych i literatury obcojęzycznej. Poznawanie twórczości poetów 

i pisarzy anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, rosyjskojęzycznych oraz 

francuskojęzycznych. Poszukiwanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych 

przez recytację oraz gromadzenie doświadczeń w tym zakresie oraz przez prace plastyczne. 

Termin: 

Konkurs odbędzie się 31 marca 2011 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni. 

http://www.naszaszopa.pl/
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Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

wszystkich typów. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 marca 2011 r. 

Uczestnicy prezentują: 

Jeden dłuższy lub dwa krótsze utwory literackie w wybranym języku obcym. 

Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatorów. 

Ocenie podlega dobór repertuaru, interpretacja utworu, poprawność językowa. 

Jury przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w zakresie każdego z języków na 

poziomie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 

Ponadto zachęcamy do uczestnictwa w konkursie w kategorii plastycznej: zilustrowanie 

zwrotu idiomatycznego, przysłowia, popularnego powiedzonka z któregoś z języków: 

angielski, niemiecki, francuski, rosyjski (rysunek piórkiem, akwarela, pastele i inne…  - praca 

powinna być podpisana danym przysłowiem lub zwrotem wraz z tłumaczeniem na pierwszej 

stronie, natomiast nazwiskiem wykonawcy i nazwą szkoły na odwrocie ). Prace w formacie 

A2, A3 prosimy nadsyłać najpóźniej do 28 marca 2011 r. 

Kontakt z organizatorami: 

Anna Kwiecień anna.kwiecien@zswerynia.pl 

 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

Tel. (017) 2271-332   fax (017) 2271-097 

e-mail:zswerynia@zswerynia.pl 

 

Dobiegła końca III edycja kursu e-learningowego "Liderzy Samorządów Uczniowskich" 

organizowany przez CEO 

6 marca 2011 r., M. Sukiennik  

Dobiegła końca III edycja kursu e-learningowego "Liderzy Samorządów  

Uczniowskich" organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Kurs odbywał się  

w terminie 11.10.2010 - 14.01.2011 r. W kursie tym wzięła udział uczennica naszej szkoły  

Marzena Sukiennik pod opieką jednego z nauczycieli. Uczestnicy kursu zdobywali wiedzę  

i umiejętności z następujących dziedzin: czym jest samorząd uczniowski,  praca w grupie, 

umiejętności lidera, prowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów społeczności szkolnej, 

mailto:anna.kwiecien@zswerynia.pl
mailto:zswerynia@zswerynia.pl
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planowanie projektu, poszukiwanie sojuszników, realizacja 

działań, ewaluacja projektu. Kurs trwał w łącznym wymiarze 60 

godzin i był podzielony na moduły, które każdy uczestnik musiał 

zaliczyć pozytywnie w określonym czasie, aby dotrwać do końca. 

Kurs był ciekawym doświadczeniem oraz przyniósł wiele 

informacji, które będą przydatne w realizowaniu celów i projektów 

nie tylko szkolnych. 

 

 

Agnieszka najlepszą piłkarką powiatu! 

3 marca 2011 r., Administrator  

Podczas VII Balu Piłkarza (19.02.2011r.) nagrodzeni zostali zwycięzcy Plebiscytu na 

Najlepszego Piłkarza, Piłkarkę i Trenera Powiatu 

Kolbuszowskiego w 2010 roku. Zwycięzcą kategorii 

na Najlepszą Piłkarkę Powiatu Kolbuszowskiego w 2010 

roku została uczennica naszej szkoły -Agnieszka Pastuła, 

uczęszczająca do klasy III Technikum  w zawodzie technik 

technologii żywności. Nasza Laureatka została nagrodzona 

Statuetką Olimpijczyka, nawiązującą do sukcesów Marka 

Bajora, srebrnego Medalisty Olimpijskiego z Barcelony  

w 1992 roku. Otrzymała również listy gratulacyjne od 

przedstawicieli samorządu województwa i powiatu oraz Posła 

RP Zbigniewa Chmielowca. Zostały one wręczone podczas finałów Powiatowej Halowej Ligi 

Piłki Nożnej. Sukces Agnieszki jest tym większy, że zwycięzców wybrali kibice, głosując 

drogą internetową oraz za pomocą specjalnych kart. A takie docenienie przez kibiców dla 

sportowca jest najważniejsze. 

Przy tej okazji warto przypomnieć, że Agnieszka została najlepszym sportowcem naszej 

szkoły w kategorii dziewcząt w roku szkolnym 2009/2010. 

BRAWO AGNIESZKA !!! Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych! 

 

Wycieczka do obiektów gastronomiczno-hotelarskich 

3 marca 2011 r., A. Tęcza  

28 lutego oraz 2 marca 2011 roku uczniowie II i III klasy 

Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa 

domowego byli na wycieczce w restauracji Dębianka w Nowej 

Dębie, restauracji i hotelu Astoria w Komorowie, restauracji 

Krokodyl oraz restauracji i w hotelu Dworek w Kolbuszowej. 

Dzięki uprzejmości właścicieli i pracowników mogli zobaczyć 
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profesjonale wyposażenie, rozmieszczenie pomieszczeń i stanowisk pracy, a także dowiedzieć 

się więcej na temat usług świadczonych przez te obiekty. 

 

 

Tytuł mistrza dla Kamila Czachora 

1 marca 2011 r., S. Kubiś  

Nie było co prawda gżegżółki, ale były złowróżbnie brzmiące pohukiwania sów  

i wcale nie przyjemniejsze dla ucha głuche odgłosy chrapania różnorakich bestii… To 

oczywiście fragmenty (nie najtrudniejsze) z dyktanda, które w ubiegłą środę pisali 

ortograficzni wybrańcy. Znamy już trójkę najlepszych w tym zacnym gronie. Tytuł szkolnego 

„Mistrza Poprawnej Polszczyzny i Ortografii” zdobył Kamil Czachor z klasy III w zawodzie 

technik agrobiznesu. Miejsce drugie zajęła Paulina Tęcza z klasy IV (technik agrobiznesu),  

a miejsce trzecie przypadło w udziale uczennicy klasy I (zawód technik ekonomista) - Monice 

Wojdyło. Wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród nastąpi na najbliższym apelu. 

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

 

 

,,Nie damy zginąć poległym” 

1 marca 2011 r., B. Olszówka  

W dniu 1 marca 2011 roku  po raz pierwszy  

w historii Polski czcimy pamięć ,, ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH”. Byli to żołnierze  Armii Krajowej 

,którzy podczas II wojny światowej walczyli  

z Niemcami o wolną Polskę .Niestety dla nich wojna nie 

zakończyła się w 1945 roku.  Nadal musieli chwycić  

za broń i walczyć z nowym okupantem,   

z komunistyczną  Rosją aż do polowy lat 50-tych.Wielu 

z nich zginęło z bronią w ręku lub  

w więzieniach NKWD. Komuniści skutecznie zatarli 

ślady ich pochówku. Rodziny do dziś nie wiedzą, gdzie  spoczywają  ciała  zabitych . 

,,Wspaniała władza  PRL-u” zadbała również o to aby wymazać z pamięci nazwiska 

Bohaterów; Witolda Pileckiego, Łukasza Cieplińskiego ,Lenartów i tysięcy  innych. Wśród  

nich był mieszkaniec Weryni kpt. Józef Batory. O życiu tego Bohatera opowiadał młodzieży 

naszej szkoły w dniu 22.02.2011 roku  jego brat Pan Franciszek Batory. Uczniowie z uwagą 

słuchali relacji naocznego świadka z procesu w 1953 ,podczas którego skazano na śmierć  m. 

innymi  Ł. Cieplińskiego, J. Batorego.  Zainteresowanie tą  ,,zapomnianą„ kartą naszej 

przeszłości  wskazuje, że należy częściej organizować spotkania z żyjącymi świadkami  

historii. 
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„Niech żyje bal! Drugi raz nie zaproszą nas wcale!” 

28 lutego 2011 r., A. Micek, S. Kubiś  

Uśmiechnięci maturzyści wraz ze swoimi partnerami oraz partnerkami bawili się 

 w sobotę 15 stycznia 2011 r. na studniówce w Domu Weselnym „DWOREK”  

w Kolbuszowej. Kilka tygodni przygotowań, prób pod okiem nauczycieli, dały rezultaty. 

Maturzyści z czterech klas z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznym w Weryni wraz 

 z osobami towarzyszącymi, odtańczyli tradycyjnego poloneza, rozpoczynając tym samym 

swój bal studniówkowy. Przyglądali im się zaproszeni nauczyciele, rodzice oraz władze 

powiatu, a było co oglądać. Klasy miały 

przygotowane dwa układy taneczne. Przed polonezem 

był czas  na podziękowania uczniów oraz wystąpienia 

przedstawiciela rady rodziców Pani Marii Wilk, 

dyrektora szkoły Pana Stanisława Olszówki oraz 

przedstawicieli ze starostwa  m.in. v-ce starosty Pana 

Wojciecha Cebuli. Noc szaleństw na parkiecie 

rozpoczęto walcem,  z którym maturzyści radzili sobie 

znakomicie. Wszyscy bawili się do białego rana. Na parkiecie dominowała mieszkanka 

najnowszych przebojów przeplatanych nieśmiertelnymi hitami, które serwował 

zgromadzonym zespół „BRASS”. Atmosfera była jedyna w swoim rodzaju, piękne suknie, 

garnitury, zupełnie inni uczniowie, tańce, zabawa, wszystko  

to zostanie w pamięci na całe życie. 

 

 

Potrafimy naprawdę wiele… 

21 lutego 2011 r., W. Majewska, A. Tęcza 

W dniu 17 lutego 2011 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami zapewnili 

profesjonalną obsługę dla uczestników konferencji, która odbyła się w Starostwie 

Powiatowym w Kolbuszowej. Na tą imprezę zostały przygotowane takie potrawy jak: 

babeczki z kremem twarożkowym i łososiem, ciasta, 

potrawy z mięs i ryb, sałatki owocowe i warzywne oraz 

różne rodzaje past. Podczas obsługi imprezy, nasi 

uczniowie nie zawiedli i po raz kolejny potwierdzili, że 

wśród wszystkich szkół w naszym powiecie w tej 

dziedzinie są najlepsi. 
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 „Nauka to potęgi klucz” 

18 lutego 2011 r., R. Skowrońska, S. Kubiś  

„Nauka to potęgi klucz” – tak mogliby powiedzieć nasi 

uczniowie. Trzydziestu maturzystów uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu POKL „Młodzi 

Pewni Wykwalifikowani”. Zajęcia składają się z kilku bloków 

tematycznych. Obecnie realizowany jest blok „Zarządzanie 

i przedsiębiorczość”. 

Nasi uczniowie poszerzają i zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności dotyczące: 

- planowania drogi kształcenia poprzez autoprezentację i osobiste portfolio, 

- konstruowanie biznesplanu wybranej działalności gospodarczej, 

-obsługi kasy fiskalnej, 

-programów finansowo-księgowych (Subiekt, Rewizor, Gratyfikant) z wykorzystaniem 

innowacyjnych pakietów opracowanych w ramach projektu - zamieszczonych  

na platformie e-learningowej. 

Prowadzone zajęcia przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności osób objętych 

szkoleniem, co pozwoli im na lepsze zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, aktywne poszukiwanie pracy oraz odnalezienie się w aktualnych warunkach na 

rynku pracy. 

 

Tytuł mistrza dla Ciebie? 

17 lutego 2011 r., S. Kubiś  

23 lutego (w środę) na trzeciej godzinie lekcyjnej w sali nr 4 odbędzie się szkolny 

konkurs „Mistrz Poprawnej Polszczyzny i Ortografii”. Jeżeli czujesz, że nie groźna jest  

Ci gżegżółka, ani żadna zasada ortograficzna, zgłoś swoje uczestnictwo do nauczyciela 

polonisty. Zapisy dwuosobowych reprezentacji klas do końca tygodnia. Zapraszamy! 

 

Wymiana okien 

15 lutego 2011r., W. Cesarz  

W okresie ferii zimowych został zrealizowany I etap 

remontu naszej szkoły.  Wymieniono wszystkie okna  

w głównym budynku oraz na sali gimnastycznej. Szare 

luksfery na klatce schodowej zastąpiły duże okna. W szkole 
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zrobiło się dużo cieplej. Dzięki sprzyjającej pogodzie główne prace zostały ukończone w 

czasie ferii i nie spowodowały zakłóceń w nauce. 

Jeszcze w tym roku szkoła zyska nowy wygląd. Kolejnym etapem remontu w naszej 

szkole będzie wykonanie ocieplenia budynku oraz wymiana instalacji centralnego 

ogrzewania. 

 

Zajęcia z pływania... 

15 lutego 2011 r., M. Laube-Skowrońska  

Od drugiego semestru w naszej szkole rozpoczęły się 

zajęcia  wychowania fizycznego na krytej pływalni  

w Kolbuszowej. Chętni uczniowie klas I i III uczestniczą  

w lekcjach na pływalni. Frekwencja dopisuje, a uczniowie  

z zaangażowaniem wykonują wszystkie ćwiczenia. Pokonują 

swoje słabości i doskonalą technikę pływania kraulem, na piersiach i na grzbiecie. 

 

Szaleństwo na łyżwach... 

14 lutego 2011 r., D. Magda, A. Tęcza 

Dnia 9 lutego 2010 roku uczniowie klas pierwszych, wspólnie z wychowawcami 

zorganizowali wyjazd na lodowisko do Dębicy. Lista chętnych na 

wyjazd zapełniła się błyskawicznie. Atmosfera zarówno na lodzie 

jak i podczas podróży była bardzo gorąca, a upadki tylko 

mobilizowały do dokonywania następnych kroków. Było 

mnóstwo śmiechu i świetnej zabawy. Uczniowie byli bardzo 

zadowoleni, że mogli poszaleć na łyżwach jak prawdziwe 

gwiazdy. 

 

Hermin - PLATFORMA MATEMATYCZNA 

14 lutego 2011 r., K. Rębisz  

Masz problem z matematyką? Weź udział w  kursie. Do wyboru poziom podstawowy  

i zaawansowany. Zespół firmy GINT stworzył innowacyjną platformę  

e-learningową, na której będzie realizowany kurs matematyki dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego, małopolskiego  

i podkarpackiego. Termin trzeciej edycji jest wyjątkowo dogodny dla uczniów klas trzecich 

techników, ponieważ będą mogli go zakończyć w pierwszym półroczu klasy maturalnej 

 i mieć jeszcze czas na powtórki przed maturą. 
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Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Rekrutacja do III tury do 25 lutego. 

 

Rusza „ poczta walentynkowa ” ! ! ! 

10 lutego 2011 r., Samorząd Uczniowski  

Za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego prześlij kratkę walentynkową. Kartki 

należy wrzucać do „skrzynki walentynkowej” od piątku do poniedziałku  

( do 3 lekcji ). Wszystkie listy w poniedziałek na lekcji 4 i 5 zostaną przekazane adresatom . 

UWAGA ! ! ! 

Walentynka musi być zaadresowana : Imię , Nazwisko i Klasa. 

Samorząd Uczniowski 

 

 

Nasza pierwsza praca - Praktyki zawodowe w ramach Projektu PO KL „Młodzi Pewni 

Wykwalifikowani” 

7 lutego 2011 r., B. Zuba, P. Piechota, P. Żołdak  

W dniach 17-28.07.2011r. odbyliśmy praktyki zawodowe  

w ramach Projektu POKL „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. 

Trzydziestu Uczestników Projektu z klas czwartych techników 

zostało podzielonych na dwie grupy:  ekonomiczną i żywieniową. 

Praktyki dla nas zostały zorganizowane na terenie Mielca, Rzeszowa 

oraz  okolic. Grupa żywieniowa odbyła praktyki  

w hotelach i restauracjach: Hotel Cztery Pory Roku, Hotel Polski, 

Restauracja Galaktyka w Rzeszowie, Hotel Nowy Dwór zaś grupa ekonomiczna  

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpackim Banku Spółdzielczym 

oraz  w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa  Rolniczego. 

Dzięki tym praktykom zdobyliśmy wiele przydatnych umiejętności  

i doświadczeń, które pozwolą nam w przyszłości na znalezienie dobrej pracy. Instytucje 

 i firmy, w których pracowaliśmy wystawiły nam bardzo dobre referencje, które ułatwią mam 

dobry start  na ryku pracy. W firmach zostali nam przydzieleni opiekunowie, którzy 

wprowadzili nas w tok pracy, a także służyli nam swoją wiedzą  

i doświadczeniem. Byliśmy traktowani nie jak uczniowie, lecz jak prawdziwi pracownicy, co 

nas bardzo motywowało do lepszego wykonywania obowiązków. Przed praktykami 

otrzymaliśmy tematy i program praktyk zawodowych, które mieliśmy zrealizować. Realizując 
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owe zagadnienia odpowiednio dopasowane do kierunku kształcenia, rozwijaliśmy swoje 

umiejętności nie tylko w teorii, ale również w praktyce. 

Pomimo kilku problemów z dojazdem, docieraliśmy na miejsca odbywania praktyk  

w bardzo dobrych humorach. Podczas praktyk udzielała się nam miła atmosfera. 

 W czasie „nowej pracy” poznaliśmy wielu interesujących ludzi, a także umacnialiśmy 

trwające już przyjaźnie. 

 

 

IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny pn. „Mistrz ortografii”. 

06 lutego 2011 r., M . Wiącek  

„Rz” czy „ż”, „ó” czy „u”- ortografia,  to jeden z najczęstszych 

problemów z jakim zmagają się uczniowie na lekcjach języka polskiego. 

Ona często spędza im sen z powiek. Są jednak i tacy, którzy z polskimi 

zasadami pisowni radzą sobie doskonale. Taką osobą jest m.in. uczennica 

I klasy (  zawód technik ekonomista) – Monika Wojdyło, uczestniczka 

IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego pn. „Mistrz ortografii”, 

organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara 

 w Kolbuszowej. Dzięki ciężkiej pracy i dużej wiedzy ortograficznej 

udało się jej zakwalifikować do kolejnego etapu konkursu i będzie ona 

reprezentować naszą szkołę w finale. 

Serdeczne gratulacje!!! 

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

31 stycznia 2011 r., M. Król  

W styczniu 2011 roku odbył się etap szkolny „XXVI Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej” organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.  

W olimpiadzie wzięło udział 9 uczniów naszej szkoły. Do etapu wojewódzkiego, który 

odbędzie się w trzeciej dekadzie kwietnia, zakwalifikował się Patryk Gazda z klasy  

II TE, zdobywając powyżej 80% prawidłowych odpowiedzi. 
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Zawody w pływaniu 

24 stycznia 2011 r., A. Żywiec  

W dniu 12 stycznia 2011 r. odbyły się  

I Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu dla Dzieci  

i Młodzieży w Kolbuszowej. Impreza  

zorganizowana została w nowo otwartej krytej 

pływalni "Fregata". W zawodach uczestniczyli 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego. 

Współzawodnictwo odbywało się na dystansach: 

25m stylem grzbietowym i dowolnym dla kl. I - IV 

szkół podstawowych, 50m stylem grzbietowym 

oraz dowolnym dla pozostałych. Odbyły się 

również wyścigi sztafet reprezentujących 

poszczególne szkoły. Zawody odbyły się w kategorii dziewcząt  

i chłopców.  Reprezentacja naszej szkoły była dość skromna: Piotr Bańka, Mariusz Brito  

i Michał Żywiec. Biorąc jednak pod uwagę osiągnięte sukcesy należy uznać naszą 

reprezentację za "wielką". Piotr Bańka zajął I miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym 

oraz I miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, Mariusz Brito zajął III miejsce na 

dystansie 50m stylem dowolnym. Dla nieświadomych wyjaśniam, że styl dowolny to każdy 

styl ale najczęściej jest to crawl, a grzbietowy to inaczej na plecach. 

 

 

Wywiadówka... 

23 listopada 2011r.,  S. Olszówka 

Szanowni Rodzice! 

Uprzejmie informuję, że dnia 13-go listopada  2014 r. (czwartek) o godzinie 16:30, odbędzie 

się spotkanie z rodzicami, 

na które serdecznie zapraszam. 

Porządek spotkania: 

1. 16:30 - informacja o pracy szkoły - dyrektor, wicedyrektor, przew. rady rodziców 

(sala gimnastyczna) 

2. ok. 17:00 - spotkanie wychowawców i nauczycieli (w klasach) 

3. ok. godz.17:15 zebranie Rady Rodziców (w sali nr 4). 

Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 
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Co dobre, szybko się kończy!!! 

14 stycznia 2011 r., A. Biestek, A. Fitał  

Zakończyły się zajęcia z bloku : Gastronomia z obsługą konsumenta, realizowane  

w ramach projektu„ Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. Podczas tych spotkań uczniowie 

 uczyli się przyrządzać wiele różnych smakołyków z pośród wielu działów technologii 

gastronomicznej.  Należały do nich m.in.: przekąski zimne i gorące, dania mięsne, potrawy  

z ryb i owoców morza,  potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe, ciasta, torty i torciki oraz 

desery flambirowane i na zimno. Mieli także okazję zapoznać się z kuchnią z różnych stron 

świata jak również z naszą rodzimą lasowiacką i regionalną. Ponadto organizowane były 

również zajęcia, na których uczniowie uczuli się nakrywać stół, aby nie tylko dobrze 

smakowało, ale także pięknie wyglądało to co się na nim znajduje. 

Zajęcia z bloku gastronomicznego cieszyły się wielką popularnością wśród uczestników 

projektu. Zwłaszcza, że każde takie spotkanie kończyła wspólna degustacja przyrządzonych 

potraw powiązana z oceną efektów pracy. 

 

 

Informacja o realizacji projektu POKL „Młodzi Pewni Wykwalifikowani” w roku 

szkolnym 2010/11 

11 stycznia 2011 r., B. Bryk  

W okresie od września do grudnia 2010 r. uczniowie klas maturalnych  

-  beneficjenci projektu POKL ,, Młodzi Pewni Wykwalifikowani", uczestniczyli  

w następujących  blokach zajęć pozalekcyjnych: Język angielski zawodowy i biznesowy, 

Gastronomia z obsługą konsumenta oraz w Kursie Księgowość komputerowa. W trakcie 

realizacji tych działań uczestnicy projektu sporządzili m.in. autorskie Karty Menu, autorskie 

receptury potraw, dwujęzyczne portfolio. Ponadto otrzymali Zaświadczenia MEN oraz 

Certyfikaty  ukończenia  kursu księgowości w języku polskim i angielskim. 

Od 7 stycznia 2011 roku rozpoczęła się realizacja bloku zajęć 

pozalekcyjnych: Zarządzanie i przedsiębiorczość. W ramach tych spotkań  uczniowie 

wypracują autorskie biznesplany, odbędą szkolenie z obsługi kas fiskalnych.  Będą także 

pracować na programach finansowo-księgowych: Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT. 

Podczas zajęć będą wykorzystywali zamieszczone na platformie e –learningowej pakiety 

edukacyjne opracowane na potrzeby realizacji projektu. Nauczą się również zarządzać 

działalnością gospodarczą. 

Uczestnicy projektu w okresie ferii zimowych będą brali udział w 2 tygodniowych 

praktykach zawodowych w renomowanych firmach i instytucjach finansowych oraz  

w standaryzowanych obiektach gastronomicznych. 

 

http://m.in/
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Opłatkowe spotkania 

10 stycznia 2011 r., W. Cesarz  

Ostatnie dni przed Świętami Bożego Narodzenia 

były w Zespole Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych  

w Weryni pełne nastroju świątecznego. Na wspólnym 

przedświątecznym spotkaniu zespół Concordia 

zaprezentował kilka tradycyjnych kolęd  

w nowoczesnych aranżacjach. Dyrektor Stanisław Olszówka 

przedstawił ostatnie sukcesy uczniów i złożył świąteczne 

życzenia. Odbyły się również spotkania opłatkowe uczniów 

z wychowawcami i nauczycielami. Na spotkaniu 

opłatkowym nauczycieli i pracowników szkoły gościł Józef 

Kardyś – starosta kolbuszowski, Wojciech Cebula – wicestarosta , Mieczysław Burek – 

Przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciel Rady Rodziców - Zbigniew Kardyś  

oraz Julian Dragan – sołtys wsi Werynia. 

Spotkania rozpoczynały się od wspólnej modlitwy, wysłuchania fragmentu Ewangelii 

o narodzeniu Syna Bożego oraz od składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem. Potem 

był czas na degustację przygotowanych, tradycyjnych potraw wigilijnych, wspólny śpiew 

kolęd i rozmowy. Oby ten nastrój życzliwości i serdeczności trwał nieprzerwanie przez cały 

nowy 2011 rok. 
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Rok 2010 

 

O piłce i nie tylko … 

10 stycznia 2011 r., W. Cesarz, A. Żywiec  

Mateusz Cetnarski, reprezentant Polski  

w piłce nożnej, spotkał się z młodzieżą Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Spotkanie 

odbyło się 21 grudnia i przebiegało w miłej, 

przedświątecznej atmosferze. W spotkaniu towarzyszył 

Mateuszowi  starszy brat, Łukasz. Jego obecność nie 

była przypadkowa, gdyż Łukasz bardzo mocno wspiera 

swojego brata od początku jego „przygody z wielką 

piłką”. Łączy ich bardzo mocna więź rodzinna. 

W trakcie spotkania Mateusz Cetnarski odpowiadając na pytania uczniów, 

opowiedział o swoim piłkarskim i prywatnym życiu. Przewinęły się tematy poruszające 

piłkarskie początki w KKS „Kolbuszowianka” i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. 

Mateusz opowiadał o grze i szkoleniu w UKS SMS Łódź, UKS SMS Bałusz i GKS 

Bełchatów. Mówił o rozterkach poprzedzających wyjazd z Kolbuszowej, tęsknocie za rodziną 

i  przyjaciółmi oraz o perspektywach i planach na przyszłość. 

Mateusz Cetnarski ma 21 lat i stanowi o sile GKS-u Bełchatów. Podczas każdego 

okienka transferowego ustawia się po niego kolejka klubów ekstraklasy i lig zagranicznych. 

Franciszek Smuda powołał Mateusza do kadry reprezentacji Polski. Ma on duże szanse by 

stać się podstawowym zawodnikiem naszej reprezentacji podczas Euro 2012. 

Na pamiątkę pobytu w naszej szkole Mateusz podarował koszulkę z numerem 10, 

 w której występuje w GKS Bełchatów. W podziękowaniu za spotkanie, młodzież przekazała 

Mateuszowi koszulkę reprezentacji Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

z numerem 10 i nazwiskiem gościa. 

Dyrektor Stanisław Olszówka wręczając podziękowanie za spotkanie  

z młodzieżą, życzył piłkarzowi wielu sukcesów sportowych. Po zakończeniu spotkania 

ustawiła się długa kolejka po autograf gościa 

 

Czysty las 

06 stycznia 2011 r., Administrator  

Już po raz szósty uczniowie naszej szkoły brali udział  

w ogólnopolskim konkursie „Czysty Las”. Zmagania konkursowe 
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rozpoczęli od działań, których celem była poprawa stanu czystości lasu. 

 

 

Wojewódzki konkurs plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS” 

28 grudnia 2010 r., M. Sukiennik, S. Kubiś  

10 grudnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyło się rozstrzygnięcie 

VI Wojewódzkiego konkursu plastycznego „Porozmawiajmy  

o AIDS”, w którym uczestniczyła Marzena Sukiennik z klasy II  

w zawodzie technik żywienia. Komisja konkursowa oceniła 415 prac, 

które napłynęły z 92 szkół województwa podkarpackiego. Spośród 

uczestników wyłoniono laureatów - przyznano 10 nagród oraz 12 

wyróżnień.  

W szczęśliwej "12" wyróżnionych znalazła się nasza 

uczennica i otrzymała cenną nagrodę. 

 

 

Szlachetna Paczka 

23 grudnia 2010 r., W. Cesarz, S. Kubiś  

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni 

przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Świątecznej Pomocy pod  nazwą „Szlachetna 

Paczka”. Akcję przeprowadziło Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski. Odbiorcą 

paczki jest rodzina zamieszkała na terenie parafii Werynia. Zebrane produkty żywnościowe, 

chemiczne oraz odzież zostały przekazane potrzebującej rodzinie przez pracowników 

starostwa. Głównym założeniem akcji jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy - by 

była ona skuteczna, konkretna i sensowna. W szlachetnej paczce darczyńcy odpowiadają na 

potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom z naszej szkoły za 

Wasze serce i zaangażowanie. I już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach. 

„Nie rzeczy pomagają, ale ludzie”. 
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Europejski Dzień Języków obcych 

21 grudnia 2010 r., A. Stąpor 

8 grudnia obchodziliśmy  Dzień Języków 

obcych.  W tym dniu uświadamiamy sobie, jak wiele 

korzyści przynosi człowiekowi nauka języków obcych. 

Dzięki znajomości języków możemy lepiej zrozumieć 

innych ludzi oraz bliżej poznać ich tradycję i kulturę. 

Zapewne większość z nas, zdaje sobie sprawę z tego 

jak ważna i potrzebna w życiu jest znajomość języków 

obcych. W dzisiejszym świecie zagraniczne wycieczki 

lub wyjazdy w celach turystycznych lub zarobkowych stały się bardzo popularne i w takich 

sytuacjach umiejętność nawiązania rozmowy z mieszkańcami innego kraju jest wręcz 

niezbędna. Czy wtedy potrafi nasz język "wyrazić to, co pomyśli głowa" zależy tylko od nas. 

Dla urozmaicenia obchodów Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole 

przygotowaliśmy kilka gier i zabaw dotyczących wiedzy na temat krajów, których języki 

nauczane są w naszej szkole. Nad całością konkursu czuwało jury w składzie: Anna 

Kwiecień, Anna Stąpor, Urszula Kuna. Zabawę rozpoczęli uczniowie klasy II tż, którzy 

zaprezentowali dwie scenki na temat zalet nauki języków obcych. Następnie przedstawiciele 

klas odpowiadali na pytania z wiedzy ogólnej oraz znajomości piosenek wykonawców 

obcojęzycznych. Zwycięzcami zostali: klasa II ta/te oraz klasa IV tż a. Gratulujemy! 

 

Mamy nadzieję, że obchody z okazji Europejskiego Dnia Języków utwierdził Was 

 w przekonaniu, że warto poznawać inne języki. Kto wie, może nasz pisarz Mikołaj Rej, 

gdyby dzisiaj żył powiedziałby:  

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają,  

Iż Polacy nie gęsi i obcymi językami władają."? 

 

 

Konkurs Świąteczne Wariacje rozstrzygnięty !!!! 

17 grudnia 2010 r., A. Tęcza, W. Majewska  

16 grudnia 2010 roku w naszej szkole odbył się konkurs kulinarny "Świąteczne 

Wariacje". Uczestnicy konkursu byli oceniani w następujących kategoriach: oryginalność, 

smak, łatwość przyrządzenia, nakrycie i dekoracja stołu . W kategorii  potrawa I miejsce 

zajęły Ewelina Maciąg i Małgorzata Kwaśnik, które przygotowały roladę rybną  

i dekoracyjne babeczki z kremem twarożkowym i łososiem. W tej kategorii wyróżnienie 

otrzymały Agnieszka Kardyś i Bernadetta Hopek, które przygotowały Pierogi ze śliwkami  

i miodem oraz Pamułę. W kategorii  dekoracja I miejsce otrzymały Magdalena Garbacka 

 i Paulina Kwaśnik, zaś wyróżnienie otrzymał Mateusz Twardowski. W kategorii  nakrycie 
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stołu I miejsce otrzymały Kinga Marut, Ilona Różańska i Paulina Wilk, zaś wyróżnienie 

otrzymały Marzena Orzech, Klaudia Kuliś i Agnieszka Przybyło. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Sobotnie spotkanie 

14 grudnia 2010 r., J. Godzisz, M. Wiącek  

W sobotę, 27 listopada 2010 roku, uczestnicy projektu 

„Młodzi Pewni Wykwalifikowani” wzięli udział  

w zajęciach z bloku: Język angielski zawodowy i biznesowy, 

których celem było opracowanie portfolio w języku 

angielskim. Spotkanie zaczęło się od analizy przykładowych 

CV i listów motywacyjnych. Uczniowie zwrócili uwagę na 

różnice pomiędzy tymi dokumentami w języku polskim  

i angielskim. Po przypomnieniu zasad pisania listu formalnego, 

beneficjenci zanotowali przydatne wyrażenia  

i zaczęli tworzyć własne portfolio. W wyniku intensywnej pracy powstały anglojęzyczne 

dokumenty, które mogą zostać wykorzystane na progu rozpoczynającej się kariery 

zawodowej.  

 

Events 

17 listopada 2010 r., B. Ziętek, K. Wachowska 

Na naszej stornie znajduje się już nowy numer szkolnej gazetki "Events". W imieniu 

zespołu redagującego zachęcam do przeczytania. Myślę, że każdy znajdzie tam coś 

ciekawego dla siebie. 

 

 

„Młodzi Pewni Wykwalifikowani”- zakończenie pierwszego kursu… 

10 grudnia 2010 r., A. Micek  

Zbliża się połowa grudnia, a wraz z tym miesiącem dobiega końca kurs „Księgowości 

komputerowej”. Jest to jeden z bloków realizowanych w ramach projektu „Młodzi Pewni 

Wykwalifikowani”. Kurs ten podzielony został na dwa etapy. Pierwszy  

z nich obejmował zajęcia teoretyczne z zakresu rachunkowości. Na etap drugi, już 

praktyczny, przeznaczono godzin 50, podczas których 30-stu uczestników w salach 

komputerowych pracowało na programach takich jak „Płatnik” czy „Symfonia- mała 

księgowość”. Kurs prowadzony był przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, które 
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reprezentowane było przez Panią Małgorzatę Świder i Panią Magdalenę Płonkę – Czarnotę. 

Zajęcia odbywały się co tydzień w piątek. Rzecz jasna w trakcie zajęć uczniom 

 i prowadzącym przysługiwała półgodzinna przerwa na obiad, którego przygotowaniem 

zajmowała się specjalnie wynajęta firma cateringowa.  Przerwa „cieszyła się” dużą 

popularnością młodzieży, podobnie jak obiad - najeść się mogli i wegetarianie,  

i „mięsożercy”. Cały kurs prowadzony był w taki sposób, aby każdy mógł przyswoić 

podstawową wiedzę z zakresu księgowości. Dla osób uczących się w zawodzie technik 

agrobiznesu i technik ekonomista stanowiło to niejako bardzo przydatną powtórkę do 

egzaminu zawodowego, a dla uczniów - żywieniowców było nową, ale na pewno przydatną 

 w przyszłości przygodą. Miejmy zatem nadzieję, że kurs „Księgowość komputerowa” nie 

tylko podniesie nasze kwalifikacje zawodowe, ale również  

w przyszłości, przyczyni się do osiągania sukcesów na rynku pracy. 

 

 

SZLACHETNA PACZKA 

4 grudnia 2010 r., W. Cesarz, S. Kubiś  

Zespół Szkół Agrotechniczno – 

Ekonomicznych w Weryni wspólnie  

ze Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej pragnie 

włączyć się w dobroczynną akcję SZLACHETNA 

PACZKA. Nauczycieli i uczniów zapraszamy do 

włączenia się w tą akcję. Zbiórka produktów oraz 

środków finansowych będzie odbywać się w dniach  

6 – 9 grudnia 2010r. i prowadzona będzie przez 

Szkolne Koło Caritas. Wszystkie zebrane fundusze  

i dary przekażemy do Starostwa Powiatowego, gdzie 

zostaną paczki przygotowane i przekazane rodzinom 

potrzebującym z terenu naszego powiatu. 

SZLACHETNA PACZKA to system pomnażania dobra, w którym konkretna pomoc 

trafia do konkretnych osób. Paczka łączy w przemyślany sposób tysiące ludzi: wolontariuszy, 

rodziny w potrzebie, darczyńców (wspierają konkretną rodzinę) i dobroczyńców (wsparcie 

finansowe). To pomoc lokalna – pozwala pomóc osobom i rodzinom żyjącym obok nas, 

wziąć odpowiedzialność za nasze otoczenie i je zmienić. 

Akcja organizowana jest już po raz dziesiąty przez Stowarzyszenie WIOSNA.  

W ubiegłym roku SZLACHETNA PACZKA przekazała pomoc o wartości 6,5 miliona 

złotych 8 tysiącom potrzebujących rodzin w całej Polsce. W tym roku o szczegółach akcji 

można wiele dowiedzieć się również z telewizji (TVP patronuje akcji) oraz z gazet. W 

ostatnią niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański akcji pobłogosławił papież Benedykt XVI. 

Adwent i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zmuszają nas do refleksji nie tylko nad 

samym sobą, ale też nad tym, w jaki sposób można sprawić, by te święta były radosne także 

dla innych. Możesz pomóc komuś, kto tego potrzebuje. 
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Świąteczne wariacje 

1 grudnia 2010 r., L. Nowak, A. Tęcza  

Zespół Szkół w Weryni organizuje szkolny  konkurs kulinarny pod hasłem 

„Świąteczne wariacje” w kategoriach: potrawa świąteczna, dekoracja świateczna i świąteczne 

nakrycie stołu. Zgłoszenia prosimy składać do sekretariatu szkoły. Prezentacja stołów, 

dekoracji oraz degustacja przygotowanych potraw odbędzie się 16 grudnia. Dla wszystkich 

przewidziane są nagrody niespodzianki 

 

 

OGŁOSZENIE ! ! ! 

25 listopada 2010 r., A. Skomra  

W dniach 26.XI – 03. XII. 2010 r. odbędzie się w naszej szkole VI edycja „ GÓRY 

GROSZA ” organizowana przez Samorząd Uczniowski.  Celem akcji jest pomoc dzieciom 

wychowującym się poza własną rodziną.  Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na 

rzecz  Towarzystwa „ Nasz Dom ” Każdy grosz jest bardzo ważny, przyłączcie się do nas ! 

Sprawmy, aby nasza góra grosza była największa !  

PAMIĘTAJ ! ! ! 

Jeden grosz znaczy wiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie ! ! ! 

 

 

Wyróżnieni w konkursie wiedzy ekonomicznej… 

19 listopada 2010 r., P. Serafin  

W dniach 17-18 października w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

w Kielnarowej odbył się konkurs wiedzy ekonomicznej dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Organizatorzy konkursu 

postanowili przeprowadzić go w niekonwencjonalnej 

formie gry terenowej. W konkursie uczestniczyło 22 

drużyny z województwa podkarpackiego  

i małopolskiego. Drużyny musiały wykazać się 

wiedzą teoretyczną, ale również spostrzegawczością, 

kreatywnością, a także refleksem. Dla wszystkich 

uczestników było to nowe i ciekawe doświadczenie. 

Uczniowie naszej szkoły w składzie Michał 
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Kłosiński, Dominik Wilk i Łukasz Andruchów sprostali wyzwaniom konkursowym 

zdobywając wyróżnienie za „innowacyjne metody kształtowania postaw przedsiębiorczych 

wśród młodzieży”. Konkurs okazał się pozytywnym doświadczeniem dla uczniów, 

uświadomił im, że w życiu liczy się nie tylko wiedza teoretyczna, ale również dobry pomysł 

 i szybkość podejmowania trafnych decyzji. 

 

Honorowi Dawcy Krwi z naszej szkoły 

18 listopada 2010 r., M. Król  

W listopadzie tradycyjnie obchodzone są Dni 

Honorowego Dawcy Krwi. Z tej okazji 12 listopada 

2010 r. grupa uczniów naszej szkoły – Honorowych 

Dawców Krwi uczestniczyła w spotkaniu  

w kolbuszowskim Miejskim Domu Kultury, 

zorganizowanym przez Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. 

Podczas spotkania przedstawiony został raport  

z całorocznej zbiórki krwi, wszyscy honorowi 

krwiodawcy w dowód wdzięczności otrzymali skromne 

upominki. 

 

 

Torty i inne wyroby cukiernicze 

16 listopada 2010 r., A. Tęcza  

16 listopada 2010 w naszej szkole odbyły się dodatkowe zajęcia z bloku Gastronomia 

z obsługą klienta. Na pewno większość z nas uwielbia słodycze.  Podczas zajęć powstały 

takie specjały jak: bawole oczy, delicja orzechowa, torcik galaretowo- śmietankowy oraz tort 

biszkoptowo- bezowy. Było dużo pracy, ale co najważniejsze dużo pyszności!!! 

 

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych poznają swój zawód w 

praktyce 

16 listopada 2010 r., A. Tęcza, L. Nowak  

Ekstrudowanie, masowanie czy homogenizowanie to dla niektórych uczniów trudne 

pojęcia. 15 listopada 2010 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać wyżej wymienione 

procesy. W tym dniu uczniowie Technikum w zawodach technik technologii żywności oraz 
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technik żywienia i gospodarstwa domowego byli na wycieczce w Zakładzie Mięsnym 

"Herman" w Hermanowej  i przedsiębiorstwie spożywczym wyrobów ekstrudowanych 

Stanisława Rymuta w Sędziszowie Małopolskim. W zakładach tych zapoznali się z procesami 

technologicznymi, urządzeniami i maszynami, które do tej pory poznawali z podręczników. 

Dzięki temu pogłębili swoją wiedzę związaną  

z produkcją produktów wędliniarskich  

( różnorodnych kiełbas i wędzonek) i wyrobów 

zbożowych. Dzięki gościnności kierownictwa 

zakładów uczniowie mieli okazję spróbować ich 

wyrobów. 

 

 

 

DYSKOTEKA SZKOLNA 

16 listopada 2010 r., A. Skomra  

Samorząd Uczniowski zaprasza na DYSKOTEKĘ, która 

odbędzie się 18.11.2010 r. (tj. czwartek) w godzinach 18-22. 

Przypominamy o legitymacji szkolnej. Klasy pierwsze są 

zwolnione z symbolicznej opłaty. Nagłośnienie i oświetlenie 

zapewnia Miejski Dom Kultury z Kolbuszowej. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ! ! ! 

 

 

Dominik Gancarz finalistą olimpiady wiedzy z zakresu BHP 

15 listopada 2010 r., B. Krzysztofiński, S. Kubiś  

10 listopada 2010 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Rzeszowie odbył się finał wojewódzki „Olimpiady wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”, w którym 

uczestniczył Dominik Garncarz, uczeń klasy drugiej w zawodzie 

technik agrobiznesu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni. W bieżącym roku była to już XII edycja tej olimpiady, która 

cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na swoją tematykęi 

cenne nagrody dla finalistów. 

Zakres tematyczny wiedzy, jaką wykazywali się finaliści, obejmował: 

-zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach, 
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-wiadomości z zakresu głównych zagrożeń występujących w gospodarstwach, 

-przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-zakresy działań Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

Dominik Gancarz zdobył cenne nagrody w postaci: aparatu fotograficznego, kalkulatora 

naukowego i pamięci pendrive. 

 

Nowe kwalifikacje zawodowe... 

9 listopada 2010 r., L. Nowak, A. Tęcza  

Od  14 października do 6 listopada 2010 r. w naszej szkole odbywały się zajęcia 

praktyczne, które realizowane były w ramach Kursu Cukiernika, organizowanego przez 

Stowarzyszenie "NIL". Uczestniczkami tego kursu były kobiety z gmin Niwiska  

i Kolbuszowa. Pod okiem prowadzących Lucyny Nowak, Anny Tęcza i Wioletty Majewskiej 

kursantki uczyły się sporządzać desery, ciasta i napoje. Zajęcia cieszyły się dużym 

zainteresowaniem i zaangażowaniem kobiet chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, 

które w przyszłości pozwolą im znaleźć ciekawą pracę, a także urozmaicić ofertę 

konsumpcyjną ich rodzin. 

 

Ciekawe doświadczenia…. 

5 listopada 2010 r., L. Nowak  

Grupa uczniów Technikum [technik ekonomista i technik agrobiznesu] uczestniczy  

w zajęciach gastronomicznych w ramach projektu „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”.  

4 listopada 2010 r. przygotowywali sałatki z ryb i owoców morza. Jest to dla nich nowe 

doświadczenie zawodowe, dzięki któremu mogą poszerzyć swoje umiejętności kulinarne,  

a także odkryć drzemiące w nich pasje. 

 

Praktyki wakacyjne 

4 listopada 2010 r., A. Stąpor  

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły będą mieli  możliwość wyjazdu na praktyki 

wakacyjne do Wielkiej Brytanii. Chętnych uczniów z klas trzecich zapraszamy do udziału  

w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w środę 10 listopada na długiej przerwie w 

sali nr 23 
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Samorząd uczniowski wybrany!!! 

4 listopada 2010 r., I. Pogoda  

75 uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno - 

Ekonomicznych w Weryni uprawnionych do głosowania 

zadecydowało 2 listopada 2010 r. kto będzie reprezentantem 

szkoły. Odbyło się to pod czujnym okiem komisji wyborczej 

w skład której wchodzili: Dominika Magda, Kacper Rozmus, 

Klaudia Halat, Tomasz Reguła. 

Wyniki głosowania są następujące: 

Przewodnicząca: Agnieszka Skomra 

Zastępcy: Kamil Bujak, Dominik Wilk 

Skarbnik: Michał Kłosiński 

Sekretarz: Paulina Drożdż 

Członkowie: Andrzej Posłuszny, Paweł Nowak 

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie dekoracji i wymaganej dokumentacji Marzenie 

Sukiennik oraz wszystkim osobom, które pomagały w organizacji wyborów. 

Nowemu samorządowi uczniowskiemu gratulujemy i życzymy wiele pomysłów na twórcze 

działanie!!! 

 

 

Ewakuacja... 

2 listopada 2010 r., B. Krzysztofiński, S. Kubiś  

W dniu 28.10.2010 r. na terenie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni odbyły się planowane ćwiczenia praktycznego sprawdzania organizacji  

oraz warunków ewakuacji budynku szkolnego. Ćwiczenia poprzedzone zostały 

wcześniejszym szkoleniem Rady Pedagogicznej i miały za zadanie ocenić w praktyce 

sprawność przeprowadzonej akcji. Po ogłoszeniu ewakuacji, zgodnie z procedurą, uczniowie  

i pracownicy sprawnie opuścili budynek i udali się na miejsce zbiórki, gdzie opiekunowie 

dokonali sprawdzenia stanu ilościowego poszczególnych grup. W ćwiczeniach, brały również 

udział 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Kolbuszowej pod dowództwem kapitana 

Pawła Tomczyka. 

Pan kapitan Tomczyk przeprowadził dla uczniów pogadankę – szkolenie,  

na którym omówił zasady przeprowadzania ewakuacji. Strażacy dokonali również pokazu 
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sprzętu gaśniczego i ratunkowego oraz zapoznali uczniów z wyposażeniem pojazdów 

strażackich GB1 2/24 oraz GCB1 5/32, a także zademonstrowali praktyczny sposób użycia 

sprzętu gaśniczego i ratunkowego. 

 

 

Zdobywamy dodatkowe kwalifikacje gastronomiczne 

1 listopada 2010 r., A. Tęcza  

Od 4 października br. rozpoczęły się w naszej szkole 

dodatkowe zajęcia z bloku Gastronomia z obsługą 

konsumenta, które są realizowane w ramach projektu  

pt. „Młodzi Pewni Wykwalifikowani.” Podczas pierwszych 

zajęć uczniowie ćwiczyli technikę garnirowania zakąsek 

zimnych. Na stole pojawiły się takie potrawy jak: (tatar 

śledziowy, grzybki pomidorowe, kanapki tortowe, rożki 

 z szynki, koreczki serowe, faszerowane ogórki). Uczniowie 

podczas tych zajęć mieli możliwość sporządzania 

nietypowych, często drogich potraw. Dla niektórych uczniów było to nowe doświadczenie, 

ponieważ do tej pory nie mieli kontaktu z tego typu zajęciami. Zajęcia zakończyły się miłym 

akcentem, jakim było degustowanie przygotowanych potraw. 

 

 

Wybory samorządu uczniowskiego!!! 

1 listopada 2010 r., M. Sukiennik  

Chcesz zmienić szkołę na lepsze...? 

Już niebawem w Waszych rękach będzie los kandydatów ubiegających się  

o stanowisko przewodniczącego szkoły. To 2-go listopada 2010 r. reprezentanci klas  

w Waszym imieniu oddadzą swoje głosy. Tym samym wybierzecie osobę, która według 

Waszych przedstawicieli wyróżnia się spośród kandydatów aktywnością, inicjatywą 

działania, wysoką kulturą osobistą, właściwym podejściem do obowiązków szkolnych. Może 

warto jeszcze przedyskutować w klasie ten temat? Wybory odbędą się  na piątej lekcji - 

jadalnia ZSA-E w Weryni. 

 

Serdecznie zapraszamy do odpowiedzialnego głosowania!!! 
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Wygrali konkurs i pojechali do Warszawy 

28 października 2010 r., K. Rębisz  

Laureaci III Powiatowego Konkursu wiedzy o Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej 

i samorządzie lokalnym wyruszyli 20 października na wycieczkę do Warszawy. Nie mogło 

oczywiście zabraknąć uczniów z naszej szkoły, którzy jak co roku chętnie wzięli udział  

w konkursie. W nagrodę do Warszawy pojechali: Justyna Kwaśnik, Barbara Zuba, Piotr 

Żołdak, Wioleta Wacht, Agnieszka Pacyna, Ewa Boronowicz, Dawid Dziuba, Andrzej Wilk, 

Andżelika Czaja, Sylwia Starzec oraz Mateusz Twardowski wraz z opiekunami Katarzyną 

Rębisz i Ewą Serafin. 

Już o 10.00 byliśmy w Warszawie. Na sam początek zwiedzaliśmy  Belweder. Wielu 

zapewne zastanawia się czym jest Belweder dzisiaj? Otóż spełnia on funkcję reprezentacyjną 

państwa i jest własnością kancelarii prezydenta RP, czyli na dzień dzisiejszy Bronisława 

Komorowskiego. Często Belweder gości przedstawicieli i defilady wojskowe. Wręczane są 

 w nim również odznaczenia generalskie i inne stopnie wojskowe. Belweder to cenny zabytek 

, ale przede wszystkim ważna i użyteczna dla państwa instytucja, bez której ciężko byłoby 

wyobrazić sobie Warszawę czy Park Łazienkowski. Po zwiedzaniu był czas na obiad 

i naładowanie akumulatorów. O 13.00 weszliśmy do Muzeum Chopina i tu zostaliśmy 

zaskoczeni. Nie ma przewodnika tylko karty magnetyczne, słuchawki, czytniki, miejsca do 

posłuchania muzyki, ekrany dotykowe itp. Można by się zastanawiać czy to jest muzeum? 

Ale tak, to Muzeum Fryderyka Chopina. Samo muzeum powstało ku pamięci wielkiego 

kompozytora i ma na celu gromadzenie i przekazywanie najwyższej jakości wiedzy oraz 

doświadczeń artystycznych, których indywidualny wybór zależy od widza. Każdy 

zwiedzający może znaleźć coś dla siebie. Po zwiedzaniu czas wracać do domu. A może za rok 

i Ty wybierzesz się z nami? 

 

 

XV Jubileuszowy Zjazd Szkolnych Kół Caritas 

27 października 2010 r., A. Biestek, M. Wiącek  

Przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas w ZSA-

E w Weryni  wraz z opiekunami wzięli udział w XV 

Jubileuszowym Zjeździe SKC diecezji rzeszowskiej, 

który odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym  

w Rzeszowie w dniu 22 października br. Zjazd rozpoczął 

się uroczystą mszą św. sprawowaną przez biskupa 

rzeszowskiego – Kazimierza Górnego, w kościele  

pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie . Następnie wszyscy 

uczestnicy zjazdu przeszli do II Liceum 

Ogólnokształcącego i tam wysłuchaliśmy prelekcji  

prof. Kazimierza Ożoga- przedstawiciela Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wystąpienia  

ks. Mariana Subocza- dyrektora Caritas Polska. Podsumowaniem całego zjazdu była 
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wspaniała część artystyczna. Ze spotkania wynieśliśmy nie tylko cenne doświadczenia, ale 

także materiały szkoleniowe, które na pewno przydadzą się w dalszej pracy. 

 

 

Komedia wszech czasów??? 

26 października 2010 r., J. Godzisz, M. Wiącek  

Takie hasło właśnie widnieje na plakacie reklamującym najnowszą komedię polską 

„Śluby panieńskie”. Ponieważ klasa 3 tatż (zawód technik agrobiznesu i technik żywienia)  to 

uczniowie bardzo dociekliwi, postanowili oni sprawdzić, czy aby tak jest na pewno. Mając  

w pamięci treść utworu A. Fredry, 20 października br. udaliśmy się  

do kina Helios na projekcję filmu będącego adaptacją tego dzieła. Po spektaklu okazało się, 

że zdania widzów z naszej szkoły były podzielone. Takie ujęcie tematu znalazło zarówno 

zwolenników, jak i przeciwników. Nie mniej przyjemnym dopełnieniem naszej wycieczki 

była wizyta w Hotelu Nowy Dwór w Zaczerniu. Dzięki wspaniałej przewodniczce 

zwiedziliśmy cały hotel, poznaliśmy mechanizmy funkcjonowania placówki oraz obowiązki 

jej pracowników. Uczniowie mieli okazję zwiedzić pokoje hotelowe, restaurację oraz salon 

odnowy biologicznej, tzw. SPA. Pani zapoznała nas także z kryteriami obowiązującymi 

kandydatów na poszczególne stanowiska pracy w hotelu. 

 

 

I miejsce i puchar w biegach przełajowych 

21 października 2010 r., A. Żywiec  

12.X.2010 roku odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców. 

Impreza odbyła się na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. W zawodach 

brały udział reprezentacje: Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, Zespołu Szkół 

Technicznych w Kolbuszowej i Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni. Drużyny składały się z 10 zawodników. Każdy z nich miał do przebiegnięcia ok. 

1500 m. Zawody rozpoczęły się dla naszej reprezentacji niekorzystnie, gdyż po pierwszej 

zmianie nasz zawodnik zajmował trzecie miejsce. Trzecia, czwarta i piąta zmiana odrabiając 

straty wyprowadziła naszą sztafetę na drugie miejsce. Szósta i siódma zmiana odrobiła 

stracony dystans do prowadzącego zawodnika z Liceum Ogólnokształcącego i na ósmej 

zmianie nasz zawodnik już prowadził. Zawodnicy z dziewiątej i dziesiątej zmiany 

powiększyli przewagę nad pozostałymi sztafetami i do mety dobiegli na I miejscu z przewagą 

30-40 m. 

Naszą szkołę reprezentowali: 

1. Zbigniew Ozga I Tż 

2. Mariusz Brito I Te 

3. Jarosław Branas I Te 
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4. Tomasz Wiktor I ZSZ 

5.Rafał Grochala I ZSZ 

6. Michał Żywiec I Tra 

7. Kamil Kolano I Tar 

8. Maurycy Wit II Ta 

9. Mateusz Micek III Tż 

10. Mirosław Bździkot II ZSZ 

 

 

 

Poczęstunek dla Pszczelarzy …. 

21 października 2010 r., A. Fitał  

W ubiegłą niedzielę, 17 października br. uczniowie naszej 

szkoły kształcący się w zawodzie technik żywienia  

i gospodarstwa domowego mieli okazję sprawdzenia swoich 

dotychczasowych umiejętności  oraz zdobycia nowych 

doświadczeń zawodowych podczas przygotowywania stołu 

szwedzkiego na uroczystość poświęcenia sztandaru Koła 

Pszczelarzy w Kolbuszowej. Uroczystość ta odbyła się  

w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Na stole szwedzkim 

znalazły się potrawy gorące, zimne zakąski, a także  słodkości przygotowane na bazie 

pysznego miodu. Myślę, że zarówno goście jak i organizatorzy byli zadowoleni. 

 

 

 

"Czysty las" 

19 października r., Administrator 
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Dzień patrona szkoły – Komisji Edukacji Narodowej 

19 października 2010 r., S. Kubiś  

13 października 2010 r. był wyjątkowym dniem w naszej 

szkole. Świętowaliśmy potrójnie. Po pierwsze, uroczyście 

obchodziliśmy święto patrona naszej szkoły – Komisji Edukacji 

Narodowej. Uczniowie klasy drugiej w zawodzie technikum 

żywienia przedstawili krótką historię powstania oraz działalności 

Komisji, zapisanej w dokumentach z tamtych lat. Zobaczyliśmy, 

jakie ideały przyświecały ówczesnej reformie szkolnictwa  

i mogliśmy je skonfrontować z dzisiejszymi. 

Po drugie, do naszego grona oficjalnie przyjęliśmy uczniów klas pierwszych. 

W obecności dyrektora, starosty kolbuszowskiego, przedstawicieli rodziców i całej 

społeczności szkolnej, złożyli oni uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali między 

innymi dbać o dobre imię szkoły, szanować się nawzajem i nie szczędzić trudu w zdobywaniu 

wiedzy. Pierwszoklasistom życzymy, aby te słowa miały pokrycie w rzeczywistości! 

Po trzecie w końcu, świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany 

Dniem Nauczyciela. Starosta kolbuszowski, Józef Kardyś, złożył najlepsze życzenia gronu 

pedagogicznemu. Gościliśmy nie tylko nauczycieli uczących obecnie, ale również sporą 

reprezentację emerytowanych pracowników naszej szkoły. Swoje życzenia przekazał również 

dyrektor, Stanisław Olszówka, a także przedstawiciel rodziców – pani Maria Wilk. Przy tej 

okazji dyrektor zaprezentował wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych uczniów naszej 

szkoły oraz zwrócił uwagę na to, jak te wyniki plasują się na tle wyników ogólnokrajowych. 

Na koniec zespół muzyczny wykonał zadedykowaną specjalnie dla grona 

pedagogicznego piosenkę, która spotkała się z dużym aplauzem publiczności. Oto fragment 

jej słów: 

„Nauczycielu, 

jesteś mi naprawdę bliski. 

Nauczycielu, 

czasem byłeś mi jak kat. 

Dałeś mi pałę, jestem w amoku. 

Powtarzam klasę już w przyszłym roku, 

a do tej klasy przecież chciałem chodzić sam (…) 

Teraz szczerze, głośno zaśpiewamy tak: 
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niech nauczyciele żyją nam sto lat! 

W zdrowiu, szczęściu niechaj upływa im czas! 

Pamiętajcie o nas 

przez szeregi długich lat”. 

 

Gdzie jest haczyk???! 

12 października 2010 r., W. Cesarz, M. Wiącek  

Pytanie: „gdzie jest haczyk?” przewijało się kilkakrotnie w wypowiedziach  

ks. Damiana Bolka podczas rekolekcji dla maturzystów. Skąd to pytanie u prowadzącego 

rekolekcje? Uczestniczący w rekolekcjach  maturzyści dali przykład zaangażowania  

i chęci włączenia się w poszczególne punkty programu. Wszyscy byli bardzo punktualni, 

domagali się jak najwięcej śpiewu. To przykładne zachowanie młodzieży, było tak 

zaskakujące, że można było się zastanawiać czy to nie 

podstęp. I stąd pytanie, które wszystkich wprowadzało  

w dobry nastrój. 

Rekolekcje były wytchnieniem od wielu zajęć  

w szkolei domu. Uczestniczyło w nich 47 maturzystów 

wraz z opiekunami: ks. Jarosławem Depczyńskim, 

Małgorzatą Król i Witoldem Cesarz. To dla wielu młodych 

pierwszy taki wspólnie przeżyty czas wyciszenia, modlitwy  

i korzystania z sakramentów. Był to czas cementowania 

wspólnot klasowych i szkolnych. Ks. Damian podczas katechez  zwracał szczególną uwagę  

na cztery elementy, które pozwalają nam być blisko Jezusa: słuchanie Słowa - Pismo Święte, 

modlitwa, sakramenty i wspólnota. Najbardziej pozostał w pamięci sakrament pokuty.  

Tę posługę sprawował m.in. ks. Artur Progorowicz (katecheta w naszej szkole sprzed 3 lat). 

Eucharystia była szczytem rekolekcji. 

Już teraz zachęcamy przyszłych maturzystów do uczestnictwa w rekolekcjach za rok. 

 

 

Prezentacja narzędzi dla monterów-instalatorów 

11 października 2010 r., S. Olszówka  

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej 

odbyła się prezentacja narzędzi firmy Rothenberger.  

W pokazie prezentowane były narzędzia do obróbki rur. 

 Dla wielu uczestników przedstawione technologie były dotąd 
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nieznane. Zaciekawienie budziły głowice kielichujące, expander/wyoblak, wiertło specjalne 

HSS, giętarki, zaciskarki, narzędzia do rur i instalacji. Pokaz obejmował również technikę 

kontrolną, pomiarową i zamrażania, techniki obróbki tworzyw sztucznych, maszyny do 

czyszczenia rur i kanałów, technikę klimatyzacyjną i chłodniczą. 

 

 

ZSA-E na Salonie Maturzystów 2010 

6 października 2010 r., A. Kwiecień  

Dnia 24 września 2010 r. uczniowie klas maturalnych ZSA-E wzięli udział  

w prezentacjach na Politechnice Rzeszowskiej w ramach targów edukacyjnych „Salon 

Maturzystów 2010”. Uczniowie obejrzeli najpierw prezentacje dotyczące ofert edukacyjnych 

Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, a następnie wysłuchali 

wykładów na temat formy i zasad dobrego przygotowywania się do egzaminów maturalnych 

z języka polskiego i języków obcych, prowadzonych przez specjalistów z Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej z Krakowa. Następnie zaopatrzyli się w ulotki informacyjne szeregu uczelni 

z całego kraju, które przysłały swoich przedstawicieli do Rzeszowa. Zainteresowani mogli 

również zwiedzać budynki Politechniki Rzeszowskiej oraz nabyć informatory z ofertą 

edukacyjną wszystkich uczelni w kraju. Zainteresowanie targami było bardzo duże – na 

wykłady można się było dostać tylko po uprzednim zgłoszeniu grupy u organizatorów, a i tak 

w każdej auli było bardzo tłoczno. Targi te były dobrą okazją dla maturzystów planujących 

studia do podjęcia wstępnych decyzji: jaką wybrać uczelnię i jaki kierunek 

 

Wycieczka do Piekarni nr 2 

1 października 2010 r., W. Majewska  

Uczennice klasy trzeciej technikum w zawodzie: 

technik technologii żywności wraz z opiekunem panią 

Wiolettą Majewską w dniu 27 września uczestniczyły  

w wycieczce do Piekarni nr 2 w Kolbuszowej. Uczennice 

miały możliwość zobaczenia maszyn i urządzeń służących do 

produkcji pieczywa oraz słodkich wyrobów cukierniczych. 

Duże zainteresowanie wzbudziło ręczne formowanie 

wyrobów, zwłaszcza chałek, których wykonanie uczennice 

chętnie ćwiczyły pod fachowym okiem pracownika piekarni. 

Przyjemnym zakończeniem wizyty była degustacja 

produkowanych wyrobów. 
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Wycieczka do skansenu w Kolbuszowej 

1 października 2010 r., B. Olszówka  

Klasa I ZSZ  zorganizowała 24 września 2010 r. 

wycieczkę do skansenu . Przewodnik zapoznał 

zwiedzających  z kulturą Lasowiaków i Rzeszowiaków  

pokazując  zabytkowe chałupy, karczmę, budynek straży 

pożarnej z przełomu XIX i XX wieku . Na terenie 

Muzeum Kultury Ludowej powstają nowe ciekawe 

obiekty; dworek ,kościół drewniany ,który został 

przeniesiony z Mielca – Rzochowa.    Niektóre osoby 

były po raz pierwszy w tym miejscu. Pogoda tego dnia 

była wspaniała! Humory też dopisały . Dzień minął 

ciekawie . Zachęcamy innych . Warto tam się wybrać. 

 

 

Spotkanie autorskie z poetką Dorotą Lorenowicz 

11 października 2010 r., S. Kubiś 

23 września br. (czwartek) w naszej szkole 

gościliśmy poetkę Dorotę Lorenowicz. Pani Dorota 

przyjechała do uczniów klas czwartych w ramach spotkań 

autorskich XX Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni 

Literackiej, odbywającej się na terenie południowo-

wschodniej Polski. W trakcie spotkania poetka 

zaprezentowała uczniom swój dorobek literacki oraz 

odpowiadała na nieśmiałe pytania uczniów. Opowiadała 

również o swojej miłości i fascynacji Krakowem – 

rodzimym miastem, z którym jest bardzo zżyta i o którym 

często pisze. Podzieliła się także mnóstwem anegdot  

z „życia poetki”, opowiedziała w jaki sposób powstawały jej utwory. Zaprezentowała również 

muzyczne aranżacje swoich wierszy. Na koniec bardzo serdecznie zaprosiła uczestników 

spotkania do Krakowa, zgadzając się być przewodnikiem, jak zapewniała, najlepszym  

w Krakowie. Pani Dorota Lorenowicz to członkini Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-

Literackiego w Krakowie oraz Związku Literatów Polskich. Jej tomiki poezji wychodzą 

regularnie od 1999 roku (Tobie Mężczyzno, To ja...kobieta....,  Moje 7 światów). W ostatnim –

Dwa formaty - pojawiły się także opowiadania. Poetka była wielokrotnie nagradzana na 

ogólnopolskich konkursach literackich. 
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III Powiatowy Konkurs o Parlamencie RP i Samorządzie Lokalnym 

24 września 2010 r., E. Serafin 

Dnia 20 września 2010 roku w Starostwie Powiatowym  

w Kolbuszowej odbył się III Powiatowy Konkurs o Parlamencie RP 

 i Samorządzie Lokalnym. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 14 uczniów 

w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i teście. W konkursie 

uczestniczyli jeszcze uczniowie z LO i ZST z Kolbuszowej. Nasi uczniowie 

najlepiej rozwiązali test , osiągając następujące wyniki: 

I miejsce – ex aequo Piotr Żołdak i Barbara Zuba – uczniowie klasy IV technikum 

w zawodzie technik ekonomista 

III miejsce – Ewa Boronowicz – uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik 

ekonomista 

Laureaci  oraz pozostali uczestnicy konkursu 20 października wezmą udział w wycieczce do 

Warszawy do Parlamentu RP oraz  Muzeum Fryderyka Chopina  w związku z 200 rocznicą 

urodzin Chopina. 

 

 

Ognisko integracyjne klas pierwszych 

23 września 2010 r., D. Magda 

20 września 2010 r. wspólnie przygotowaliśmy ognisko. Podczas imprezy mieliśmy 

możliwość bliższego poznania swoich  wychowawców, a także kolegów  

i koleżanek z pozostałych klas pierwszych. W spotkaniu oprócz uczniów  

i wychowawców gościnnie uczestniczył Pan Dyrektor i inni nauczyciele.  

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. 

 

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne 

21 września 2010 r., K. Rębisz  

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. 

Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia  

Grupę docelową stanowią uczniowie rozpoczynający naukę w kl. I w szkołach 

ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/11 zlokalizowanych na terenach woj. 

podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. W każdym z trzech województw zostało 

wybranych po 30 szkół do zajęć wyrównawczych z zakresu matematyki. W naszej szkole 
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będą utworzone 3 grupy 15 osobowe. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie 

uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej). Zajęcia 

wyrównawcze z matematyki dla uczniów słabych – prowadzone będą przez nauczycieli 

zatrudnionych przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w Chełmie, co zapewni ciągłą weryfikację jakości kształcenia. Ich celem 

będzie wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście obowiązkowej 

matury z matematyki. Zakres obejmował będzie program gimnazjum i szkoły średniej. 

Zajęcia wyrównawcze będą trwały przez okres 3 lat szkolnych (24 tygodnie po 2 godziny w 

tygodniu w każdym roku szkolnym). 

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do Projektu mogą odnieść szereg korzyści. 

Najważniejsze spośród nich to: 

 bezpłatne i solidne przygotowanie do obowiązkowej matury z matematyki, pozyskanie 

 bezpłatnych podręczników i materiałów dydaktycznych, 

 możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, 

 dostęp do Platformy Edukacyjnej zawierającej kursy e-learningowe i testy, 

 możliwość udziału w konkursach, 

 dla wyróżniających możliwość udziału w bezpłatnych letnich obozach  

w atrakcyjnych miejscach turystycznych, 

 udział uczniów w Projekcie jest bezpłatny. 

 

Rekrutacja uczniów do Projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” trwa do 30 

września 2010 r. 

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać na stronie 

www.mum.univ.rzeszow.pl/ lub u szkolnego koordynatora Katarzyny Rębiesz. 

 

 

Młodzież Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych na jubileuszu firmy „OREX” 

21 września 2010 r., L. Nowak, W. Majewska 

W czwartek 16.09.2010 r.  na Stadionie Sportowym  

w Kolbuszowej młodzież klasy IVa Technikum żywienia  

wraz z opiekunami brała udział w obsłudze gości przybyłych 

na obchody 20 – lecia firmy „OREX”. Uczniowie 

przygotowali część potraw na stół szwedzki, serwowali  

grillowe smakołyki oraz zapewnili profesjonalną obsługę. 

Dla uczniów było to nowe doświadczenie życiowe, które 

wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. 

http://www.mum.univ.rzeszow.pl/
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Pokaz Thermomixa – czyli smacznego i zdrowego gotowania 

20 września 2010 r., A. Tęcza  

17 września 2010 r. w naszej szkole odbył się pokaz nowoczesnego gotowania. Pani 

Elżbieta Kurzawa, która jest przedstawicielem firmy Vorwerk zaprezentowała nam ciekawe 

urządzenie, które miele (ziarna zbóż, kawę, mak, twaróg), ubija (bitą śmietanę, białka jaj), 

kruszy (kostki lodu), spulchnia, gotuje tradycyjnie lub na parze, itp. Podczas prezentacji 

pokazano nam kilka możliwości wykorzystania Thermomixa, m. in.: 

- gotowanie zupy ze świeżego ogórka 

- mielenie pszenicy i przygotowanie ciasta na bułki grahamki 

- sporządzanie kawy z gorzką czekoladą 

- sporządzanie surówki z surowych kalafiorów i brokułów 

- otrzymywanie pasteryzowanego soku przecierowego 

- sporządzanie napoju witaminowego z zielonej pietruszki 

- sporządzanie sosu pieczarkowego 

- gotowanie na parze pulpetów i ziemniaków 

- ucieranie ciasta ze śliwkami i z kruszonką 

 

Uczestnicy pokazu mieli możliwość degustacji przygotowanych potraw i napojów. 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych 

22 września 2010 r., Administrator  

14 września 2010 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych. 

Zebranie miało charakter informacyjny. W spotkaniu udział wzięli: dyrektor, wicedyrektor 

oraz wychowawcy klas pierwszych. Rodzice zostali zapoznani  

z dokumentami obowiązującymi w szkole, zasadami funkcjonowania placówki, prawami 

 i obowiązkami uczniów. Rodzice mieli okazję zobaczyć teren szkoły oraz pracownie,  

w których uczą się ich dzieci. Podczas zebrania pokazano rodzicom jak korzystać 

 z dziennika elektronicznego, a także  wybrano nowych przedstawicieli do Rady Rodziców, 

czyli tzw. trójek klasowych. 

 

Wydarzenia wrześniowe 

11 września 2010 r., M. Sukiennik  

Dnia 9 września br. obchodziliśmy uroczystości z okazji 71 rocznicy bitwy  

o Kolbuszowę i 66 rocznicę akcji „Burza”. W Kolbuszowskie obchody rocznic wrześniowych 

włączyła się również nasza szkoła. Nasi przedstawiciele wraz z pocztem sztandarowym wzięli 
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udział w patriotycznej akademii, a następnie przeszli w uroczystym przemarszu na rynek 

Kolbuszowski. Końcowym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem 

„Żołnierzy i bohaterów walczących i poległych za wolność i suwerenność Ojczyzny”. 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 

6 września 2010 r., Administrator  

1 września 2010 roku w Zespole Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Weryni odbyła się uroczysta inauguracja 

nowego roku szkolnego. Zaproszeni goście, pedagodzy i 

pierwszoklasiści spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie 

zostali przywitani przez Dyrektora szkoły Stanisława 

Olszówkę, który w swym przemówieniu przedstawił 

najważniejsze informacje dotyczące placówki oraz oficjalnie 

ogłosił rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

 

Kiermasz książek 

03 września 2010 r., Administrator  

UWAGA!!! 

Nie sprzedałeś jeszcze podręczników z zeszłego roku? 

W dniu 6 września b.r. w naszej szkole odbędzie się zbiórka używanych 

podręczników, które zostaną później wystawione na kiermaszu książek. Prosimy o opisanie 

podręczników (tj. napisanie danych sprzedającego oraz podanie propozycji cen). 

Podręczniki należy składać do: 

Pani Iwony Pogody lub Agnieszki Skomry (IIIth),  Marzeny Sukiennik(IItż) 

Zapraszamy 

Samorząd Szkolny 

 

 

 



285 

 

"Młodzi Pewni Wykwalifikowani" 

31 sierpnia 2010 r., M. Serafin  

Od dnia 1 września w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni jest 

realizowany projekt pt. "Młodzi Pewni Wykwalifikowani" w ramach Działania nr 9.2 

Priorytet IX POKL. 

Beneficjentami projektu będzie 60-osobowa grupa uczniów z klas IV technikum: żywienia 

 i gospodarstwa domowego, technologii żywności, ekonomicznego, agrobiznesu, handlowca. 

Projekt będzie realizowany przez dwa lata w dwóch etapach.  

W bieżącym roku szkolnym uczestnikami będą tegoroczni czwartoklasiści w/w zawodów,  

w roku 2011/12 będą to uczniowie obecnych klas trzecich.Celem głównym projektu jest 

wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz uzyskanie 

dodatkowych kwalifikacji przez uczniów techników ZSA-E. Działania projektu będą 

poszerzały ofertę edukacyjną o dodatkowe kwalifikacje dzięki czemu posłużą podniesieniu 

zdolności uczniów naszej szkoły do przyszłego zatrudnienia  i samozatrudnienia. 

Spotkanie informacyjno rekrutacyjne odbędzie się 3 września na długiej przerwie w sali 

numer 2. 

 

 

Nowy rok szkolny - to wyzwania i nadzieje 

28 sierpnia 2010 r., S. Olszówka  

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, mija okres 

wakacji i rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wraz 

 z nim nowe wyzwania i nadzieje. Życzę Wam, aby 

fascynująca przygoda odkrywania wiedzy  

i mądrości była dla Was źródłem satysfakcji. Niech nie 

zabraknie Wam sił do realizacji pasji i pogłębiania 

zainteresowań. Stawiajcie sobie ambitne cele,  na które 

wszyscy pracujemy. Wierzcie, że stać Was na wiele... 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół Agrotechniczno -

Ekonomicznych w Weryni  w dniu 1 września 2010r. 

- Msza św. sprawowana przy kaplicy obok budynku szkoły o godz. 8.30 

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przed budynkiem szkoły ogodz. 9.15 

- spotkania z wychowawcami w klasach ok. godz. 9.40 
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W razie deszczu uroczystości odbędą się w sali gimnastycznej. 

 

Program eTwinning - Europejska współpraca szkół 

6 sierpnia 2010 r., A. Stapor  

Od września w naszej szkole realizowany będzie projekt „Cooking and culture” wraz 

 z uczniami ze szkół średnich z Turcji, Węgier oraz Rumuni.  eTwinning to łączenie 

 i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest 

to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie 

 i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, 

wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Chętnych uczniów do udziału  

w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Pani Anny Stąpor.  

 

 

Wolne miejsca 

8 lipca 2010 r., Administrator  

Jeżeli jesteś absolwentem Gimnazjum. Nie wybrałeś jeszcze szkoły 

ponadgimnazjalnej, w której chcesz kontynuować naukę. W naszej szkole są jeszcze wolne 

miejsca w: 

Technikum w zawodzie: 

- technik żywienia i gospodarstwa domowego, 

Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: 

- kucharz małej gastronomii, 

- monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie. 

Podanie do szkoły i informacje o zawodach znajdziesz na naszej stronie internetowej  

w zakładce „Dla Gimnazjalisty”. Zapraszamy !!! 
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Witamy nowych uczniów naszej szkoły !!! 

7 lipca 2010 r., Administrator  

Dziękujemy wszystkim, którzy wybrali kontynuację nauki w naszej szkole. Mamy 

nadzieję, że szkoła spełni Wasze oczekiwania. Oto kilka informacji, które mogą Wam się 

przydać jeszcze podczas wakacji. By zostać przyjętym do Technikum i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej oprócz osiągnięcia progu punktowego (to już osiągnęliście), konieczne jest 

dostarczenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych 

do kształcenia w danym zawodzie. Bez niego nie będziecie mogli podjąć nauki w danym 

zawodzie. By uzyskać to zaświadczenie należy zgłosić się do szkoły (sekretariatu)  

po skierowania, które będą wydawane od 8 lipca 2010r. Następnie zgłosić się  

w wyznaczonym terminie, razem z rodzicem do Pani dr Marty Wanat (dobrze mieć ze sobą 

kartę szczepień i zdrowia z Gimnazjum). Otrzymane zaświadczenie proszę dostarczyć wraz  

z kartą szczepień i zdrowia do sekretariatu szkoły. 

Na naszej stronie internetowej w zakładce dokumenty znajdziecie: „Szkolny Zestaw 

Podręczników w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni”. Każdy uczeń 

naszej szkoły ma  konto e-maill. Dostęp do konta jest możliwy po zalogowaniu. Nazwa  

i hasło konta są dostępne w sekretariacie. 

Życzymy Wam fantastycznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!!! 
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Zasłużone wakacje!!! 

28 czerwca 2010 r., W. Cesarz  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009 / 2010 rozpoczęła Msza święta, którą 

sprawował ks. Jarosław Depczyński. Po niej nastąpiło oficjalne podsumowanie kończącego 

się czasu pracy i nauki. W uroczystości uczestniczył Wicestarosta – Waldemar Macheta  

i Przewodnicząca Rady Rodziców 

Maria Wilk. 

Dyrektor Stanisław Olszówka 

podsumował pracę Zespołu Szkół  

w ciągu całego roku szkolnego. Życzył 

Wszystkim wspaniałych, wyjątkowych 

wakacji i udanego, aktywnego 

wypoczynku. 

Zaproszeni goście i Dyrektor 

szkoły wręczyli najlepszym uczniom 

świadectwa, dyplomy i nagrody. Za 

bardzo dobre wyniki w nauce 

nagrodzeni zostali m. in.: Ewelina Rembisz (średnia 5,13), Paulina Wlazło (5,0), Paulina 

Tęcza (5, 0), Agnieszka Skomra (4, 86), Paulina Drożdż (4, 86), Lucyna Serafin (4,8). Za 100 

% frekwencję w całym roku szkolnym nagrodzeni zostali: Patryk Gazda i Karolina 

Gawrońska. 

Za działalność w zespole muzycznym „Concordia”: Karolina Guzior, Magdalena 

Jerzuchowska, Mateusz Chmielowiec, Michał Kłosiński, Piotr Pytlak. 

Certyfikaty „Dziennikarz Młodzieżowy” za współtworzenie Magazynu Młodzieżowo 

– Kulturalnego „Nasza Kultura” otrzymali: Lidiia Pastuła, Alicja Kosiorowska, Katarzyna 

Kardyś, Patrycja Piechota, Krzysztof Białek, Ewa Boronowicz, Aneta Micek, Baata Woźniak. 

Grupa wolontariuszy otrzymała podziękowania od Starosty Kolbuszowskiego  

i Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej  

za bezinteresowną pomoc i ofiarność na rzecz poszkodowanych w powodzi. 

Puchary i dyplomy za zwycięstwo w całorocznym konkursie na najlepszego sportowca ZSA-

E w Weryni otrzymali w kategorii chłopców - Łukasz Bąba, w kategorii dziewcząt -  

Agnieszka Pastuła. 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy! 
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Dobiegł końca rok szkolny 2009/2010 

25 czerwca 2010 r., S. Olszówka  

Dobiegł końca rok szkolny 2009/2010. Cieszę się, że dane mi było pracować z tak 

wspaniałym Gronem Nauczycielskim, z ludźmi którzy dysponują imponującą, fachową 

wiedzą, są pełnymi wiary, sił i pomysłów. Z ludźmi, którzy nie boją się podejmować nowych 

zadań. 

Cieszę się, że świetnie układała się w naszej szkole współpraca nauczycieli  

z rodzicami. Dziękuję wszystkim Rodzicom, za to, że swą postawą pokazują, iż sprawy naszej 

szkoły są dla nich ważne i bliskie ich sercom. 

Drodzy Uczniowie! Mija czas wytężonej pracy, wysiłku, pogłębiania wiedzy, 

zdobywania nowych umiejętności, dorastania. Nadchodzi radosny czas swobody, 

wypoczynku, wyjazdów, na który w pełni zasłużyliście. Przed wami wakacje, czas 

odpoczynku i relaksu. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący 

 i ostrożni, dalecy od brawury bezmyślności. Wszyscy chcemy spotkać się we wrześniu 

zdrowi  i szczęśliwi. 

Dziękuję również „przyjaciołom szkoły”, którzy w każdej sytuacji wspierają nas 

finansowo, materialnie i duchowo. 

Życzę Wszystkim wspaniałych, wyjątkowych wakacji i udanego aktywnego 

wypoczynku Dyrektor Szkoły. 

 

Bawiliśmy się na zabawie półmetkowej… 

18 czerwca 2010 r., P. Mucha, K. Guzior  

Trudno uwierzyć, że połowa naszej "szkolnej drogi" 

jest już za nami. Z tej okazji, postanowiliśmy, zorganizować 

zabawę półmetekową. Impreza odbyła się w naszej szkole 12 

czerwca 2010 r. Uczestniczyli w niej uczniowie  klas drugich 

technikum wraz z osobami towarzyszącymi. Opiekę nad 

nami sprawowali nauczyciele i rodzice. Bawiliśmy się 

świetnie. Muzyczną stronę zabawy uświetnił profesjonalny 

zespół muzyczny. Dedykacje muzyczne od uczniów, nie 

tylko dla nauczycieli i wychowawców, ale również dla 

kolegów i koleżanek, były częstym i powtarzającym się 

punktem półmetkowego balu. Był to czas oddechu, chwila 

zapomnienia na moment o trudach i ciężkiej codziennej pracy wkładanej w zdobywanie 

wiedzy. Ten wieczór na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Zachęcamy Was koledzy i koleżanki z klas pierwszych, organizujcie półmetek za rok! 

Niech żałują Ci, których nie było! 



290 

 

Pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

23 czerwca 2010 r., W. Cesarz  

18 czerwca 2010 roku 31 absolwentów 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymało świadectwa 

ukończenia szkoły. Kształcili się oni  

w zawodach: kucharz małej gastronomii i monter 

instalator urządzeń technicznych w budownictwie. 

Podczas uroczystości Stanisław Olszówka – dyrektor 

ZSA-E w Weryni, wręczył absolwentom świadectwa 

ukończenia szkoły a najlepszym uczniom nagrody 

książkowe. Dyrektor życzył wszystkim jak najlepszych 

wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe. Życzymy wszystkim absolwentom 

powodzenia w dorosłym życiu i podczas najbliższych 

egzaminów! 

 

 

Nasi uczniowie na Targach Gastronomicznych 

16 czerwca 2010 r., A. Tęcza, L. Nowak  

W piątek 11 czerwca dwudziestu uczniów 

klasy II i III technikum żywienia wzięło udział  

w spotkaniu na Targach Gastro - Hotel  

w Hali na Podpromiu w Rzeszowie. Uczestnicy 

wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z nową 

ofertą wyposażenia zakładów gastronomiczno-

hotelarskich, podziwiać pokaz carvingowy czyli 

sztukę rzeźbienia w  owocach i warzywach. Słodką 

atrakcją targów był pokaz cukierniczy Jakuba 

Raka, rzeszowskiego cukiernika, który 

prezentował techniki wykonania atrakcyjnych 

dekoracji do ciast i deserów z czekolady i marcepanu. Uczniowie wraz z opiekunami 

uczestniczyli także w szkoleniu na temat korzyści wynikających ze stosowania kuchni 

molekularnej. 

Wyróżnienie dla Zespołu „Concordia” 

23 czerwca 2010 r., W. Cesarz  

29 maja 2010 r. Zespół „Concordia” z naszej 

szkoły zdobył wyróżnienie w VIII Edycji Konkursu 

Piosenki Obcojęzycznej, która odbyła się w Głogowie 

Młp. W myśl hasła "Z piosenką przez Europę" soliści  
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i zespoły śpiewały w języku angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. W konkursie 

uczestniczyli gimnazjaliści oraz licealiści z wielu szkół Podkarpacia. Pięćdziesięciu 

uczestników zaprezentowało utwory w sposób perfekcyjny. Tym większe uznanie i gratulacje 

dla naszego zespołu, który zdobył wyróżnienie w kategorii języka francuskiego. Zespół 

„Concordia” wystąpił w składzie: Jerzuchowska Magdalena, Guzior Karolina, Kłosiński 

Michał, Chmielowiec Mateusz, Pytlak Piotr. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

Europejska Sieć Natura 2000 

25 czerwca 2010 r., B. Twardowska  

Dnia 17 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół 

Agroteczniczno-Ekonomicznych w Weryni odbył się II 

Powiatowy Dzień Europejski pod hasłem „Europejska Sieć 

Natura 2000” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Celem zorganizowania uroczystości było uświadomienie 

uczniom konieczności dbania o własne środowisko.  

W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciel Nadleśnictwa 

Kolbuszowa w osobie Pana Bartłomieja Pereta oraz 

przedstawiciel koła łowieckiego „Przepiórka” Pan Bartosz 

Kopera. Pan Bartłomiej Peret przedstawił zmiany dotyczące 

funkcjonowania sieci „Natura 2000”w naszym regionie. Następnie pan Bartosz Kopera, 

przybliżył zebranej młodzieży główne cele funkcjonowania kół łowieckich oraz zapoznał  

z nocnym trybem życia borsuka i jenota. Ponadto biorąca udział w spotkaniu młodzież 

wysłuchała referatu okolicznościowego, obejrzała wystawę trofeów myśliwskich oraz mogła 

wcielić się w rolę sygnalisty i naśladować odgłosy zwierząt za pomocą wabików. Na konkurs  

„Natura 2000” wpłynęło 96 prac. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Katarzyny 

Cesarz wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: multimedialnej, fotograficznej oraz 

plastycznej. 

W kategorii fotografia: 

I miejsce: Paulina Wlazło, ZSAE 

II miejsce: Magdalena Szypuła, ZST 

III miejsce: Mateusz Twardowski, ZSAE 

W kategorii praca plastyczna: 

I miejsce: Patryk Gazda, ZSAE 

II miejsce: Magdalena Wilk, ZST 

III miejsce: Paulina Skiba, ZST 

W kategorii prezentacja multimedialna: 

I miejsce: Robert Bajor, ZST 

II miejsce: Justyna Twardowska, ZSAE 

III miejsce: Justyna Gniewek, ZSAE 
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Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, dziękujemy  

za wzięcie udziału w konkursie. Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy pomogli 

 w zorganizowaniu spotkania. Zapraszamy za rok. 

Członkowie koła ekologicznego w Weryni. 

 

 

"Czysty las" 

15 czerwca 2010 r., M. Król  

Już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły biorą 

udział w ogólnopolskim konkursie „Czysty Las”. 

Zmagania konkursowe rozpoczęli od kategorii „Leśny 

Patrol”, której celem są działania zmierzające do 

poprawy stanu czystości lasu. W środę 9 czerwca br. 

uczniowie klas I tate i II tath wspólnie z pracownikami 

Nadleśnictwa Kolbuszowa udali się do otaczającego 

szkołę lasu, aby zebrać zalegające tam śmieci. 

 

 

Szkolny Zespół Concordia w finale IV Edycji Konkursu Piosenki „ Śpiewamy Przeboje 

Naszych Rodziców" 

7 czerwca 2010 r., K. Wachowska  

Ponad 80 solistów i zespołów wzięło udział w IV Konkursie Piosenki „Śpiewamy 

Przeboje Naszych Rodziców”  w Nowej Dębie. W konkursie mogli  zaprezentować się 

 soliści, grupy wokalne oraz instrumentalno - 

wokalne  i zaśpiewać  dwie piosenki z lat 70--

tych, 80-tych lub 90-tych, w tym obowiązkowo 

jednej w języku polskim. Nasz szkolny zespół 

Concordia przygotował piosenkę Anny 

Jantar  "Tyle słońca w  całym mieście".  

 

 

 

 



293 

 

Helena Wilk (Rychel) 

2 czerwca 2010 r., Administrator  

Zmarła Pani Helena Wilk - przez wiele lat kierowniczka  

i wychowawca w internacie. Pogrzeb 2 czerwca 2010 r.( o godzinie 15:30 wyjście z 

domu, msza św. w Kościele Parafialnym w Weryni  

o 16:00). 

 

 

Pierwsza w powiecie – „Szkoła Przedsiębiorczości” 

31 maja 2010 r., B. Bryk  

Jesteśmy jedyną szkołą  w powiecie, która pełni 

rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny 

przedsiębiorczości o czym zaświadcza posiadany Certyfikat 

jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Nie było łatwo. Żeby 

go uzyskać, przez dwa lata, podejmowaliśmy wspólnie  

z naszymi uczniami działania, aby najpierw otrzymać 

nominację, a następnie prestiżowy certyfikat  jakości  –

 „Szkoła przedsiębiorczości.” W roku szkolnym 2007/2008 

po przedstawieniu  Komisji Certyfikacyjnej działań   

w ramach dwóch z czterech obszarów: „Przygotowujemy do 

aktywności na rynku pracy” oraz „Uczymy świadomego 

gospodarowania finansami” w formie sprawozdania on –

line, szkoła uzyskała   nominację. Celem naszych działań 

było uzyskanie certyfikatu jakości – „Szkoła przedsiębiorczości”. W związku z tym w roku 

szkolnym 2008/2009 podejmowane były w szkole działania  z zakresu czterech obszarów: 

1.  „Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy” 

2. „Uczymy świadomego gospodarowania finansami” 

3. „Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi” 

4. „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną” 

Realizowaliśmy edukacyjne projekty ogólnopolskie, projekty finansowe, programy 

rozszerzające zakres wiedzy i umiejętności nauczanych przedmiotów ekonomicznych. 

Organizowaliśmy konkursy szkolne, powiatowe o tematyce ekonomicznej. Ponadto spotkania 

z konsultantami, warsztaty, wycieczki dydaktyczne itp.  Wyżej wymienione  

i wiele innych przedsięwzięć stało się podstawą do nagrodzenia przez Komisję 

Certyfikacyjną, naszej szkoły prestiżowym Certyfikatem jakości - „Szkoła 

Przedsiębiorczości”. Otrzymaliśmy w dowód uznania tablicę certyfikacyjną oraz gratulacje 

prezesa zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Pana  Zbigniewa Modrzewskiego. 

Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni został  tym samym, włączony do 

grona szkół, które lepiej niż inne, dbają o swoich uczniów, przygotowują ich do 

funkcjonowania  w warunkach gospodarki rynkowej. 



294 

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim konsultantom, gościom, firmom, 

 instytucjom, które służyły fachowymi poradami, wzbogacały zajęcia, dawały młodzieży 

możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w praktyce. 

 

Dzień Dziecka 

31 maja 2010 r., S. Olszówka  

Wszystkim Dużym i Małym Dzieciom Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni  życzenia, by  w każdym dniu czuli się jak dziecko przesyła-

Dyrektor. 

 

 

Budynek Zespołu Szkól Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni zostanie 

wyremontowany 

27 maja 2010 r., S. Olszówka  

Nie wcześniej niż jesienią będzie, za ponad milion złotych, modernizowany budynek 

główny szkoły wraz z salą gimnastyczną. Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej 

 i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, wyprawę elewacyjną 

cienkowarstwową z akrylowych tynków dekoracyjnych w kolorach zieleni. 

Powstaną nowe chodniki z kolorowej kostki brukowej betonowej. Przewiduje się 

 likwidację ścianek z luksferów, termorenowację daszków nad przewiązkami i daszkami 

wejściowymi, obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Instalacja centralnego ogrzewania 

jest przewidziana w projekcie do wymiany. 

Będzie to możliwe dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 

środkom własnym Powiatu. Dofinansowanie jest możliwe dzięki temu, że Starostwo 

zdecydowało się na zastosowanie nowatorskich rozwiązań. W Zespole Szkół w Weryni będą 

zainstalowane na dachu kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody. 

 

Dzień Matki 

26 maja 2010 r., S. Olszówka  

Wszystkim Mamom dziękuję za trud włożony  

w wychowanie dzieci i życzę, aby zarówno własne, jak i cudze dzieci były tylko i wyłącznie 

źródłem radości i uśmiechu! Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

21 maja 2010 r., Administrator  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Punkt zbiórki darów dla powodzian 

Starostwo Powiatowe – pok. 119 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 

Przyjmujemy: 

 wodę, 

 żywność, 

 środki czystości, 

 ręczniki, 

 pościel, 

 koce, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kolbuszowej 

ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa 

Tel. (17) 2275 817, fax. (17) 2271523 

oraz  numer interwencyjny 691 16 20 10 

 

 

Targi Edukacyjne w Kolbuszowej 

14 maja 2010 r., W. Cesarz  

W dniu 13.05.2010r. odbyły się w Kolbuszowej Targi 

Edukacyjne, na których uczniowie i nauczyciele ZSA-E  udzielali 

informacji o naszej szkole. Zaprezentowaliśmy  pokazy multimedialne, 

artystyczne i kulinarne. Występ naszego zespołu Concordia był 

muzycznym wydarzeniem targów. Wszystkie działania realizowane na 

targach były skierowane do gimnazjalistów klas trzecich, którzy już za 

kilka dni będą decydować  o dalszych losach swojej edukacji. Życzymy Wam dobrych 

wyborów! 
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Ciekawe spotkanie! 

14 maja 2010 r., M. Piórek  

W sali odczytowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Kolbuszowej  

w dniu 8 maja (sobota) br. w ramach „Dni Kolbuszowej” odbyło się interesujące spotkanie 

(mini sesja popularnonaukowa) zainicjowana przez Oddział Okręgowy Katolickiego 

Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie wspólnie z Oddziałem Terenowym 

„Civitas Christiana”, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Regionalnym 

Towarzystwem Kultury im. J. M. Goslara oraz Sekcją Emerytów i Rencistów przy Oddziale 

Powiatowym ZNP w Kolbuszowej pod hasłem 

zatytułowanym: „Człowiek twórcą i podmiotem kultury 

regionalne i lokalnej”. Całe spotkanie podsumował swoim 

występem artystycznym o tematyce religijnej zespół 

młodzieżowy z ZSA-E w Weryni, pod kierownictwem  mgr 

Witolda Cesarza – wicedyrektora szkoły. Z takich spotkań 

warto korzystać! 

Wśród wielu zgromadzonych osób interesujących się 

historią Kolbuszowej  i regionu kolbuszowskiego uczestniczyli goście z Rzeszowa: Jerzy 

Sołtys – przewodniczący Rady, Krzysztof Budzisz – dyrektor Biura, Elżbieta Mitał – 

pełnomocnik z Oddz. Okr. KS „Civitas Christiana” w Rzeszowie; Józefa Wielgosz – prezes 

„Civ. Chr.”, Andrzej Jagodziński – prezes RTK im. J. M. Goslara oraz Stanisława Margańska 

przewodnicząca Sekcji E i R przy ZNP w Kolbuszowej. 

Referentami byli: 1/ mgr W. Mroczka „Najstarsze parafie kolbuszowskie i ich rola  

w rozwoju kolonizacji oraz umacnianiu chrześcijaństwa w południowo -   zachodniej  części 

Puszczy Sandomierskiej;  

2/ mgr M. Piórek „Parafia kolbuszowska i jej rola w rozwoju kultury chrześcijańskiej 

na przestrzeni wieków”; 

3/ ks. dr Sławomir Zych, pracownik naukowy KUL w Lublinie „Rola inspirująca 

Sanktuarium Maryjnego w Ostrowach Tuszowskich na kształtowanie się kultury 

chrześcijańskiej powiatu kolbuszowskiego”. 

Trzeba stwierdzić, że uczestnicy z ciekawością wysłuchali wielu jeszcze nieznanych 

 i niepublikowanych wiadomości oraz faktów dotyczących roli Kościoła katolickiego 

 w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej na terenie miasta i całej Kolbuszowszczyzny. Rola 

poszczególnych parafii, a szczególnie kolbuszowskiej była ogromna. Przecież ta 

kolbuszowska kolegiata przygotowuje się w br. do obchodów 500-lecia erygowania parafii. 

Do tej pory w „szematyzmach” diecezji rzeszowskiej, a wcześniej tarnowskiej ukazywała się 

data 1523, ale dzięki zawodowym historykom (m. in. regionalistom) nowa data została 

wydobyta z archiwalnych dokumentów tj.1510 r. W miarę postępu w trzebieniu tutejszej 

Puszczy i kolonizacji równocześnie powstawały zręby struktury naszego Kościoła 

katolickiego (parafie, dekanat) i miejsc świętych (sanktuaria) wynikłych z objawień uznanych 

przez Kościół (Cmolas, Ostrowy Tuszowskie, Sokołów Młp.), czy prywatnych (Osia Góra, 

Krzątka, Mazury, Kupno). Tutaj na naszym terenie było w przeszłości historycznej wielu 

wybitnych kapłanów urodzonych i pracujących (m. in.: ks. Wojciech Borowiusz z Cmolasu, 
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ks. jezuita – misjonarz Adam Kozłowiecki, kardynał z Huty Komorowskiej; ks. Ludwik 

Ruczka – proboszcz kolbuszowski, poseł do parlamentu wiedeńskiego i „Ojciec Sybiraków”; 

ks. prałat Stanisław Sudoł – proboszcz z Dzikowca „Ojciec ubogich”, kandydat na 

wyniesienie na ołtarze; ks. Antoni Dunajecki – proboszcz kolbuszowski (1929-1945) i wielu 

innych. 

Wśród tutejszych historyków zawodowych należy wyróżnić m. in. ks. dr Sławomira 

Zycha – pracownika naukowego KUL w Lublinie, który w zasadzie najwięcej opublikował 

książek i artykułów dotyczących dziejów Kościoła (parafii  

i sanktuariów) z naszego terenu. Utrzymuje stałe kontakty z naszymi historykami – 

regionalistami i na co dzień w swoich badaniach docenia ich. Jeden z dyskutantów to nawet 

nazwał go „Nasz Rodak”, mimo, że jego miejscem urodzenia jest Niechobrz  

k/ Rzeszowa. Był przecież wikariuszem w kolbuszowskiej parafii p. w. św. Brata Alberta 

 i redaktorem - w początkowym jego okresie badań historycznych - małych monografii wsi 

Nowa Wieś”, Świerczów, czy parafialnego czasopisma. 

W najbliższym czasie ukaże się „Rocznik Kolbuszowski” nr 9 pod red. mgr Marian 

Piórka, w którym autorzy zaprezentują dzieje parafii (Lipnica, Mazury  

i Weryni). 

 

Uroczystości 3-majowe 

6 maja 2010 r., M. Serafin  

Z udziałem parlamentarzystów, władz powiatu  

i miasta, orkiestry dętej, delegacji organizacji społecznych, 

pocztów sztandarowych, zakładów pracy i szkół, oraz 

mieszkańców powiatu kolbuszowskiego, odbyły się obchody 

219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie  

w  Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się 

uroczysta akademia, podczas której został wygłoszony 

referat okolicznościowy uświetniony montażem muzycznym 

w wykonaniu uczniów ZSA-E w Weryni. Uroczystość uświetnił przygotowany przez 

nauczycieli żywienia stół szwedzki ze smakowitymi przekąskami. 

3-go maja podczas obchodów Dni Kolbuszowej nasza szkoła prezentowała swoje 

stanowisko na rynku. Kolbuszowianie mogli degustować smaczny bigos regionalny 

sporządzony przez nauczycieli żywienia i uczniów technikum żywienia i gospodarstwa 

domowego oraz kucharza małej gastronomii. 
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Finał XX Edycji Turnieju Wiedzy o Historii Regionu 

13 maja 2010 r., B. Olszówka  

W dniu 30 kwietnia 2010 roku  odbył się finał 

XX Edycji Turnieju Wiedzy o Historii Regionu pod 

hasłem: „Deportacje ludności polskiej w głąb ZSRR 

 w latach 1939-1946. Represje wobec żołnierzy 

podziemia zbrojnego na Kolbuszowszczyźnie (1944-

1946)”. Z naszej szkoły udział wzięło pięć uczennic z 

klasy II th i III tżb. Agnieszka Skomra z klasy II th 

zajęła III miejsce. Wszyscy uczestnicy turnieju 

otrzymali  nagrody książkowe. Laureatom konkursu 

nagrody wręczono podczas uroczystej akademii z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Uczniowie w oparciu o materiały przygotowane przez bibliotekę poznali wiele 

faktów i wydarzeń z tragicznej historii Ziemi Kolbuszowskiej po II wojnie światowej. 

 

 

Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym chłopców 

11 maja 2010 r., A. Żywiec, W. Cesarz  

26 IV 2010 r. odbyły się  Mistrzostwa ZSA-E w Weryni w tenisie stołowym chłopców. 

Rozgrywki te były poprzedzone eliminacjami,  

w których wyłoniono mistrzów i wicemistrzów 

poszczególnych klas. Rozgrywki prowadzone były 

systemem „do dwóch przegranych”. Turniej trwał od 

9.00 do 13.00. Dla zwycięzców przewidziane były 

nagrody rzeczowe i dyplomy. Środki finansowe na 

nagrody pozyskano od sponsorów. W turnieju 

finałowym wzięło udział 22 zawodników. 

 

 

Pożegnanie absolwentów 

6 maja 2010 r., K. Wachowska  

,,W imieniu własnym i w imieniu wszystkich nauczycieli - życzę naszym niedawnym 

uczniom - już absolwentom: pomyślnych wyników egzaminów maturalnych i zawodowych, 

spełnienia marzeń związanych z kontynuacją nauki. Życzę godnego, szczęśliwego i bogatego 

życia. Życzę Wam radości płynącej z serca, mądrości i pokoju w Waszych rodzinnych 

domach.  Kochajcie to, co w Was piękne, szlachetne, dobre. Bądźcie sobą. Twórzcie lepszy 
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świat: bez wojen, dobry, pełen piękna i doskonałości. Służcie ludziom i sprawom. Nie lękajcie 

się życia. Szukajcie zawsze prawdy i dążcie do niej. Dane Wam talenty rozwijajcie!” 

Takie życzenia przekazał Dyrektor szkoły absolwentom 2010, którzy 30 kwietnia b.r.  

ukończyli naszą szkołę. Na uroczystym pożegnaniu uczniów klas czwartych gościli m. in.:  

Wicestarosta Waldemar Macheta, Komendant Powiatowej Policji Robert Pastuła, Kierownik 

Biura Obsługi Jednostek Samorządowych Powiatu Bogusława Bryk, Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy i nauczyciele. Cała uroczystość zaczęła się od mszy świętej odprawionej   

w szkolnej kaplicy,  z pożegnalnym przekazem dla uczniów  od ks. Proboszcza Jarosława  

Depczyńskiego. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej na specjalnie 

przygotowaną akademię i rozdanie śwaiadectw dojrzałości. Maturzyści z dumą odbierali 

dyplomy, nagrody książkowe i czarne długopisy, które mają im przypominać ten 

najważniejszy w  życiu egzamin. Później, słuchając sentymentalnych tekstów wierszy 

 i piosenek o tym co było, wielu zdało sobie sprawę, że to już koniec pewnego etapu życia... 

Niezapomniane młodzieńcze lata! Szkolne wspomnienia niezapomniane! Na ciężkich drogach 

chmurnego świata Wyście jak balsam na krwawą ranę! Gdy wstecz obrócę wzrok taki łzawy, 

Wnet się jak czarem byt złoci szary- Niech żyje przyjaźń ze szkolnej ławy! Niech żyją nasze 

dawne wagary! A. Oppman „ Wagary”  

W pożegnaniu absolwentów wzięli udział uczniowie klas trzecich: Lidia Pastuła, 

Katarzyna Kardyś, Ewa Boronowicz, Beata Wozniak, Kamil Bujak, a  także zespół szkolny 

Konkordia w składzie: Magda Jerzuchowska, Karolina Guzior, Mateusz Chmielowiec, Michał 

Kłosiński i Piotr Pytlak. 

 

 

Eliminacje Ogólnopolskiego turnieju motoryzacyjnego 

6 maja 2010 r., B. Krzysztofiński  

Jak co roku  na obiektach Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni odbyły się 

powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Motoryzacyjnego i  turnieju Bezpieczeństwa  

w Ruchu Drogowym w których uczestniczyli najlepsi 

zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad 

gimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego. 

Młodzież wykazywała się znajomością przepisów 

ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy,  

a także uczestniczyła w próbach sprawnościowych. Uczniowie szkół podstawowych  

i gimnazjów rywalizowali w sprawnościowej jeździe rowerem a uczniowie szkół ponad 

gimnazjalnych jeździli motorowerem i samochodem. Turniejowi towarzyszyły pokazy 

ratownictwa drogowego prowadzone przez kolbuszowską grupę ratowników drogowych. 

Zwycięzcami powiatowych eliminacji zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Raniżowa, 

Gimnazjum z Raniżowa oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni. 

Zwycięzcy  reprezentować będą powiat kolbuszowski w finale wojewódzkim. Organizatorem 
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Turnieju który odbył się 30 kwietnia była Powiatowa Komenda Policji, Starostwo Powiatowe 

w Kolbuszowej oraz Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Zwycięska 

drużyna ZSA-E z Weryni w składzie Krzysztof Michałek, Rafał Miazga, Krzysztof Kłoda  

i opiekun Bolesław Krzysztofiński wezmą udział w finale wojewódzkim który zostanie 

rozegrany w Krośnie. 

 

 

Finał III Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy " Letnie refleksje" 

27 kwietnia 2010 r., K. Wachowska  

Dnia 22  kwietnia b.r. o godzinie 9.00   

w  Pałacyku Tyszkiewiczów w  Weryni odbył się już 

po raz trzeci Konkurs Poezji i Prozy. W tym roku 

uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

zastanawiali się nad letnimi refleksjami... W swych 

tekstach poetyckich i prozatorskich udowodnili,  

że jest to temat szeroki i przyjemny. Te letnie 

przemyślenia dotyczyły pogody, stanów ducha, 

przygód wakacyjnych czy poważnych tematów 

egzystencjalnych. 

Konkurs miał charakter powiatowy i adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Prace stanowiły prezentację tekstu nigdzie dotąd niepublikowanego na 

temat "Letnie refleksje". Miał to być wiersz  lub utwór pisany prozą  w jednym egzemplarzu. 

W konkursie wzięło udział  108  uczestników z ośmiu szkół: 

- Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

- Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej 

- Publiczne Gimnazjum w Cmolasie 

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim  

- Zespół Szkół w Dzikowcu (Gimnazjum)  

- Gimnazjum w Raniżowie 

- Zespół Szkół w Widełce  

- Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej 

Jury konkursu oceniało oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość formy 

i kompozycję, poziom językowy  i stylistyczny prezentacji, oraz  estetykę pracy.  

Spośród tylu prac jury wyłoniło trzydziestu najlepszych autorów, którzy podczas finału 

odczytywali swe dzieła, zwracając uwagę na sposób interpretacji tekstu. 

Jury w składzie: 

Przewodniczący: Tomasz Łępa- aktor i dziennikarz, 

Katarzyna Cesarz: pracownik Starostwa Powiatowego w  Kolbuszowej, organizator 

konkursu, 

Katarzyna Wachowska: nauczyciel języka polskiego, organizator konkursu, 

 

Przyznało następujące nagrody: 
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W kategorii POEZJA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce: Tomasz Tylutki - Zespół Szkół w Dzikowcu 

II miejsce: Karolina Futyma - Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej  

III miejsce: Adam Kubik- Publiczne Gimnazjum w Cmolasie 

 

Wyróżnienia: Gabriela Dudek- Publiczne Gimnazjum w  Majdanie  Królewskim, Małgorzata 

Kasica - Zespół Szkół w  Dzikowcu, Małgorzata Biesiadecka - Publiczne Gimnazjum  

w  Majdanie  Królewskim, Maria Kolańska - Publiczne Gimnazjum   

w  Majdanie  Królewskim, Kinga Opalińska -  Zespół Szkół  w  Dzikowcu, Agnieszka 

Wójcicka -Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej, Ewelina Sikora -  Publiczne Gimnazjum  

w  Majdanie Królewskim  

 

W kategorii PROZA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce: Anna Zuber - Gimnazjum w  Widełce 

II miejsce: Kinga Tylutka - Gimnazjum w  Widełce 

III miejsce: Maciąg Patrycja- Publiczne Gimnazjum w Cmolasie 

Wyróżnienia: Natalia Szczur- Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim, Angelika 

Wójtowicz- Publiczne Gimnazjum w  Majdanie Królewskim, Kamil Książek- Zespół Szkół 

w  Dzikowcu, Agnieszka Węglarz- Zespół Szkół w  Dzikowcu, Katarzyna Zuber- Gimnazjum 

nr 1 w Kolbuszowej 

 

W kategorii POEZJA szkoły średnie: 

I miejsce: Sara Kwaśnik –LO 

II miejsce: Paulina Tęcza - ZSA-E Weryni 

III miejsce:  Anna Zygo – LO 

Wyróżnienia:  Klaudia Wrzask -ZSA-E Weryni, Wioletta Komaniecka – LO 

 

W kategorii PROZA szkoły średnie: 

I miejsce: Paulina Drożdż- ZSA-E Weryni 

II miejsce: Małgorzata Stróż - ZSA-E Weryni i Katarzyna Ragan – LO 

III miejsce: Katarzyna Kardyś- ZSA-E Weryni 

Wyróżnienia: Edyta Ślęzak - ZSA-E Weryni i Piotr Pytlak- ZSA-E Weryni 

 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej, a także Wyższą Szkołę  Informatyki i Zarządzania WSiZ  

w  Rzeszowie. 

Patronat medialny: 

Katolickie Radio Via w Rzeszowie, 

Gazeta Codzienna „Nowiny”, 

Radio Cmolas, 

„Korso Kolbuszowskie”, 

„Ziemia Kolbuszowska”, 

„Przegląd Kolbuszowski”.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy w  przyszłym roku! 
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Zdrowie na talerzu 

25 kwietnia 2010 r., I. Pogoda  

„Jeżeli nie zadbamy o ciało, w którym żyjemy, to gdzie żyć 

będziemy?” – pod takim hasłem odbywał się  Powiatowy Konkurs 

„Zdrowie na talerzu”. Wyniki juz znamy! Plakat wykonany przez 

Marzenę Sukiennik, uczennicę klasy  

I technikum żywienia Zespołu Szkół Agrotechniczno – 

Ekonomicznych w Weryni  zdobył III miejsce. Gratulujemy! 

 

 

 

Drzewka maturzystów 

23 kwietnia 2010 r., Administrator 

Cztery lata temu przyszli do naszej szkoły.  

Za kilka dni będą absolwentami. Już 4 maja br. będą 

zdawać egzamin maturalny. Na pamiątkę swojej 

edukacji w ZSA-E w Weryni absolwenci czterech klas 

technikum wspólnie z wychowawcami, posadzili 

drzewka. 

 

 

Czwartoklasiści w 3* hotelach 

23 kwietnia 2010 r., M. Serafin  

21 kwietnia czwartoklasiści z technikum żywienia i gospodarstwa 

domowego uczestniczyli w wyjeździe do stanadaryzowanych obiektów 

hotelarsko-gastronomicznych tj. 3-gwiazdkowego hotelu " Cztery Pory 

Roku " w Rudnej Mała koło Rzeszowa i hotelu " Dwór Ostoya "  

w Jasionce. Uczniowie mogli zapoznać się z bazą noclegową, 

standardem i zakresem świadczonych usług, a także dowiedzieć się 

jakie umiejętności i kompetencje zawodowe wymagane są od 

pracowników tej branży. 

Oba obiekty prezentują wysoki standard, ale jak zauważyliśmy liczy się nie tylko 

efektowne wyposażenie i oryginalny wygląd hotelu, pozytywne wrażenie na gościach robi 

przede wszystkim miły, fachowy i dobrze przygotowany zawodowo pracownik obsługi. 

Przyszli absolwenci już niedługo staną przed wyzwaniami egzaminu maturalnego 
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i zawodowego. Zawód z tytułem technik żywienia umożliwi im pracę nie tylko w branży 

gastronomicznej, ale także w licznych obiektach hotelarskich oraz turystycznych 

województwa podkarpackiego. 

 

 

Żałoba Narodowa 

23 kwietnia 2010 r., Administrator 

Społeczność Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni oddała hołd 

tragicznie zmarłemu Lechowi Kaczyńskiemu Prezydentowi Rzeczypospolitej, jego żonie 

Marii Kaczyńskiej oraz całej delegacji osób piastujących najwyższe funkcje  

w Polsce, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem w drodze do Katynia. 

Niedziela – 11 kwietnia 2010 r. Przedstawiciele naszej szkoły wspólnie z dyrektorem 

Stanisławem Olszówką i pocztem sztandarowym uczestniczyli w Kolbuszowej w obchodach 

70 rocznicy zbrodni katyńskiej połączonej z oddaniem hołdu zmarłym w katastrofie lotniczej. 

Niedzielne uroczystości rozpoczęto modlitwą nad grobem ofiar Katynia na cmentarzu 

parafialnym poprowadzoną przez Kapelana Armii Krajowej ks. Ryszarda Kiwaka i złożeniem 

kwiatów na mogile katyńskiej. Następnie wszyscy udali się do Kolegiaty na uroczyste 

nabożeństwo odprawione w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy lotniczej  

w Smoleńsku. Po Mszy św. delegacje przeszły pod pomnik Żołnierzy i Bohaterów 

walczących i poległych za wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny na 

kolbuszowskim rynku. 

Poniedziałek – 12 kwietnia 2010 r. Pogrążeni w żałobie po stracie Prezydenta RP 

Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej i 94 znamienitych członków polskiej 

delegacji złożyliśmy hołd i ofiarowali modlitwę za tych, którzy zginęli. Cała społeczność 

szkolna zgromadziła się na uroczystej akademii. Dyrektor Stanisław Olszówka przybliżył 

sylwetki wszystkich osób, które zmarły. Przedstawił losy polskich żołnierzy sprzed 70 lat.  

Ks. Jarosław Depczyński poprowadził modlitwę w intencji zmarłych, ich rodzin oraz naszej 

Ojczyzny. Na koniec uczniowie przedstawili wiersze Z. Herberta i ks. J. Twardowskiego. 

Niedziela – 18 kwietnia 2010 r. Delegacja z terenu powiatu kolbuszowskiego oddała 

hołd Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Lechowi Kaczyńskiemu i Jego Małżonce 

Marii Kaczyńskiej, poprzez uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych na Rynku  

w Krakowie. Wśród delegacji znalazły się dwie uczennice naszej szkoły – Elżbieta Mazan 

 i Edyta Rozmus. 

Niedziela – 18 kwietnia 2010 r. W dniu pogrzebu Pana Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego oraz jego Małżonki na Wawelu odbyła się w kościele pw. Św. Maksymiliana  

w Weryni, uroczysta Msza św. w intencji wszystkich ofiar tragedii. W tej uroczystej Mszy 

św. uczestniczyła nasza delegacja, poczet sztandarowy i młodzież z Weryni. 

Czwartek – 22 kwietnia 2010 r. Dotarła do naszej szkoły Kondolencyjna Księga dla 

mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego. Łącząc się w smutku i żałobie po śmierci tylu 
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znamienitych osób złożyliśmy wyrazy współczucia wszystkim najbliższym. Tych, którzy 

zginęli, i rodziny, które straciły swoich najbliższych, niech dobry Bóg ma w swojej opiece. 

Cześć ich pamięci! 

 

Pogrzeb pary prezydenckiej 

23 kwietnia 2010 r., E. Mazan, E. Rozmus  

O nich nie zapomnimy - 18 

kwietnia 2010 roku Elżbieta Mazan i Edyta 

Rozmus z IV technikum żywienia, 

uczestniczyły w uroczystym pogrzebie 

Lecha i Marii Kaczyńskich w Krakowie, 

których ciało zostało złożone w krypcie na 

Wawelu. Autokar na pogrzeb wyruszył 

godzinie 5:30 z siedziby Starostwa 

Powiatowego z Kolbuszowej.  Delegacja 

liczyła 49 osób. 

Na miejsce przybyliśmy ok. 9:00. 

Udało nam  się dojść do ulicy głównej, 

którą przejeżdżał kondukt żałobny z parą prezydencką. Później poszliśmy na Rynek, gdzie 

oczekiwaliśmy  na  pogrzebową ceremonię, która odbyła się w Bazylice Mariackiej. 

Wszędzie było widać skupionych i pogrążonych w modlitwie ludzi. Pomimo tylu tysięcy 

ludzi panowała  niesamowita cisza. Uroczystość była wyświetlana na telebimach, które 

znajdowały się w kilku miejscach Rynku. Dzięki nim mogliśmy wszystko widzieć  

i słyszeć. 

Podczas śpiewania pieśni narodowych wszyscy byli bardzo wzruszeni, unosili flagi 

Polski . Chcieliśmy okazać w ten sposób wdzięczność Naszemu Prezydentowi Lechowi 

Kaczyńskiemu i jego żonie Marii. Było to niesamowite przeżycie. 

Po złożeniu ciał do krypty udaliśmy  się do autokaru. Podczas drogi powrotnej chętnie 

wpisywaliśmy się do księgi kondolencyjnej, która należała do  Starostwa Powiatu 

Kolbuszowskiego. 

Udział w tej uroczystości dostarczył nam niezwykłych przeżyć, wzruszeń był 

doskonałą lekcja patriotyzmu. 

Bez żadnych przeszkód powróciliśmy ok. 22:00 do Kolbuszowej. 
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Samolot prezydenta Lecha Kaczyńskiego rozbił się na lotnisku pod Smoleńskiem 

10 kwietnia 2010 r., St. Olszówka 

Z ciężkim sercem myślimy o wszystkich osobach, które 

wraz z nim były na pokładzie samolotu. Nie żyją wszyscy, którzy 

byli w samolocie - para prezydencka, posłowie, biskupi, 

generałowie, kombatanci. 

Zginęli w służbie Ojczyźnie, w drodze do Katynia, gdzie 

mieli oddać hołd pomordowanym  polskim oficerom. Prezydent 

Lech Kaczyński poniósł śmierć jak patriota, pełniąc prezydencką 

funkcję. Oddawał hołd tysiącom polskich oficerów 

pomordowanym na nieludzkiej ziemi.  

Ten dramat nadaje nowy wymiar symbolice tego miejsca 

na zawsze związanego z Polską. Tych, którzy zginęli, i rodziny, które straciły swoich 

najbliższych, niech dobry Bóg ma w swojej opiece. 

Cześć ich pamięci! 

 

 

Mamy Stypendystów Urzędu Marszałkowskiego 

9 kwietnia 2010 r., M. Oślizło  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił wyniki naboru wniosków 

stypendialnych dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 

 i technicznych w roku szkolnym 2009/2010. Na liście rankingowej dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych znalazło się dwóch uczniów naszej szkoły. Wśród osób 

zakwalifikowanych do stypendium jest uczennica klasy IV technikum, zawód: technik żywienia 

i gospodarstwa domowego – Edyta Zalewska oraz uczeń klasy I technikum, zawód: technik 

ekonomista – Patryk Gazda. W ramach stypendium w/w uczniowie będą realizowali 

indywidualny plan rozwoju opracowany wraz z opiekunem dydaktycznym. 

 

III Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy "Letnie refleksje" 

7 kwietnia 2010 r., K. Wachowska  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej i Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni zapraszają do wzięcia udziału w III Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy - "Letnie 

refleksje". 

Celem naszego konkursu jest: 
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1. zachęcenie młodzieży do rozwijania twórczości literackiej 

2. kształtowanie wrażliwości i wyrażania własnych uczuć oraz emocji 

3. nawiązanie współpracy z innymi szkołami średnimi w regionie 

4. pobudzenie młodych do współzawodnictwa, zdobywanie nowych doświadczeń 

5. zainspirowanie do szukania oryginalności 

6. zachęcenie do wyrażania własnego zdania, oceny, sądów 

7. dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego. 

8. promocja młodzieży z terenu powiatu kolbuszowskiego 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs ma charakter powiatowy i adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnychi studentów. 

UWAGA ZMIANA!!!! 

2. Prace powinny stanowić prezentację tekstu nigdzie dotąd niepublikowanego na 

temat „Letnie refleksje ”. Ma to być  wiersz  lub utwór pisany prozą w jednym 

egzemplarzu, który w czasie konkursu będzie recytowany lub odczytany przez samego 

uczestnika. 

3. Objętość prac literackich pisanych prozą, w dowolnej formie literackiej, nie może 

przekraczać dwóch stron maszynopisu formatu A4. 

4. Prace oceniać będzie specjalnie powołane  przez Organizatorów  jury. 

5. Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość formy 

i kompozycję,  a także poziom językowy  prezentacji. Komisja oceniać będzie również 

sposób interpretacji wykonanego tekstu. 

6. Termin nadsyłania prac droga pocztową – 15 kwietnia 2010 roku – (tj. czwartek) 

decyduje data stempla pocztowego. 

7. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, adres, nazwa szkoły. 

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przysłać na adres: 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

Werynia 501, 36-100 Kolbuszowa,  tel.: (17) 2271-441 

z dopiskiem: ,,Letnie refleksje 2010 - Konkurs Literacki” 

Koordynatorzy konkursu: 

Katarzyna Wachowska, Katarzyna Cesarz, e-mail: katarzyna.wachowska@zswerynia.pl 

Organizator przewiduje przyznanie nagród dla najlepszych wykonawców prac. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 kwietnia 2010 tj. czwartek w Pałacu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w Weryni 

Jury zastrzega sobie możliwość przyznania pozaregulaminowych nagród. 

mailto:katarzyna.wachowska@zswerynia.pl
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Wielkanocny koszyczek – nagrodzony! 

9 kwietnia 2010 r., I. Pogoda  

Niektórzy twierdzą, że święta zbyt szybko przychodzą 

i zdecydowanie za krótko trwają… Starostwo Powiatowe 

 i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej postanowiło 

nam je przedłużyć organizując V Powiatowy Konkurs na 

Ludowe Akcesoria Wielkanocne. Wyniki już znamy! Ludowy 

koszyczek w wykonaniu Marzeny Sukiennik, uczennicy klasy 

I technikum żywienia Zespołu Szkół Agrotechniczno – 

Ekonomicznych w Weryni – zdobywczyni III miejsca i ponad 

200 pięknych prac możemy podziwiać aż do 30 kwietnia 

2010 r. w Galerii „Centrum” i „220” kolbuszowskiego 

starostwa. Wręczenia nagród dla laureatów i dyplomów dla 

opiekunów dokonali: Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś  

i jego zastępca Waldemar Macheta. 

 

„Alleluja, Alleluja! 

31 marca 2010 r., Administrator  

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego 

wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego 

ALLELUJA życzy Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni. 

 

 

Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt 

31 marca 2010 r., D. Krogulec  

30.03.2010 w naszej szkole odbył się finał piłki 

siatkowej dziewcząt o puchar  dyrektora szkoły Zespołu Szkół 

Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni.  W turnieju 

wzięło udział osiem reprezentacji, do finału zakwalifikowały 

się trzy drużyny: 

- III Ta w składzie (Kopeć Magdalena, Pytlak Dorota, Ślęzak 

Edyta, Salach Sylwia, Micek Aneta, Kusy Klaudia Borkowska 

Ewelina) 

- III Tżb w składzie (Marut Kinga, Kopeć Ewelina, Hałdaś 

Anna, Rembisz Ewelina, Gaweł Bernadetta, Serafin Lucyna) 
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- I Tż w składzie (Kochanowicz Monika, Ślęzak Aneta, Panek Bernadetta, Rząsa Paulina, 

Żurek Katarzyna, Nizioł Edyta) 

Rozgrywki odbywały się w miłej, sportowej atmosferze systemem „każdy z każdym” Było 

mnóstwo emocji i ogromna radość. Rywalizacja była bardzo zacięta, napięcie rosło  

ze spotkania na spotkanie. Dopiero tajbrek wyłonił zwycięską drużynę. 

I - miejsce  zdobyła drużyna klasy III technikum agrobiznesu wygrywając z klasą III 

technikum  żywienia 2:1  i z klasą I technikum żywienia  2:1 

II - miejsce zdobyła klasa I technikum żywienia wygrywając z klasą III technikum żywienia 

2:0 

przegrywając z klasą III Ta 

III - miejsce zdobyła klasa III technikum żywienia 

  

Nowe zawody w naszej szkole 

30 marca 2010 r., S. Olszówka  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę, na rozszerzenie w naszej szkole, oferty kształcenia  

o nowe dodatkowe oddziały. Od roku szkolnego 2010/2011 będziemy mogli kształcić 

 w nowych zawodach: 

technik architektury krajobrazu, 

technik organizacji usług gastronomicznych, 

technik kelner, 

technik ochrony środowiska. 

Pozytywnie o nowych kierunkach wypowiedziała się Powiatowa Rada Zatrudnienia, 

widząc szansę znalezienia pracy dla przyszłych absolwentów. Dobrze przygotowani 

fachowcy  będą mieli możliwości pracy zarówno w kraju, jak również poza jego granicami. 

Zapraszamy gimnazjalistów do  skorzystania z naszej oferty. Więcej w zakładce 

 ,,Dla gimnazjalisty". 

 

Rolnik - Farmer Roku: Anna i Zbigniew Serafinowie 

29 marca 2010 r., Administrator  

Zbigniew Serafin jest absolwentem naszej szkoły. Prowadzi wraz z żoną 

gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję mleka. Został laureatem konkursu Rolnik - 
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Farmer Roku i otrzymał prestiżową nagrodę - "Złote Jabłko". Szkoła współpracuje 

 z państwem Serafin, którzy umożliwiają naszym uczniom odbywanie praktyk. Gratulujemy 

nagrody i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

V Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej 

23 marca 2010 r., A. Kwiecień  

Dnia 19 marca 2010 r. w Zespole Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni odbył 

się V Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 

i Prozy Obcojęzycznej dla szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych. Konkurs zorganizowały: 

Anna Kwiecień, Urszula Róg-Kretowicz i Anna 

Stąpor. Patronat medialny nad konkursem objęło 

Radio Rzeszów. 

W konkursie wzięło udział 95 uczestników  

z czternastu szkół: 

- Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni- 19 uczniów, 

- Liceum Ogólnokształcące  Kolbuszowa - 9 

- Zespół Szkół Technicznych Kolbuszowa - 6 

- Zespół Szkół nr 1 Kolbuszowa - 7 

- Zespół Szkół nr 2 Kolbuszowa - 3 

- Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Dzikowcu - 4 

- Publiczne Gimnazjum w Cmolasie - 12 

- Publiczne Gimnazjum w Trzęsówce - 3 

- Gminne Gimnazjum w Raniżowie – 2, 

- Gimnazjum w Wilczej Woli – 1, 

- Gimnazjum w Kupnie – 7, 

- Gminne Gimnazjum w Woli Raniżowskiej – 4, 

- Gimnazjum w Widełce - 9, 

- Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim - 9 uczniów 

 

Uczniowie rywalizowali w pięciu kategoriach: w zakresie recytacji w językach: 

angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim oraz w kategorii plastycznej: praca 

plastyczna jako ilustracja utworu literackiego obcojęzycznego – dodatkowo na poziomie 

gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. 

Wystąpienia konkursowe oceniało Jury złożone z nauczycieli języków obcych  

w składzie: 
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Przewodnicząca: Katarzyna Cesarz - przedstawiciel Starostwa Powiatowego  

w Kolbuszowej 

J.niemiecki: Izabela Syniec, Dariusz Zwolski, 

J.angielski: Justyna Czachor, Anna Stąpor, 

J.francuski: Renata Peret, Agata Sito, 

J. rosyjski: Anna Kwiecień, Dariusz Zwolski. 

Jury oceniało interpretację utworów, umiejętności językowe wykonawców oraz 

ogólny wyraz artystyczny, a w zakresie kategorii plastycznej: stopień trudności wykonanej 

pracy, adekwatność treści pracy do treści utworu literackiego, estetykę wykonania pracy. 

Rywalizacja była wyrównana, jednak Jury orzekło, że najlepszymi okazali się: 

W kategorii języka niemieckiego (gimnazja): 

I miejsce: Tęcza Renata – Gimn. im. Królowej Jadwigi w Widelce, 

II miejsce: Kopeć Iwona – Gimn. im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, 

III miejsce: Zuber Aleksandra - Gimn. im. Królowej Jadwigi w Widelce. 

W kategorii języka niemieckiego (szk. ponadgimnazjalne): 

I miejsce: Szypuła Magdalena – ZST Kolbuszowa, 

II miejsce: Panek Bernadeta – ZSA-E Werynia. 

W kategorii języka francuskiego (gimnazja): 

I miejsce: Wołowiec Justyna - Gimn. im. Jana Pawła II w Kupnie, 

II miejsce: Pastuła Magdalena - Gimn. im. Jana Pawła II w Kupnie 

III miejsce: Hodór Kinga – Gimn. im. Ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie, 

III miejsce: Kardyś Katarzyna – Gimn. Nr 1 Kolbuszowa. 

W kategorii języka francuskiego (szk. ponadgimnazjalne): 

I miejsce: Serafin Anna – LO Kolbuszowa, 

II miejsce: Kwaśnik Sara – LO Kolbuszowa, 

III miejsce: Siwiec Sylwia – ZSA-E Werynia. 

W kategorii języka angielskiego (gimnazja): 

I miejsce: Starzec Ewa – Gimn. w Dzikowcu, 

II miejsce: Magda Ewelina - Gimn. im. Jana Pawła II w Kupnie 

III miejsce: Stec Paulina – Gminne Gimn. w Raniżowie. 

W kategorii języka angielskiego (szk. ponadgimnazjalne): 

I miejsce: Szafranie Mateusz -  LO Kolbuszowa, 

II miejsce: Malborska Ewelina - LO Kolbuszowa, 

III miejsce: Kwaśnik Justyna – ZSA-E Werynia. 

W kategorii języka rosyjskiego (gimnazja): 

I miejsce: Kosek Wojciech – Gimn. im. Ks. Pr. Stanisława Sudoła w Dzikowcu, 

II miejsce: Tęcza Agata - Gimn. im. Ks. Pr. Stanisława Sudoła w Dzikowcu, 

III miejsce: Gil Ewa - Gimn. im. Ks. Pr. Stanisława Sudoła w Dzikowcu, 

W kategorii plastycznej (gimnazja): 

I miejsce: Łeptuch Katarzyna – Publ. Gimn. w Majdanie Królewskim, 

II miejsce: Magda Ewelina - Gimn. im. Jana Pawła II w Kupnie, 

III miejsce: Magda Agnieszka – Gimn. Nr 1 Kolbuszowa, 
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W kategorii plastycznej (szk. ponadgimnazjalne): 

I miejsce: Wójciak Oliwia – LO Kolbuszowa, 

II miejsce: Wilk Magdalena – ZST Kolbuszowa, 

III miejsce: Łowczyk Renata – ZSA-E Werynia. 

 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej, NKJO PROMAR, Wydawnictwo Longman Person  

i Radio Rzeszów. Poczęstunek ufundowali: Państwo Sokołowscy, właściciele baru „Absynt” 

w Kolbuszowej oraz Pan Bogdan Róg, właściciel sklepu „Bodzio”. 

 

Powiatowy turniej piłki halowej 

22 marca 2010 r., D. Krogulec | 

19 marca 2010 roku odbyły się powiatowe 

zawody w piłce halowej dziewcząt i   chłopców.  

W rozgrywkach uczestniczyły trzy drużyny: ZST  

w Kolbuszowej, LO w Kolbuszowej i ZSAE  

w Weryni. Drużyna chłopców reprezentująca naszą 

szkołę pierwszy mecz rozegrała z LO. Początkowo 

gra była wyrównana, ale w miarę upływu czasu nasi 

zawodnicy zaczęli uzyskiwać przewagę  

i prowadziliśmy 2:0. Pod koniec I połowy bramkarz 

gospodarzy – LO brutalnie faulował Kamila 

Gorzelanego, za co otrzymał czerwoną kartkę i został podyktowany rzut karny. Wynik do 

przerwy -  3:0 dla ZSA-E. W drugiej połowie tempo gry spadło i mecz zakończył się 

wynikiem 5:1 dla ZSA-E. W trakcie tego spotkania nasz zawodnik Grzegorz Tęcza popisał 

się zdobyciem bramki z odległości 25 m. W drugim meczu nasi zawodnicy zmierzyli się  

z reprezentacją ZST. W 10 minucie przeciwnicy uzyskali prowadzenie 1:0. Pod koniec  

I połowy jeden z naszych zawodników popełnił błąd i 

„zrobiło” się 2:0 dla ZST. Druga połowa to okres 

przewagi naszej drużyny. Niestety, mimo ciągłych 

ataków udało się strzelić  tylko 1 bramkę i mecz 

zakończył się wynikiem 2:1 dla ZST. W trzecim meczu 

zespól ZST po mało widowiskowym spotkaniu pokonał 

drużynę LO – 4:2. 

Wyniki turnieju chłopców: 

Nazwa drużyny:   punkty:    bramki: 

I miejsce ZST Kolbuszowa  6     6 – 3 

II miejsce ZSA-E w Weryni  3     6 – 3 

III miejsce LO Kolbuszowa  0     3 – 9 
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Do zwycięstwa zabrakło nam jednej strzelonej bramki w meczu z ZST Kolbuszowa. 

W pierwszym meczu dziewczęta naszej szkoły przegrały z drużyną z LO  3:0. 

W drugim meczu pokonały ZST 4:1.Trzeci mecz pomiędzy ZST i LO zakończył się remisem 

1:1. 

Wyniki turnieju dziewcząt 

I miejsce -LO w Kolbuszowej 

II miejsce -ZSAE w Weryni 

III miejsce -ZST w Kolbuszowej 

 

 

 

XI Środowiskowy Turniej Tenisa Stołowego w Weryni 

22 marca 2010 r., A. Żywiec  

Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych 

w Weryni wspólnie ze Szkołą Podstawową w Weryni 

13 marca 2010r. zorganizował XI Środowiskowy 

Turniej Tenisa Stołowego. Impreza odbyła się  

w Wiejskim Domu Kultury w Weryni. W zawodach 

mieli możliwość wziąć udział uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 

oraz dorośli. Rozgrywki były prowadzone w kategorii 

kobiet i mężczyzn. W turnieju uczestniczyło 68 

zawodników. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 

w każdej grupie wiekowej otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 

sportowego. 

Impreza miała na celu integrację środowisk szkolnych Weryni oraz poszerzenie 

współpracy między mieszkańcami Weryni a ZSA-E. uczniowie ZSA-E oprócz uczestnictwa 

w rozgrywkach sędziowali mecze w poszczególnych kategoriach. 

Wyniki turnieju: 

Dziewczęta        chłopcy 

Szkoła podstawowa 

Klasy I – IV 

1. Biestek Monika      1. Biestek Dawid 

2. Białek Monika      2.Sobejko Bartłomiej 

3. Majewska Dominika       3. Płaza Łukasz 
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Klasa V – VI 

1. Kardyś Kinga       1. Szczur Bartłomiej 

2. Pytlak Magdalena      2. Plizga daniel 

3. Białek Oliwia       3. Bieleń Patryk 

Gimnazjum 

1. Kret Barbara       1. Biestek Arkadiusz 

2. Kardyś Beata       2. Pytlak Artur 

3. Tylutka Aleksandra       3. Kardyś Patryk 

Szkoły ponadgimnazjalne 

1. Bieleń Kamil 

2. Czachor Kamil 

3. Siębor Dawid 

Dorośli 

1. Ks. Piętowski Sławomir 

2. Kret Łukasz 

3. Leja Marcin 

 

Czysty las 

19 marca 2010 r., M. Król  

11 marca 2010 roku Zespół Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni otrzymał dyplom finalisty piątej edycji 

konkursu "Czysty Las". 

 

 

 

Pierwszy dzień pracy w wybranej firmie 

22 marca 2010 r., B. Bryk  

Dnia 10 marca 2009 r. 23 uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych 

w Weryni uczestniczyło w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości, którego organizatorem 

była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią Prezydenta, 

Amerykańską Izbą Handlową w Polsce, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych 

 i Business Centre Club. 
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W „Dniu Przedsiębiorczości” uczniowie naszej 

szkoły udali się z wizytą do wybranych przez siebie firm, 

aby zapoznać się ze specyfiką wybranego zawodu, zakresem 

obowiązków oraz wymaganiami stawianymi pracownikom 

na różnych stanowiskach. Dzięki kilkugodzinnym 

praktykom w wybranym miejscu pracy, uczniowie mieli 

możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń  

o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego 

specyfiką oraz pozyskania niezbędnych informacji  

o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy 

predyspozycjach. 

Uczniowie odbywali praktyki w następujących firmach i instytucjach: Firma 

Wielobranżowa "Bogacz”, Fryzjerstwo Damsko -Męskie -Styl ,Przedsiębiorstwo - Handlowo 

-Usługowe A/B/C spółka jawna,  Sklep Spożywczo –Przemysłowy, Starostwo Powiatowe,  

Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym, Zakład Fryzjerski Diana, 

Firma Handlowo - Usługowa OLIMP, Biuro Rachunkowe, Firma Handlowo - Usługowa "AN 

-MAR", FIN SA, Urząd Gminy. 

To dzięki pomocy i wyrozumiałości przedstawicieli i właścicieli poszczególnych firm 

i instytucji , ci młodzi ludzie mogli zweryfikować informacje o pracy  

na wymarzonym stanowisku, zdobyć wiedzę o tym, jakich kompetencji i wiadomości 

oczekuje się od kandydatów do danego zawodu. Ponadto, jak podkreślają uczestnicy 

przedsięwzięcia,  mogli  po raz pierwszy wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną 

oraz dokonać weryfikacji wybranego kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej. 

„To był inny dzień, bo nie szedłem jak co dzień  do szkoły, a po raz pierwszy do 

pracy,   gdzie uświadomiłem sobie jak przydatna jest wiedza, którą przekazują nauczyciele w 

szkole”-  wspomina swój udział w „Dniu przedsiębiorczości” jeden  

z uczniów. Z kolei inna uczennica  tak zrelacjonowała ten dzień  „Mogłam księgować 

operacje gospodarcze praktycznie - to było niesamowite wrażenie” 

 

 

Nowe numery telefonów 

11 marca 2010 r., Administrator  

Nowa centrala telefoniczna w szkole. 

W sekretariacie szkoły została zamontowana nowa centrala telefoniczna. Zaistniały lepsze 

możliwości komunikacji ze szkołą. Obecnie czynne są dwa numery telefonu :17 22 71 441 

lub 17 22 71 332 z numerami wewnętrznymi : 

101 - sekretariat; 

103 - dyrektor; 

104 - faks; 
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105 - zastępca dyrektora; 

107 - pokój nauczycielski 

 

 

Maturzyści na Jasnej Górze 

10 marca 2010 r., W. Cesarz  

Jak co roku maturzyści naszej szkoły udali się (6 marca 2010r.) na pielgrzymkę przed 

tron Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej w Częstochowie i do Światowego Centrum 

Miłosierdzia Bożego w Krakowie. 

Maturzyści, wychowawcy i nauczyciele uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej 

przed cudownym obrazem Pani Jasnogórskiej. Polecali swoje życie, przyszłe wybory 

życiowe, egzaminy i sobie tylko znane intencje. Na Jasnej Górze zwiedzili również skarbiec, 

salę rycerską, arsenał i spacerowali po wałach gdzie znajduje się pomnik Jana Pawła II. 

Z Częstochowy wszyscy udali się do Krakowa gdzie znajduje się ustanowione przez 

Jana Pawła II Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego. Maturzyści po chwili modlitwy w 

bazylice udali się do kaplicy klasztornej gdzie znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu 

Ufam Tobie”. W okresie międzywojennym w tym klasztorze żyła i zmarła s. M. Faustyna 

Kowalska (1905-1938), przez którą Chrystus Pan przekazał Kościołowi i światu orędzie o 

Bożym miłosierdziu. Tutaj znajdują się Jej relikwie. 

Był to prawdopodobnie ostatni wspólny, szkolny wyjazd dla maturzystów.  

Już wkrótce matura, egzaminy zawodowe, studia, praca. Życzymy WAM dobrych wyborów. 

 

 

W poszukiwaniu talentów 

9 marca 2010 r., I. Pogoda, M. Sukiennik  

Talent był i pozostanie darem, za który 

odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko 

jednostka… Mogliśmy się o tym przekonać 5 marca 2010 

r. w  Zespole Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych 

w Weryni, gdzie po raz pierwszy odbył się I Powiatowy 

Konkurs dla uczniów  szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych naszego powiatu pod hasłem  

„Mam talent, pasje i osiągnięcia...". Jego celem jest 

wyszukiwanie nowych talentów naszego regionu oraz 

rozwijanie pasji uczniów. 

O miejsce na podium ubiegało się 25 uczniów z  6 szkół powiatu kolbuszowskiego. 

Prezentowali oni m. in.: kolekcje kamieni, skał, muszli, przedmiotów historycznych, a także 

obrazy, szkice, zdjęcia, śpiew, taniec, akrobatykę itp. Uczestnicy wykazali się umiejętnością 
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autoprezentacji, opanowaniem i dużą odwagą. Jury konkursowe w składzie: Katarzyna 

Cesarz, Dorota Frankiewicz, Beata Zasowska i Iwona Pogoda oceniało: kulturę słowa, 

zachowanie, umiejętność konwersacji,  zdecydowanie,  zaangażowanie,  atrakcyjność oraz 

sposób rozpoczęcia i zakończenia prezentacji. 

Zwycięzcami konkursu zostali: 

I miejsce - Kinga Hodór, Publiczne Gimnazjum w Cmolasie 

II miejsce - Dominik Mucha, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej 

III miejsce - Agnieszka Pastuła, Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni  

IV miejsce - Angelika Bogacz, Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej 

V miejsce - Monika Serafin, Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Dzikowcu 

 

Wyróżnieni: 

I wyróżnienie - Zespół "Concordia", Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych 

w Weryni 

II wyróżnienie - Sebastian Rzeszutek, Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej. 

  

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji w przyszłym roku! To doskonały 

sposób prezentacji własnych umiejętności i zainteresowań. 

 

 

Najodważniejsi z odważnych na II Powiatowym Konkursie „ Moja pierwsza rozmowa 

kwalifikacyjna” w Weryni 

9 marca 2010 r., B. Bryk, E. Serafin  

Dnia 5 marca 2010 r. w Pałacu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni odbył się II 

Powiatowy Konkurs „Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna”.  16 uczestników konkursu, 

którzy wzięli w nim udział musiało wykazać się wiedzą, dużą odwagą, zdecydowaniem, 

pewnością siebie i umiejętnością autoprezentacji. 

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe  

w Kolbuszowej oraz Zespół Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych w 

Weryni przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Kolbuszowej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  

w Kolbuszowej, Uniwersytetem Rzeszowskim - Zamiejscowym 

Wydziałem Biotechnologii z siedzibą w Weryni oraz Podkarpackim 

Bankiem Spółdzielczym w Mielcu. 

Po oficjalnym rozpoczęciu konkursu przez wicedyrektora pana 

Witolda Cesarza oraz po  przedstawieniu programu konkursu przez 

uczniów ZSA-E w Weryni, zostały wygłoszone  wykłady inauguracyjne przez P. Agnieszkę 

Stępień i P. Aleksandra Myszka pracowników  naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
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Rozmowy z uczestnikami konkursu zostały przeprowadzone przez profesjonalne 

i doświadczone jury w następującym składzie: 

1 Dorota Bajor – Ulijasz - doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy  

w Kolbuszowej, 

2 Adriana Proczek -menedżer klienta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Mielcu, 

3. Agnieszka Stępień - pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego Zamiejscowego 

Wydziału Biotechnologii w Weryni, 

4. Aleksander Myszka – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego Zamiejscowego 

Wydziału Biotechnologii w Weryni,  

5. Agnieszka Poczekajło -psycholog - Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej  

w  Kolbuszowej 

6. Ewa Serafin – sekretarz, nauczyciel Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni 

Po przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych jury przy ocenie laureatów wzięło pod 

uwagę następujące kryteria: przygotowane dokumenty aplikacyjne, wiedzę, umiejętność 

autoprezentacji, dodatkowe rekwizyty wykorzystane podczas autoprezentacji, kreatywność, 

dotychczasowe osiągnięcia, doświadczenie zawodowe, pewność siebie, płynność wypowiedzi 

oraz zgodność predyspozycji i zainteresowań  

z wybranym przez siebie stanowiskiem. Następnie przewodnicząca jury przedstawiła 

laureatów: 

I miejsce - Paulina Wlazło ( Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni) 

II miejsce – Katarzyna Blat (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni) 

III miejsce – Anna Wilk (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni) 

IV miejsce – Katarzyna Ligęza ( Liceum Ogólnokształcące) 

V miejsce  - Barbara Kruk ( Liceum Ogólnokształcące) 

Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia: 

I wyróżnienie - Tomasz Mikołajewicz ( Liceum Ogólnokształcące) 

II wyróżnienie - Elżbieta Rzeszutek (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych  

w  Weryni) 

III wyróżnienie - Maksymilian Czachor (Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych  

w Weryni) 

Dla laureatów nagrodą główną będzie list referencyjny wystawiony i podpisany przez 

członków komisji rekrutacyjnej. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali także nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni, 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Mielcu. l 

Patronat medialny nad konkursem objęli: „Korso Kolbuszowskie”, „Przegląd Kolbuszowski”, 

oraz „Ziemia Kolbuszowska”, Radio Rzeszów, Radio Via, Twoje Radio Cmolas. 
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Sponsorem poczęstunku podczas konkursu był: P. Marek Pogoda właściciel „Auto –Pogoda – 

Części Samochodowe. 

Konkurs został sfilmowany przez Firmę ArtStudio pana Łukasza Płocha. 

Konkurs był doskonałą formą praktycznej edukacji młodzieży, dlatego zapraszamy  

do uczestnictwa w kolejnej edycji za rok. 

Beata Bryk – koordynator konkursu 

 

 

Rekolekcje szkolne 

10 marca 2010 r., W. Cesarz  

Bezpośrednio po feriach (1-3. 03.2010r.) odbyły się 

 w kościele p.w. św. Maksymiliana w Weryni rekolekcje 

szkolne. Uczestniczyli w nich uczniowie wszystkich klas  

z wyjątkiem maturalnych. Rekolekcje prowadził ks. Marek 

 z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Spotkania były bardzo urozmaicone. Głoszone słowo, 

było wspierane przez prezentacje multimedialne, filmy, 

plakaty i inne gadżety. Czynnie włączyła się w prowadzenie 

śpiewu nasza szkolna schola. Uczniowie przygotowali również 

dramę o niewoli grzechu i uwolnieniu przez Jezusa. 

Rekolekcje były również czasem pojednania w sakramencie pokuty, sprawowanej 

Eucharystii i drogi krzyżowej. 

W trzeci dzień był dniem świadectwa. O swoim uzależnieniu i walce, by się  

z niego wyrwać opowiadali Krzysiek i Anton z Chorwacji. Należą oni do wspólnoty 

Cenacolo.  Ma ona za cel niesienie pomocy ludziom, którzy zagubili sens w życiu przez 

narkotyki, alkohol czy inne uzależnienia. Ich świadectwo o osobistym życiu, było bardzo 

poruszające i pozostające w pamięci. 

 

 

II Edycja Szkolnej Halowej Ligi Piłki Nożnej 

9 marca 2010 r., Administrator  

II Edycja Szkolnej Halowej Ligi Piłki Nożnej  o puchar Dyrektora ZSA-E w Weryni 

dobiegła końca. 12 lutego rozegrano mecze finałowe. W wielkim finale spotkali  

się zwycięzcy fazy grupowej - III a technikum żywienia z IV technikum ekonomicznego. 
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Spotkanie mogło się podobać - dużo walki, pięknych akcji oraz sporo bramek, a wynik 

końcowy korzystny dla III a tż! Na uwagę zasługują stroje przygotowane specjalnie na mecz 

finałowy przez klasę III a tż. Gratulacje!!! 

W spotkaniu o 3. miejsce w turnieju zmierzyli się uczniowie III zsz 

 i IV ta. Ostatnie miejsce na podium tegorocznej edycji turnieju zdobyli przedstawiciele IV ta, 

natomiast czwartym miejscem musieli zadowolić się zawodnicy z III zsz. 

Po zakończonej rywalizacji drużyny 

trzymały pamiątkowe dyplomy a najlepsi 

puchar Dyrektora ZSA-E. Nagrody wręczał  

i ufundował Dyrektor Stanisław Olszówka. 

Wszystkim uczestnikom Ligi gratulujemy 

zaangażowania i walki w duchu sportowym. 

Zapraszamy za rok do kolejnej edycji. 

Składy drużyn: 

III a tż: Andrzej Boroń, Arek Zieliński, Paweł 

Sito, Konrad Żur, Kamil Gorzelany 

IV te: Łukasz Żuchowski, Kamil Bieleń, 

Andrzej Kopeć, Paweł Koń, Krzysztof 

Kwaśnik, Pastuła Bartłomiej 

IV ta: Dawid Wawrzonek, Łukasz Koń, Grzegorz Gancarczyk, Marek Wójcicki, Piotr 

Kijowski 

 

 

8 Marca Święto Kobiet 

8 marca 2010 r., Administrator  

Z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich Pań szczęścia, uśmiechu, zadowolenia  

z siebie, radości życiowej, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych 

w tym życiu zdarzeń, życzy Dyrektor i Wicedyrektor oraz wszyscy mężczyźni z Zespołu 

Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 

 

Studniówka 2010 

21 lutego 2010 r., Administrator  

Pierwszy prawdziwy bal... Przygotowania  

do niego trwają zazwyczaj kilka miesięcy,  

a maturzyści rozprawiają o nim co najmniej  

od września...Ważne są wówczas modne kreacje, samo 

miejsce zabawy, dobry kamerzysta, odpowiednie posiłki 

i dekoracja. 
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Studniówka to  potoczna nazwa balu, który odbywa się na około sto dni przed 

rozpoczynającymi się w maju maturami. Zdecydowanie najpopularniejszym miesiącem 

odbywania się studniówek jest styczeń, od którego najłatwiej odliczyć sto dni. W balu udział 

biorą uczniowie klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz z zaproszonymi przez nich 

nauczycielami, którzy uczyli ich przez cały okres szkoły średniej. Bal rozpoczyna się 

zazwyczaj toastem wznoszonym szampanem. Pierwszym tańcem jest polonez (klasyczny 

Ogińskiego lub współczesny Kilara), który tańczą maturzyści z zaproszonymi osobami 

towarzyszącymi. Nie inaczej było i tym razem. Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół 

Agrotechniczno- Ekonomicznych wraz z zaangażowanymi rodzicami specjalnie na ten bal 

wybrali kolbuszowską restaurację „Dworek”. 31 stycznia, około godz. 18.30, Dworek zaczął 

zapełniać się maturzystami. W ten dzień wszyscy chcieli wyglądać inaczej niż zwykle. Piękne 

sukienki, ekstrawaganckie fryzury oraz modne garnitury, robiły wrażenie. Przed restauracją  

zgromadził się tłum rodziców i uczniów klas młodszych żądnych obejrzenia poloneza  

w wykonaniu ich pociech.  

Bal rozpoczął sie od wystąpienia uczniów klasy IV Tża (Justyny Twardowskiej, 

Angeliny Midury i Łukasza Szlachetki) na temat doniosłości obecnego wieczoru. Kolejnym 

punktem programu było składanie życzeń dyrekcji, nauczycielom  

i wychowawcom. Nastepnie dyrektor szkoły Stanisław Olszówka oficjalnie rozpoczął bal 

przemówieniem: ,,Pamiętajcie , że sukces w dorosłym życiu można osiągnąć tylko własną 

pracą, wytrwałością w dążeniu do celu, ale także wiarą w sens pokonywania trudności oraz 

 w to, że często nawet najbardziej szalone marzenia, mogą się spełnić – wystarczy tylko tego 

bardzo chcieć. Chciałbym Wam życzyć spełnienia tych najskrytszych marzeń, zrealizowania 

wyznaczonych celów, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jaką wybrać drogę, odnalezienia 

tej właściwej, takiej, która przyniesie Wam szczęście. Ale pamiętajcie szczęście to nie stacja 

docelowa, ale sposób podróżowania.  Nie zapomnijcie, że my nauczyciele zawsze  Was  

wspieramy i  cieszymy się z Waszych sukcesów i dokonań. Zanim jednak będziemy mogli 

być dumni z Waszych osiągnięć, chcemy dziś z podziwem patrzeć jak wspaniale bawicie się : 

młodzi, radośni, beztroscy, a jednak już dorośli i odpowiedzialni.  Właśnie stajecie się 

głównymi bohaterami balu, głównymi aktorami -  wkraczającymi na scenę,  by wystąpić 

przed jakże zacną i wymagającą publicznością.  Niech, szampańska zabawa na Studniówce 

2010 będzie początkiem samych sukcesów. Czego i Wam, i sobie życzę”. Długie tygodnie 

prób opłaciły się, a potwierdzały to zadowolone miny maturzystów. Po odtańczeniu poloneza 

wszyscy goście  udali się na zasłużony posiłek, a później trwała zabawa do samego rana!  

Dzięki oddanym rodzicom, nauczycielom i dyrekcji pozostaną wspaniałe wspomnienia 

wspierane zdjęciami i filmami. 

 

Tłustoczwartkowe słodkości II technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

12 lutego 2010 r., A. Tęcza  

Któż odmówi sobie w Tłusty Czwartek zjedzenia świeżego 

pączka? Pewnie nikt. Uczniowie drugiej klasy postanowili 

kultywować wieloletnią tradycję kulinarną ( jakże dla nas miłą!)  

i dlatego na zajęciach praktycznych, pod okiem p. A. Tęczy 

przygotowali słodkie pyszności. Tego dnia nikt nie liczył kalorii,a na 

naszym stole znalazły się pączki, chrust, róże karnawałowe oraz inne 



321 

 

specjały. Dziś mało kto wie, że w Tłusty Czwartek w polskich domach obok słodkości 

przygotowywano różnorodne (tłuste) potrawy: kiełbasy, kaszę, słoninę, skwarki. Pamiętajmy 

jednak, że Tłusty Czwartek otwiera ostatni tydzień karnawału i jest wstępem do ostatnich 

hucznych zabaw i balów karnawałowych. Autor: klasa II technikum żywienia i gospodarstwa 

domowego; 

 

Jest dobrze...a czy mogło być lepiej? 

12 lutego 2010 r., M. Laube-Skowrońska  

W środę 10.02 2010 r.  reprezentowaliśmy naszą 

szkołę na zawodach rejonowych w koszykówce, które odbyły 

się w Mielcu. Pomimo, że  zajęliśmy IV  miejsce, jesteśmy 

dumni, że w ostatnim starciu wygraliśmy z najmocniejszym 

zespołem z Dębicy. Skład drużyny: Bochenek Karolina, 

Pastuła Agnieszka, Kochanowicz Mariola, Kwaśnik Justyna, 

Orzech Marzena, Wacht Wioletta, Zuba Barbara. 

 

 

"V Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji i prozy obcojęzycznej" 

7 lutego 2010 r., Administrator 

Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni oraz 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 

Cele: 

 Upowszechnianie języków obcych i literatury obcojęzycznej, 

 Poznawanie twórczości poetów i pisarzy anglojęzycznych, niemieckojęzycznych oraz 

francuskojęzycznych, 

 Poszukiwanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych przez 

recytację oraz gromadzenie doświadczeń w tym zakresie oraz przez prace plastyczne. 

Termin: 

Konkurs odbędzie się 19 marca 2010 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni. 

Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

wszystkich typów. 
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2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 marca 2010 r. 

Uczestnicy prezentują: 

Jeden dłuższy lub dwa krótsze utwory literackie w wybranym języku obcym. 

Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatorów. 

Ocenie podlega dobór repertuaru, interpretacja utworu, poprawność językowa. 

Jury przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w zakresie każdego  

z języków na poziomie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 

Ponadto zachęcamy do uczestnictwa w konkursie w dodatkowej kategorii: 

interpretacja obcojęzycznego utworu literackiego poprzez pracę plastyczną (rysunek 

piórkiem, akwarela, pastele i inne… - będący ilustracją dla wiersza lub fragmentu utworu 

prozatorskiego obcojęzycznego). Prace w formacie A2, A3 prosimy nadsyłać najpóźniej do 

16 marca 2010 r. 

Kontakt z organizatorami: 

Anna Kwiecień: anna.kwiecien@zsweynia.pl 

Urszula Róg-Kretowicz: urszula.rog-kretowicz@zswerynia.pl 

Anna Stąpor: anna.stapor@zswerynia.pl 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

Tel. (017) 2271-441     fax (017) 2271-097 

e-mail: zswerynia@zswerynia.pl 

 

 

Szaleństwo uczniów z Weryni na lodzie... 

7 lutego 2010 r., Administrator  

Dnia 06.12.2010 roku 48-uczniów, z naszej 

szkoły wyjechało na lodowisko do Dębicy. Wśród 

śmiechu, radości i piruetów spędziliśmy fantastyczne 

dwie godziny zabawy na lodzie. Intensywna zabawa, 

połączona z nauką jazdy na łyżwach sprawiła, 

 że do autobusu wracaliśmy szczęśliwi choć na nieco 

„miękkich” nogach. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, 

że w dniu Mikołaja mogli poszaleć na łyżwach jak 

prawdziwe gwiazdy. 
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Dziennik elektroniczny "e-dziennik" 

6 lutego 2010 r., Administrator  

Od początku drugiego semestru w naszej szkole uruchomiliśmy elektroniczny 

dziennik lekcyjny. Na razie jest on prowadzony równocześnie z tradycyjnym, chociaż 

możemy z niego całkowicie zrezygnować za zgodą Zarządu Powiatu. Takie rozwiązanie jest 

przewidywane w naszej szkole od nowego roku szkolnego. Obecnie trwa okres intensywnej 

nauki nauczycieli -  jak obsługiwać e-dziennik. Później docenią, że zmniejszy się ich 

obciążenie pracą. Nowe narzędzie pracy wspomagać będzie nauczycieli w wykonywaniu 

codziennych obowiązków, oszczędzi ich czas, co w konsekwencji doprowadzi do skupienia 

się na uczniu, jego kształceniu i wychowaniu. Nauczyciel będzie miał  na wywiadówki 

gotowe druki z ocenami i frekwencją, na koniec semestru czy roku ma gotowe statystyki do 

dziennika papierowego. Można w każdej chwili przeprowadzić klasyfikacje. Program 

wyeksportuje oceny do programu do drukowania świadectw. 

Dla dyrektora szkoły e-dziennik daje możliwość nadzoru nad systematycznością 

oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

W dzienniku  jest   dostępna  średnia ocen, frekwencja ucznia, wszelkie statystyki. 

Rodzice, logując się zdalnie , mają możliwość śledzenia na bieżąco wyników w nauce  

i usprawiedliwiania swoich dzieci. Jest to dobre rozwiązanie dla rodziców przebywających za 

granicą, a tych mamy wiele. Sceptycy, którzy twierdzą, że e-dziennik zmniejsza kontakt 

rodzica ze szkołą, nie mają racji. Z badań wynika, że rodzice tak samo często kontaktują się 

ze szkołą, ale są lepiej do tego przygotowani. Według rodziców bieżący i natychmiastowy 

dostęp do informacji o obecności uczniów na lekcjach, zmniejsza skłonność dzieci do 

udawania się na wagary. Rodzice nie uważają również, aby narzędzie to ograniczało wolności 

uczniów. Rodzice dzieci, którzy już korzystają z dzienników elektronicznych, są generalnie 

pozytywnie nastawieni do tej innowacji. 

Wszystkie dane z dziennika są przechowywane na serwerze firmy, producenta 

programu. Struktura bazy danych  i serwer zapewniają ciągłą, szybką i bezproblemową pracę. 

System ma dobrze zaprojektowany panel administracyjny, który pozwala na wygodną 

konfigurację, wprowadzenie i ewentualne korygowanie danych. Na każdym etapie pracy daje 

się zauważyć dbałość o bezpieczeństwo danych w bazie. 

Staramy się  sprostać nowym wyzwaniom edukacyjnym zmieniającego 

się społeczeństwa informatycznego, czyniąc szkołę nowoczesną i postępową. 

Wprowadzając możliwość korzystania z nowoczesnych technologii XXI wieku  

nie zapominamy o tym, że wychowania dziecka nie uczynimy przez Internet. 

St. Olszówka 
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Regulamin konkursu "Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna" 

23 stycznia 2010 r., M. Serafin  

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, 

czym naprawdę jesteśmy,  a nie tylko to, na co wyglądamy” 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych ogłasza IV 

Powiatowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

kolbuszowskiego pod hasłem: „Moja pierwsza rozmowa 

kwalifikacyjna” pod honorowym  patronatem Starosty Kolbuszowskiego 

oraz pod patronatem medialnym. 

 

 

1. Organizator konkursu: 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Zespół Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych  

w Weryni przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Kolbuszowej. 

2. Temat i hasło konkursu: 

Konkurs „Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna” adresowany jest do młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego: 

 Liceum Ogólnokształcącego, 

 Zespołu Szkół Technicznych, 

 Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych, 

3. Cele konkursu: 

 Przygotowanie młodzieży do efektywniejszego wejścia na rynek pracy, 

 Promowanie uczniów zdolnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego, 

 Kształcenie kultury słowa oraz umiejętności autoprezentacji, 

 Kreowanie swojego wizerunku przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych, 

 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych młodzieży, 

4. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie klas III liceów i klas IV techników powiatu 

kolbuszowskiego, którzy: 

 Znają zasady autoprezentacji, 

 Znają i potrafią sporządzać dokumenty aplikacyjne, 

 Znają zasady savoir–vivre, 
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 Są przygotowane do rozmowy kwalifikacyjnej i chcą sprawdzić własną wiedzę  

i umiejętności, 

 Chcą nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. 

Młodzież będzie aplikować o wymarzone stanowisko pracy w dowolnie wybranym przez 

siebie miejscu pracy. 

Do konkursu może przystąpić uczeń, który ma opiekuna merytorycznego-

nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły na szkolnego koordynatora 

Uczeń wypełni kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (wskaże nazwę  

i adres firmy/urzędu oraz stanowisko na jakim chciałby wykonywać pracę) 

Karta do pobrania www.zswerynia.pl www.powiat.kolbuszowski.pl 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w Sekretariacie swojej szkoły lub przesłać  

na adres e-mail monika.serafin@zswerynia.pl, w terminie do 18 kwietnia 2012 r. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 Curriculum vitae. 

 Podanie o pracę. 

 Portfolio z własnym dorobkiem (kserokopie: świadectwa ukończenia ostatniej klasy, 

dyplomów, certfikatów ukończonych kursów, szkoleń, wyróżnień  

w konkursach, olimpiadach, zawodach, referencje lub opinie po odbytych praktykach 

zawodowych, inny wypracowany dorobek autorski np. Biznes Plan własnej 

działalności gospodarczej). 

Dokumenty należy przygotować w wersji papierowej, trwale spięte np. w teczce. W dniu 

konkursu portfolio wraz z dokumentami aplikacyjnymi należy przedłożyć na ręce Komisji 

Rekrutacyjnej. 

5. Komisja Rekrutacyjna: 

Komisja powołana przez organizatorów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne  

z kandydatami aplikującymi do pracy na wymarzonym stanowisku. Ocenie podlegać będą: 

 sposób rozpoczęcia rozmowy przez kandydata, 

 kultura języka: słownictwo i terminologia, styl, płynność i logika wypowiedzi, 

 atrakcyjność autoprezentacji, 

 sposób zachowania się, 

 zdecydowanie, opanowanie i pewność siebie, 

 sposób konwersacji z komisją i argumentacja, 

 zaangażowanie kandydata w rozmowę, 

 sposób zakończenia rozmowy przez kandydata. 

Dodatkowym atutem, będzie umiejętność prowadzenia rozmowy z języku angielskim. 

6. Wyniki i nagrody: 

http://www.zswerynia.pl/
http://www.powiat.kolbuszowski.pl/
mailto:monika.serafin@zswerynia.pl
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Komisja konkursowa po analizie dokumentów i przeprowadzonych rozmowach 

kwalifikacyjnych przyzna: 

 I MIEJSCE, 

 II MIEJSCE, 

 III MIEJSCE, 

 Wyróżnienia. 

Nagrodą dla laureatów będą: 

 Referencje komisji rekrutacyjnej. 

 Nagrody rzeczowe. 

 Dyplomy za udział. 

Lista uczestników i laureatów konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej 

Powiatu Kolbuszowskiego www.powiat.kolbuszowski.pl, Szkoły www.zswerynia.pl  

oraz w prasie lokalnej i mediach. 

Program konkursu 

Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2012 roku tj. piątek w Zespole Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni. 

1. Powitanie uczestników godz. 10:00. 

2. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą od godz. 10:15. 

3. Obrady Komisji Rekrutacyjnej i wybór laureatów konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów. 

Uwaga! 

Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia autentyczności danych podanych  

w dokumentach aplikacyjnych przez kandydata. 

Organizatorzy konkursu 

Kontakt: 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 

Werynia 501, 36-100 Kolbuszowa 

tel.17 2271441 

Osoba do kontaktu: Monika Serafin, Paweł Serafin 

email: monika.serafin@zswerynia.pl, 

pawel.serafin@zswerynia.pl, 

Tel. 605 407195 

 

http://www.powiat.kolbuszowski.pl/
http://www.zswerynia.pl/
mailto:monika.serafin@zswerynia.pl
mailto:pawel.serafin@zswerynia.pl
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"Mam talent, pasje i osiągnięcia..." 

15 stycznia 2010 r., Administrator 

Regulamin  konkursu: 

I Powiatowy konkurs dla uczniów  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 

kolbuszowskiego pod hasłem „Mam talent, pasje i osiągnięcia..."   

1. Organizator konkursu:  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Zespół Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych  

w Weryni przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Kolbuszowej.  

2. Temat i hasło konkursu:  

Konkurs „Mam talent, pasje i osiągnięcia… ” adresowany jest do młodzieży szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  terenu powiatu kolbuszowskiego 

3. Cele konkursu:  

1. Rozpoznanie wśród młodzieży ich zainteresowań i pasji.  

2. Promowanie uczniów zdolnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 

kolbuszowskiego.  

3. Wyeksponowanie swoich osiągnięć przez uczniów.   

4. Kształcenie kultury słowa oraz umiejętności autoprezentacji.  

5. Kreowanie swojego wizerunku przez młodzież szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych. 

7. Uświadomienie młodzieży znaczenia własnej analizy SWOT oraz rozpoznanie swojej 

wartości i znaczenia w społeczeństwie . 

4. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

którzy: 

1. zgromadzili dokumentację swoich osiągnięć w formie dyplomów czy pucharów, 

posiadają zbiory kolekcjonerskie (np. znaczki, płyty, rysunki, szkice, monety, stare 

zdjęcia itp.), które będzie można wyeksponować podczas konkursu, sami zajmują się 

twórczością (wiersze, muzyka, rzeźba itp.) 

2. znają zasady savoir–vivre, 

3. chcą przedstawić swoje hobby  na forum publicznym i są przygotowani  

do autoprezentacji, 

4. pragną zdobyć  umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy 

i zainteresować odbiorcę swoją pasją w sposób atrakcyjny dla Jury . 
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4.1 Młodzież będzie prezentować i eksponować osiągnięcia i zainteresowania w wybranej 

przez siebie formie: 

1) wystawa, 

2) prezentacja multimedialna, 

3) dowolna forma. 

 

4.2 Do konkursu może przystąpić uczeń, który ma opiekuna merytorycznego-nauczyciela 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły na szkolnego koordynatora. 

4.3 Uczeń wypełni kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (wskaże  swoje dane 

 i materiały/sprzęt potrzebny do przygotowania prezentacji) 

Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie www.zswerynia.pl oraz 

www.powiat.kolbuszowski.pl 

Zgłoszenia należy dokonać do 12 lutego 2010 roku. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy złożyć w Sekretariacie ZSA-E w Weryni lub przesłać 

faxem 17 227 13 32  bądź na adres e-mail: iwona.pogoda@zswerynia.pl tel. 17 227 14 41 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.  

W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 

5. Komisja konkursowa: 

Komisja powołana przez organizatorów po zaprezentowaniu przez uczniów swoich osiągnięć 

dokona oceny. Ocenie podlegać będzie w szczególności: 

1. sposób rozpoczęcia autoprezentacji, 

2. kultura języka: słownictwo i terminologia, styl, płynność i logika wypowiedzi, 

3. atrakcyjność autoprezentacji, 

4. sposób zachowania się, 

5. zdecydowanie, opanowanie i pewność siebie, 

6. sposób konwersacji z komisją, 

7. zaangażowanie ucznia  w  swoją wypowiedź, 

8. sposób zakończenia  autoprezentacji przez kandydata. 

O kolejności wystąpień decyduje data zgłoszenia do konkursu. 

6. Wyniki i nagrody: 

Komisja konkursowa po szczegółowej analizie przyzna: 

I MIEJSCE, 

II MIEJSCE, 

III MIEJSCE, 

IV MIEJSCE, 

V MIEJSCE, 

Wyróżnienia. 

http://www.zswerynia.pl/
http://www.powiat.kolbuszowski.pl/
mailto:iwona.pogoda@zswerynia.pl
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Nagrodą dla laureatów będzie: 

1. List Referencyjny komisji konkursowej. 

2. Nagroda rzeczowa. 

3. Dyplom. 

Osiągnięcia uczestników i laureatów  konkursu, ich pasje oraz lista osób biorących udział  

w prezentacji opublikowane zostaną  na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego 

www.powiat.kolbuszowski.pl, Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni 

 www.zswerynia.pl oraz w prasie lokalnej i mediach. 

 

Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni 

12 stycznia 2010 r., W. Cesarz  

Gratulacje dla chłopców z  klasy II tż, za zajęcie pierwszego miejsca w szkolnym 

turnieju siatkówki o puchar Dyrektora szkoły Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni.  

Miejsce I – II tż w składzie: Bąba Łukasz, 

Bańka Piotr, Chmielowiec Mateusz, Kaczmarski 

Piotr, Micek Mateusz, Magda Paweł, Zuba 

Paweł; 

Miejsce II – IV ta; 

Miejsce III – II zsz; 

 

 

 

"Wierzę w człowieka" 

12 stycznia 2010 r., W. Cesarz  

2 grudnia br. w Galerii „220” w Starostwie w Kolbuszowej 

odbyło się wręczenie nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu: 

„WIERZĘ W CZŁOWIEKA”. Najlepszą w kategorii plastycznej 

została Aneta Micek (III technikum agrobiznesu) a wyróżnienie 

otrzymała Agnieszka Pacyna (III technik technologii żywności).  

W kategorii multimedialnej wyróżnienie otrzymał: Mateusz 

Twardowski (III technikum agrobiznesu). Gratulujemy sukcesów  

i życzymy kolejnych. 

http://www.powiat.kolbuszowski.pl/
http://www.zswerynia.pl/
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Rozstrzygnięcie konkursu poprzedziło otwarcie wystawy rzeźbiarskiej Stanisława 

Bryndala pt. "Anioły". Wystawa została zorganizowana przy współpracy ks. Jarosława 

Depczyńskiego, który przedstawił sylwetkę autora. Stanisław Bryndal  

ur. 1957 roku, zajmuje się rzeźbą i medalierstwem. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych  

w Warszawie na Wydziale Rzeźby. W latach 1983 - 1986 asystent w pracowni Jana Klucza. 

Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. 

 

Stypendyści Starosty Kolbuszowskiego 

12 stycznia 2010 r., Administrator  

Małgorzata Stróż – uczennica klasy IV technikum w ZSA-E w Weryni. W wyniku 

rocznej kwalifikacji otrzymała średnią ocen 5,07 oraz ocenę z zachowania: wzorową 

Katarzyna Blat – uczennica klasy IV technikum w ZSA-E w Weryni. W wyniku 

rocznej kwalifikacji otrzymała średnią ocen 5,13 oraz ocenę z zachowania: wzorową. 

Edyta Zalewska – uczennica klasy IV technikum w ZSA-E w Weryni. W wyniku 

rocznej kwalifikacji otrzymała średnią ocen 5,13 oraz ocenę z zachowania: wzorową. 

 

"Upragniony złoty medal" 

6 stycznia 2010 r., M. Laube-Skowrońska  

Uczennice naszej szkoły 21 grudnia 2009 roku zdobyły I miejsce na zawodach 

sportowych w koszykówce. Rozgrywki były rozegrane na szczeblu powiatowym. Tym 

samym uczennice naszej szkoły w składzie (Bochenek Karolina, Kochanowicz Mariola, 

Kwaśnik Justyna, Orzech Marzena, Pastuła Agnieszka, Sokołowska Magdalena, Wacht 

Wioletta) awansowały do zawodów rejonowych. Gratulujemy  zwycięstwa i życzymy 

dalszych sukcesów 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Eweliny Rembisz 

3 stycznia 2010 r., U. Róg-Kretowicz  

18 grudnia 2009 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady 

Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa 

podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy trzeciej Technikum  

w zawodzie technik żywienia Ewelina Rembisz. W roku szkolnym 2008/2009 uzyskała ona 

najwyższą średnią ocen w całej szkole – 5,26. Prócz dobrych wyników w nauce Ewelina brała 

udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych, była również beneficjentką projektu 

„Młodzi pasjonaci kuchni”. Gratulujemy Ewelinie i życzymy dalszych sukcesów!!! 
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I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie 

1 stycznia 2010 r., P. Wlazło  

Dnia 11 listopada 2009 r. odbył się w naszej szkole  

I stopień Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. 

Uczestniczyło w niej 9 uczniów z klasy III ttże. Uczniowie mieli 

udzielić odpowiedzi na 50 tekstowych pytań jednokrotnego 

wyboru, w czasie 60 minut. Do II etapu Olimpiady 

zakwalifikowali się Ci, którzy uzyskali minimum 30 punktów.  

Z naszej szkoły zakwalifikowały się cztery osoby: Barbara 

Zuba, Piotr Żołdak, Elżbieta Kiwak, Paulina Wlazło. Dnia  

8 stycznia 2010 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji  

w Rzeszowie został przeprowadzony II stopień Olimpiady. 

Składał się on z dwóch etapów: 

- I etap pisemny, w ramach którego uczestnicy odpowiadali na 50 pytań jednokrotnego 

wyboru. 

- II etap obejmował odpowiedzi pisemne na 6 krótkich problemowych z różnych dziedzin 

prawa. 

Wyniki z II stopnia zostały ogłoszone na stroniewww.korzeszow.pl/wiedzaoprawie. 

 

 

„Wigilia wczoraj i dziś" 

3 stycznia 2010 r., A. Tęcza, A. Fitał  

15.12.2009 r. w  Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni odbyła się 

prezentacja pod hasłem „Wigilia wczoraj i dziś”. Jej głównym celem było pogłębianie wiedzy 

o polskiej tradycji kulinarnej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Podczas spotkania 

przedstawiono zgromadzonej młodzieży prezentację multimedialną dotyczącą przygotowań 

wigilijnych, a także ludowe wierzenia i przesądy związane z tym dniem. 

Organizatorki imprezy Anna Fitał i Anna Tęcza, wraz z innymi nauczycielkami 

przedmiotów żywieniowych, by pokazać uczestnikom różnicę między dawną a współczesną 

Wigilią, przygotowały dwa stoły, na których zaprezentowano dawne i teraźniejsze potrawy 

wigilijne. Na stole dawnym z tradycyjnymi potrawami znalazły się: chleb pieczony, barszcz 

biały z grzybami zakiszony na razowej żytniej mące, kapusta  z grochem,  groch z cebulą 

podsmażoną na lnianym oleju, pierogi z kapustą, z kaszą, jabłkami i z kaszy gryczanej, 

kompot z suszonych owoców, ziemniaki oraz pieróg drożdżowy z kaszą jaglaną z serem. 

Organizatorki wg. tradycyjnego zwyczaju ustawiły obok stołu snop zboża. Pod stołem 

znalazło się siano i słoma. 

http://www.korzeszow.pl/wiedzaoprawie
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Na współczesnym stole znalazły się potrawy, bez których trudno nam sobie wyobrazić 

Wigilię: karp w galarecie i smażony w dzwonkach, barszcz czerwony z uszkami, kutia, 

śledzie, pierogi, ryba po grecku, zupa grzybową, strucla makowa, 

piernik 

Innymi atrakcjami podczas imprezy były pokazy 

kulinarne, m. in. pokaz lepienia pierogów oraz sporządzania 

rogalików i kołaczyków drożdżowych, które można było 

degustować. 

Uroczystościom towarzyszył koncert kolęd i pieśni 

bożonarodzeniowych  

w wykonaniu szkolnego zespołu Concordia. 

Podczas uroczystości wigilijnych w naszej szkole odbyło się głosowanie na 

najciekawsze stroiki i ozdoby świąteczne oraz na świąteczne nakrycie stołu wigilijnego.  

Na podstawie zliczonych głosów organizatorzy wyłonili następujących zwycięzców: 

W kategorii stroik świąteczny: 

1 miejsce Justyna Pastuła z  II technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

2 miejsce Justyna Gniewek z IV a technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

3 miejsce Ewelina Rębisz z III b technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

wyróżnienia otrzymały: 

Justyna Kwaśnik z III technikum technologii żywności 

Edyta Zalewska z IV b technikum żywienia i gospodarstwa domowego. 

W kategorii ozdoba świąteczna: 

1 miejsce otrzymała Joanna Misiak z III b technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

2 miejsce Dawid Drapała z III technikum technologii żywności 

2 miejsce Ewa Szlachetka z III „b” technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

3 miejsce Paulina Kwaśnik z II technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

wyróżnienia otrzymały: 

Dominika Rozmus z II technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

Patrycja Maciąg z II technikum żywienia i gospodarstwa domowego. 

W kategorii świąteczne nakrycie stołu wigilijnego: 

1 miejsce klasa I technikum żywienia i gospodarstwa domowego 

wyróżnienie otrzymała klasa III technikum technologii żywności.  

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do obioru nagród w dniu  22.12.2009 r. 

 

 

IV Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu kolbuszowskiego 

11 stycznia 2010 r., B. Twardowska  

W dniu 23 października 2009r. odbył się IV Powiatowy 

Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu 

Kolbuszowskiego objęty honorowym patronatem przez Starostę 
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Kolbuszowskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa. Zespół Szkół  zaprezentował 

się w następującym składzie: Justyna Twardowska, Sylwia Stolarz, Karolina Pakłos . 

Małgorzata Stróż z kl. IV a TŻ, Mateusz Twardowski z kl. III TA. 

Przed częścią konkursową uczniowie oglądnęli film pt. „Leśne Rezerwaty 

Podkarpacia- Rezerwat Puszczy Sandomierskiej”. Następnie przystąpili do testu 

konkursowego składającego się z 50 pytań. Uczniowie startowali w kategorii indywidualnej 

oraz zespołowej. Po części testowej dla nauczycieli i uczniów  

dr Zbigniew Kołodziej przedstawił prezentację multimedialną pt. Ptaki Płaskowyżu 

Kolbuszowskiego” z Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołątaja w Krakowie .  

O godzinie12.00 nastąpiło ogłoszenie wyników. 

Uczniowie Zespołu Szkół zajęli I miejsce w kategorii zespołowej, otrzymując dyplom 

oraz nagrody książkowe i rzeczowe. Szkoła jako główną nagrodę otrzymała DVD, 

ekologiczne tablice poglądowe oraz film ,,Leśne rezerwaty Podkarpacia”.  

W kategorii indywidualnej I miejsce zajęła uczennica klasy IV a TŻ Justyna Twardowska , 

otrzymując dodatkowe nagrody rzeczowe i książkowe, II miejsce zajął Mateusz Twardowski 

z kl. III TA, otrzymując dodatkowe nagrody rzeczowe i książkowe. Laureatom konkursu 

nagrody wręczył uroczyście Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wspólnie z Nadleśniczym 

Józefem Krygier. Po rywalizacji przebiegającej w bardzo miłej atmosferze zostały zrobione 

pamiątkowe zdjęcia. 
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Rok 2009 

 

Życzenia Świąteczne 

21 grudnia 2009 r., Administrator  

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w 

Nowym 2013 Roku Gronu Pedagogicznemu, Uczniom i Rodzicom życzą Dyrektor  

i Wicedyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

Werynia, Boże Narodzenie 2009!!! 

 

 

Teraz szkoła, później praca, czyli nasza rozmowa kwalifikacyjna! 

21 grudnia 2009 r., P. Wlazło, E. Boronowicz  

Po ukończeniu szkoły czeka nas wiele wyzwań, 

którym będziemy musieli stawić czoła.. Jednym z nich będzie 

rozmowa  kwalifikacyjna. Aby pokazać nam jak trudno jest 

się zaprezentować przed przyszłym pracodawcą w ramach 

lekcji: zarządzania zasobami ludzkimi z p. Beatą Bryk 

zorganizowaliśmy próbną rozmowę kwalifikacyjną. 

Przygotowaliśmy  charakterystykę firmy oraz trzy oferty 

pracy na stanowiska: ochroniarza, asystenta księgowego oraz 

sekretarki.  

Następnie powołaliśmy Komisję Rekrutacyjną,  której 

przewodniczyła p. Paulina Woźny, nasza nauczycielka języka polskiego. O pracę ubiegali się 

koledzy i koleżanki z klasy.  Każdy z nas przygotował dokumenty aplikacyjne oraz   

autoprezentację. Mimo, że rozmowę prowadzili z nami nasi koledzy ciężko było pozbyć się 

stresu, tym bardziej, że niektóre pytania były trudne bo problemowe lub sytuacyjne. Komisja 

również nie miała łatwego zadania do wykonania. Po przeprowadzonych z ośmioma osobami 

rozmowach, musiała zadecydować, który kandydat  otrzyma pracę. Nie było nam łatwo, ale 

przebrnęliśmy przez naszą pierwszą rozmowę kwalifikacyjną:) Najlepiej z nas 

zaprezentowała się Samanta Sajdak – tak oceniła komisja. A my - uczniowie III klasy  

wzbogaciliśmy nasze teoretyczne wiadomości o doświadczenie praktyczne. 
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Grand Prix dla Weryni !!! 

21 grudnia 2009 r., U. Róg-Kretowicz  

We wtorek, 8 grudnia w Widełce odbył się IX Powiatowy Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali 

na festiwalu solistka Magda Jerzuchowska oraz zespół muzyczny  

w składzie: Karolina Guzior – wokal, Mateusz Chmielowiec – gitara elektryczna, Adrian 

Pawłowski – gitara basowa, Michał Kłosiński – perkusja. Zaprezentowali oni piosenki  

w języku francuskim, Magda wykonała piosenkę z repertuaru Natashy St Pier „Tu trouveras”, 

zespół piosenkę „Des mots qui resonnent” Jenifer. Uczniów do konkursu przygotowywała 

nauczycielka języka francuskiego Urszula Róg-Kretowicz. Jury konkursu oceniało zarówno 

walory muzyczne wykonań jak również poprawność językową, zachowanie sceniczne i dobór 

repertuaru. Występ naszego zespołu został entuzjastycznie przyjęty zarówno przez jury jak  

i zgromadzoną publiczność i nagrodzony „Grand Prix” Festiwalu w kategorii „zespoły 

muzyczne”. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im dalszych sukcesów... 

 

 

Honorowi Dawcy Krwi 

21 grudnia 2009 r., M. Król  

W listopadzie tradycyjnie obchodzone są Dni 

Honorowego Dawcy Krwi. Z tej okazji grupa uczniów naszej 

szkoły – Honorowych Dawców Krwi uczestniczyła  

27 listopada w spotkaniu w kolbuszowskim Miejskim Domu 

Kultury zorganizowanym przez Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Podczas 

spotkania przedstawiony został raport z całorocznej zbiórki 

krwi, wszyscy honorowi krwiodawcy w dowód wdzięczności 

otrzymali skromne upominki. 

 

Konkurs BHP 

12 stycznia 2010 r., Administrator  

W dniu 12.11.2009 r. w Inspektoracie Okręgowym Państwowej 

Inspekcji Pracy w Rzeszowie odbył się Finał Wojewódzki Olimpiady 

wiedzy na temat bhp w rolnictwie. Najlepsi uczniowie eliminacji 

szkolnych reprezentowali poszczególne powiaty województwa 

podkarpackiego w finale wojewódzkim. Powiat kolbuszowski 

reprezentował uczeń Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  
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w Weryni Mateusz Panek, którego do konkursu przygotowywał nauczyciel Bolesław 

Krzysztofiński. 

Organizatorem Olimpiady oraz fundatorem cennych nagród byli: Państwowa 

Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewoda Podkarpacki oraz 

Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Celem konkursu jest propagowanie idei bezpieczeństwa 

 i higieny pracy w rolnictwie tj. bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń technicznych oraz 

zapobieganie wypadkom przy pracy. 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni od wielu lat z sukcesami 

bierze udział w tej olimpiadzie zajmując czołowe lokaty w województwie. Tegoroczny 

finalista Mateusz Panek, jest uczniem trzeciej klasy Technikum Agrobiznesu i za zajęcie 

 3 miejsca otrzymał od wojewody dyplom i wyróżnienie, a od sponsorów wspaniałe nagrody. 

 

 

Wycieczka do firmy doradczej FinanceNavigator 

21 grudnia 2009 r., P. Serafin  

12 listopada 2009 r. odbyła się wycieczka do firmy 

doradczej  FinanceNavigator.Celem wycieczki było zapoznanie 

uczniów z tematyką obejmującą doradztwo finansowe. W spotkaniu 

uczestniczyło 11 osób z  klasy 4 te. Współwłaściciel firmy Łukasz 

Warzybok przybliżył uczniom zagadnienia związane  

z funkcjonowaniem doradztwa finansowego. Wyjaśnił podstawowe 

pojęcia, zakres jaki obejmuje oraz zasady sprawnego 

funkcjonowania firmy. Młodzież aktywnie uczestniczyła  

w spotkaniu i korzystając z okazji  zadawała liczne pytania związane  

z tematyką dworactwa finansowego. 

 

 

Chrońmy kasztanowce! 

21 grudnia 2009 r., M. Król  

W tegorocznej akcji koordynowanej przez Nadleśnictwo 

Kolbuszowa udział wzięli członkowie Koła Ekologicznego ZSA-E 

w Weryni.27 listopada, w słoneczne, piątkowe przedpołudnie 

uczniowie sprzątali liście kasztanowców znajdujących się  

na terenie naszej szkoły. Łącznie zebrali 50 worków (120 l) liści 

tego drzewa. Ta prosta, a zarazem niezwykle skuteczna metoda 

walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem jest bardzo 

czasochłonna i wymaga dużego wysiłku. Na szczęście są jednak 
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uczniowie, którzy potrafią poświęcić swój czas na działania zmierzające bezpośrednio do 

ochrony przyrody. Bardzo im dziękujemy! Efekty pracy młodzieży będą widoczne 

najprawdopodobniej za kilka lat pod warunkiem, że akcja  będzie przeprowadzana 

systematycznie. Mamy nadzieję, że nasze działania znajdą wielu naśladowców, dzięki czemu 

będziemy mogli oczekiwać, aż nasze zdrowe i piękne kasztanowce zakwitną każdego roku dla 

maturzystów:) 

 

 

Wycieczka do zakładów przemysłu spożywczego 

21 grudnia 2009 r., A. Fitał, A. Tęcza 

W dniu 5 listopada 2009r. uczniowie klas I, II, III  

w zawodzie technik technologii żywności  uczestniczyli 

w wycieczce do cukrowni w Ropczycach oraz do Zakładu 

Drobiarskiego Animex – Południe w Dębicy. Uczniowie mieli 

możliwość obejrzenia maszyn i urządzeń służących do produkcji 

cukru, uboju drobiu oraz produkcji elementów kulinarnych z tuszek 

drobiowych. Pogłębili swoją wiedzę na temat surowców, procesów 

technologicznych stosowanych w w.w. branżach przemysłu 

spożywczego. Przyszli technolodzy w miłej i przyjaznej atmosferze 

zdobywali praktyczne wiadomości, związane z kierunkiem ich 

kształcenia. 

 

 

Rekolekcje 

W dniach 25 – 27 lutego 2009r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje – duchowe 

SPA. Prowadził je ks. Lucjan Szumierz. Środa popielcowa i tradycyjne posypanie głów 

popiołem z wsłuchaniem się w słowa „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, oraz 

„prochem jesteś i w proch się obrócisz” były charakterystyczne dla pierwszego dnia 

rekolekcji. W drugim dniu duże wrażenie na wszystkich wywarł film pt. „Most”. Trzeci dzień 

był dniem pokuty. Sprawowana była droga krzyżowa a po niej możliwość skorzystania  

z sakramentu pokuty. W każdym dniu głoszone były przez ks. rekolekcjonistę konferencje  

i sprawowana Eucharystia. W liturgii posługiwali lektorzy a śpiew ubogacała schola szkolna. 

Dnia 19.02.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej odbył się  

I Powiatowy Konkurs „Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna”. Konkurs został 

zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Zespół Szkół 

Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni pod honorowym patronatem Starosty 

Kolbuszowskiego pana Józefa Kardysia. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej. Patronat medialny 
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objęli: „Korso Kolbuszowskie”, „Przegląd Kolbuszowski”, „Ziemia Kolbuszowska”, Radio 

Rzeszów, Radio Cmolas. Sponsorami konkursu zostali: Stanisław Duszkiewicz ZMP Sard, 

Janusz Karkut Zakład Uboju Przetwórstwa Mięsnego Karkut, „Galeria Smaku” 

Czesława Mytych oraz Radio Rzeszów. Konkurs zainspirowany był potrzebą promowania 

zdolnej i odważnej młodzieży powiatu kolbuszowskiego. Uczniowie Ci, ambitni, często  

z własnym już dorobkiem, dyplomami, opiniami pracodawców nie mają jeszcze 

doświadczenia i bezpośredniej konfrontacji z profesjonalną komisją rekrutacyjną. 

Wystąpienia te nauczyły ich kultury słowa i umiejętności autoprezentacji. W konkursie 

uczestniczyła młodzież, ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu, która 

zna zasady savoir – vivre, potrafi sporządzić dokumenty aplikacyjne, a nade wszystko chciała 

sprawdzić własną wiedzę i umiejętności. 

Do konkursu przystąpiło łącznie 21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

kolbuszowskiego tj. Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Agrotechniczno – 

Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych. Po oficjalnym rozpoczęciu i przedstawieniu 

programu konkursu członkowie jury poprzedzili rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami 

krótkimi wykładami tematycznymi. Profesjonalne i doświadczone jury w składzie: 

 

1. dr Dariusz Tworzydło - Pełnomocnik Rektora ds. Public Relations Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

2. Anna Baran - Kierownik Biura Doradztwa Personalnego Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania, specjalista ds. rekrutacji, 

3. Bernadetta Kulinowska - osoba współpracująca z Biurem Doradztwa 

Personalnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, specjalista ds. rekrutacji, 

4. Małgorzata Orzech - Właścicielka Sieci Sklepów „Orzech”,  

5. Dorota Bajor – Ulijasz - doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kolbuszowej, 

6. Beata Zasowska - pedagog, doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kolbuszowej 
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Rok 2008 
 

 

Wyniki I Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy  

 „Wiosenne przebudzenie” 

Nagrody przyznano: 

W kategorii POEZJA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce:  Dominika Konefał ( Orchidea) Zespół Szkół w Dzikowcu 

                     Adrianna Bzdzikot ( Adria) Zespół Szkół w Dzikowcu 

                     Justyna Serafin ( Tycia) Publiczne Gimnazjum nr 1  

                      w Majdanie    Królewskim 

 

II miejsce: Kamila Szary (Stokrotka) Zespół Szkół w Widelce  

                    Karolina Kopańska (Koralik) Zespół Szkół  w Widelce  

                    Monika Sondej ( Dona ) Gimnazjum w  Raniżowie 

 

III miejsce: Judyta Kwiatkowska (Dycia) Publiczne Gimnazjum nr 1  

                     w Majdanie Królewskim 

                    Wioletta Zygmunt ( Pustka)  Gimnazjum nr 1 W Kolbuszowej 

                    Klaudia Wrzask ( Violet) Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 

                    Anna Zygo (WesołoSmutna) Gimnazjum w Dzikowcu 

 

Wyróżnienia: Justyna Kasak (Dżejsika) Gimnazjum nr 1, Agnieszka Bigdoń (Chwila) Zespół 

Szkół w  Widełce, Dagmara Rojek (Dagmara) Gimnazjum w Majdanie Królewskim. 

 

W kategorii PROZA szkoły gimnazjalne: 

I miejsce: Elżbieta Ożóg (Rusałka) Zespół Szkół w Widełce 

 Danuta Wit (Dalia) Gimnazjum nr 2 

  

II miejsce: Edyta Nowak (Sonia) Zespół Szkół w  Dzikowcu  

Renata Bieleń (Natka) Zespół Szkół w Widełce 

 

III miejsce: Aleksandra Matejkowska ( Mizu) Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 

Wyróżnienie: Iwona Dura ( Kwiatek) Gimnazjum w  Raniżowie  

 

W kategorii POEZJA szkoły średnie: 

I miejsce: Natalia Smejkal ( Rząsalek) LO 

Paulina Najuch ZST 

Krzysztof Orzech (Orzeszek) ZSA-E Werynia 

II miejsce: Marta Płaza LO, Mateusz Kopeć(Zubek) ZST,  

Paweł Szlachetka (Paweł) ZSA-E Werynia 

ZSA-E w Weryni  

III miejsce: Anna Rzeszutek LO, Tryptyk Bielinek Ka(roz)pustnik 

Paulina Tęcza (Paula) ZSE-A Werynia 

Wyróżnienie specjalne:  Szymon Jasiński (Skarabeusz) LO 

 

W kategorii PROZA szkoły średnie: 
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 I – Ewelina Kopeć (Ewa) ZSA-E w Weryni 

II –Małgorzata Stróż ZSA-E  w Weryni 

III- Dorota Pytlak ZSA-E w Weryni, Anna Konefał ZSA–E w Weryni 

 

Wyróżnienie: Aneta Micek, Joanna Misiak, Artur Wiącek, Justyna Lubera   

 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej.  

Patronat medialny: 

Katolickie Radio Via w Rzeszowie, 

Gazeta Codzienna „Nowiny” 

Radio Cmolas, 

„Korso Kolbuszowskie”, 

„Ziemia Kolbuszowska”, 

„Przegląd Kolbuszowski” 

 

Wręczenie nagród wszystkim laureatom odbędzie się 25 kwietnia tj. piątek o godzinie 9.00   

w  Pałacyku Tyszkiewiczów w  Weryni 

 

 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni znowu najlepsi !!!!!! 

 

29.04.2009 na terenie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego i Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

W konkursie brały udział najlepsze drużyny z gimnazjów i szkół podstawowych i szkół 

średnich powiatu kolbuszowskiego. 

Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej  

w Zarębkach, ze szkół gimnazjalnych najlepszą drużyną była reprezentacja z Gimnazjum Nr 1 

z Majdanu Królewskiego. Wśród szkół ponad gimnazjalnych bezkonkurencyjną drużyną była 

ekipa naszej szkoły w składzie: Krzysztof Michałek, Rafał Kłoda, Rafał Miazga.  

Drużyna ZSA-E z Weryni pokonała swoich rywali we wszystkich trzech konkurencjach  

tj; znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego, jeździe sprawnościowej samochodem  

i jeździe sprawnościowej motorowerem. Zwycięskie drużyny reprezentować będą powiat 

kolbuszowski na zawodach wojewódzkich. 

Wraz z konkursem w ZSA-E odbyły się pokazy ewakuacji budynku szkolnego, pokaz 

ratownictwa  przeprowadzony przez Straż Pożarną oraz szkolenia i pokazy  

z ratownictwa drogowego przeprowadzone przez ratowników medycznych  

i ratowników drogowych 

W dniu 16.05.2009 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Tarnobrzegu odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego, w którym brały udział najlepsze drużyny z województwa podkarpackiego 
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tj. zwycięzcy eliminacji powiatowych. Powiat kolbuszowski reprezentowała drużyna Zespołu 

Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni w składzie: Michałek Krzysztof, Miazga 

Rafał,  Kłoda Rafał, wraz z opiekunem Bolesławem Krzysztofińskim. Finał wojewódzki 

rozgrywany był w sześciu konkurencjach i obejmował: 

1. Test z przepisów ruchu drogowego 

2. Test z historii motoryzacji 

3. Jazdę sprawnościową samochodem 

4. Jazdę sprawnościową motorowerem 

5. Udzielanie pierwszej pomocy 

6. Obsługę techniczną pojazdu 

Ekipa ZSA-E z Weryni zajęła w klasyfikacji końcowej bardzo dobre czwarte miejsce 

pokonując rywali z renomowanych szkół oraz techników samochodowych. Uczniowie nasi 

byli bezkonkurencyjni z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, zajmując 

indywidualnie pierwsze i drugie miejsce w województwie. 

 

 

Cudze chwalicie swego nie znacie…. 

14 maja 2009 r.,w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni odbył się 

III Powiatowy Konkurs „Cudze chwalicie swego nie znacie…” pod hasłem „Wokół stołu 

– kuchnia regonu”. Konkurs zorganizowany był wspólnie ze Starostwem Powiatowym  

i Muzeum Kultury Ludowej. Patronat medialny objęli: Radio Via, Twoje Radio Cmolas, 

Radio Rzeszów miesięczniki ,,Ziemia Kolbuszowska” i ,,Przegląd Kolbuszowski” oraz Korso 

Kolbuszowskie i Nowiny. 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych 

 z naszego powiatu. Celem jego była promocja i wzbudzenie zainteresowania kuchnia 

regionalną,  kultywowanie tradycyjnych potraw regionalnych i związanych z nimi obyczajów. 

Młodzi uczestnicy przypomnieli tradycje ludowe prezentując scenki obyczajowe   

w odpowiednich strojach ludowych a regionalne potrawy zostały podane  w naczyniach 

 z dawnej kuchni.  

 Do konkursu przystąpiły zespoły:  gimnazjum z Widełki  zespół z Liceum 

Ogólnokształcącego z Kolbuszowej i zespół z Weryni (ZSA-E – uczestnikami konkursu 

byli beneficjenci projektu „Młodzi Pasjonaci Kuchni”).  
Za pomocą scenek sytuacyjnych, wierszy i piosenek zaprezentowano ponad dziesięć 

tradycyjnych potraw regionalnych ich receptury, historię a także towarzyszące im obrzędy. 

Komisja konkursowa na czele z Panią Janiną Olszowy, która przewodniczyła jury po 

przeanalizowaniu receptur i degustacji regionalnych przysmaków przyznała równorzędnie 

trzy pierwsze miejsca zespołowi z ZSA-E w  Weryni, który zaprezentował zwyczaj 

puszczania wianków w noc świetojańską, Liceum Ogólnokształcące przedstawiło „Smaki pór 

roku w wielokulturowej tradycji Kolbuszowj”, zespół z Widełki pokazał wiejskie obrzędy 

ludowe Widelan. Wśród regionalnego jadła można było degustować potrawy wiejskie, 

dworskie, żydowskie i mieszczańskie: chleb, masło, maślankę, kapustę źmiaczaną, 

proziaki, pierogi ziemniakami, twarożek z miętą, weryńską pamułę, jagodzianki 

 z Widełki, żydowski cymes, zupę hrabiego Tyszkiewicza i inne smakowite potrawy. 
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Mamy nadzieję, że kultywowanie tradycyjnych potraw regionalnych utrwali  

i pozwoli stosować nadal w codziennej kuchni starych, zapomnianych przepisów,  

by poprzez „…powrót do źródeł, do smaków dzieciństwa, ciepła domowego ogniska, utrwalić 

odchodzące w zapomnienie obyczaje…” 

Mamy nadzieję że wyzwania konkursowe umożliwiły wyłonienie nie tylko talentów 

kulinarnych, ale stworzą nowe możliwości edukacji poprzez poznanie historii  

i kultury regionalnej, a w przyszłości będą przyczynkiem do zorganizowania Między 

Powiatowego Przeglądu Kuchni Regionalnych. 

 

 

"Młodzi pasjonaci Kuchni" 

 

Od dnia 1 września ruszył projekt pt. " Młodzi pasjonaci Kuchni" w ramach Działania  

nr 9.2 Priorytet IX POKL. 

Programem objętych zostanie łącznie 30 uczniów z klas II, III i IV technikum żywienia  

i gospodarstwa domowego ZSA-E. Projekt będzie realizowany do lipca 2009 roku. Celem 

głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych na kierunkach zawodowych służące 

dostosowaniu kształcenia do wymogów rynku pracy oraz podniesienie zdolności uczniów 

naszej szkoły do przyszłego zatrudnienia. 

 

W ramach projektu: 

 spotkanie grupowe z doradcą zawodowym 

 zajęcia warsztatowe z gastronomii i z języków francuskiego i angielskiego  

 zajęcia z informatyki 

 lekcje edukacyjne w Muzeum Kultury Ludowej na Skansenie 

 2-tygodniowe praktyki podczas ferii w standaryzowanych obiektach 

gastronomicznych 

 dwudniowy wyjazd do Krakowa na Małopolski Festiwal Smaku połączony  

z panelem szkoleniowym 

Uczniowie otrzymają GRATIS: 

 zestaw edukacyjny 

 podręcznik i przybory na zajęcia warsztatowe  

 

 

Zjazd po latach 

Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni gościł w dniu 5 

września 2009r. pierwszych absolwentów Szkoły Rolniczej. W zjeździe uczestniczyli 

absolwenci uczęszczający do Technikum w latach 1946 – 1954.  

 

 Szkoła Rolnicza w Weryni została powołana do istnienia w 1946 roku na bazie 

majątku hrabiego Tyszkiewicza. Siedzibą szkoły stał się pałac Tyszkiewiczów oraz 
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pomieszczenia gospodarcze. Obecnie jak podkreślają absolwenci szkoła jest nie do poznania. 

Nowe budynki i wyposażenie zapewniają dzisiejszej młodzieży wspaniałe warunki do nauki. 

Absolwenci już od wczesnych godzin rannych przyjeżdżali do swojej szkoły, w której 

spędzili swą młodość i zdobyli wykształcenie. W zjeździe uczestniczyło 18 osób. Lata 

powojenne były dla tego pokolenia bardzo trudne. Jak pisze we wspomnieniach Stefan 

Bogdanowski: „najbardziej dokuczała nam zima na przełomie 1946/47 roku. Były silne 

mrozy, obfite śniegi i bywało, że nie było na czym ugotować posiłków oraz ogrzać sali”. 

Absolwenci wielokrotnie podkreślali rodzinną atmosferę i jak wiele dobrego wynieśli  

z tej szkoły. To ona pozwoliła im zdobyć wiedzę, którą wykorzystują przez całe życie. 

 Zjazd absolwentów rozpoczął się od Mszy świętej sprawowanej przez  

ks. Jarosława Depczyńskiego – proboszcza parafii w Weryni. Eucharystię sprawowano  

w kaplicy Tyszkiewiczów z 1873r. Zebrani dziękowali za możliwość spotkania po latach. 

Modlili się za tych, którzy odeszli do Pana.  

 W tym dniu uczestniczyli również zaproszeni goście: ks. Prałat Stanisław Wójcik, 

Zbigniew Chmielowiec – poseł na sejm RP, Józef Kardyś – starosta kolbuszowski, Waldemar 

Macheta – wicestarosta, Jan Zuba – burmistrz Kolbuszowej.  

  Stanisław Olszówka - dyrektor ZSA-E w Weryni, jako gospodarz odczytał listę 

obecności wszystkich, którzy ukończyli szkołę do 1954 roku. Wiele osób już nie żyje, wielu 

nie mogło przyjechać. Obecni na zjeździe doskonale orientowali się, jakie są losy kolegów 

i koleżanek. Opowiadali o swoich drogach zawodowych po ukończeniu szkoły.  

Ważnym punktem zjazdu było zwiedzanie pałacu Tyszkiewiczów. To tu odżywały 

wspomnienia. - „Tu był internat, w tym pokoju mieszkałam, w tej sali pisaliśmy maturę” – 

wspominali absolwenci.  

  W zjeździe uczestniczył Franciszek Śnieżek, który jeszcze przed powstaniem szkoły 

pracował w majątku  hr. Tyszkiewicza. W Szkole Rolniczej był nauczycielem zajęć 

praktycznych. Bardzo lubiany przez wszystkich, wspominał z pasją rodzinną atmosferę jaka 

od zawsze panowała w Szkole. 

 Podczas zjazdu dla absolwentów wystąpili: aktorka Magdalena Kriger oraz kapela 

ludowa. 

Witold Cesarz 

 

Osiągnięcia sportowe - chłopcy 

 

Powiatowa Licealiada 

 Indywidualne Biegi Przełajowe - chłopców 

w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej 

6.10.2008 r. 
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II miejsce –Łukasz Dul III ZSZ m 

 

Powiatowa Licealiada 

Sztafetowe Biegi Przełajowe - chłopców 

w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej 

10.10.2008 r. 

 I miejsce 

 skład drużyny: 

1. Bździkot Kamil I Th 

2. Rak Grzegorz I Th 

3. Wit Maurycy I Ta 

4. Fila Paweł II ZSZ 

5. Wilczynski Grzegorz II ZSZ 

6. Dul Łukasz III ZSZ 

7. Bąba Łukasz I Tż 

8. Tęcza Grzegorz II Ta 

9. Micek Mateusz I Tż 

10. Żur Kondrad IIa Tż 

11. Dul Andrzej I ZSZ 

 

Powiatowa Licealiada 

Piłka Siatkowa - chłopców 

w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej 

18.11.2008 r. 

 I miejsce  

 skład drużyny: 

1. Kusek Arkadiusz I ZSZ 

2. Bąba Łukasz I Tż 

3. Świątek Dominik II Ta 

4. Posłuszny Andrzej II Ta 

5. Czachor Kamil II Ta  

6. Żądło Łukasz II Ta 

7. Gorzelany Kamil IIa Tż 

8. Wit Maurycy I Ta 

 

Wyniki Meczów: 

LO -   ZSA-E  1:2 
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ZST - ZSA-E  0:2 

 

Renowacja kaplicy Tyszkiewiczów 

W dniu 20 listopada 2008r. nastąpiło zakończenie I etapu prac renowacyjnych kaplicy 

Tyszkiewiczów w Weryni.. Kaplica z 1873 roku stała przez wiele lat jakby niezauważana. 

Obecnie staraniem władz powiatu kolbuszowskiego, dyrekcji Zespołu Szkół Agrotechniczno 

– Ekonomicznych i parafii w Weryni odzyskała częściowo pierwotny wygląd.  

 

 Kaplica poświęcona Najświętszej Marii Pannie Niepokalanie Poczętej usytuowana jest 

na terenie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Została ufundowana  

w 1873 roku przez hrabiego Tyszkiewicza. Znajduje się po północnej stronie drogi 

Kolbuszowa – Dzikowiec. Jest zwrócona frontem na północny wschód. Zbudowana z cegły  

w stylu neogotyckim mimo, że jest niewielka to zachwyca swoim pięknem. Zbudowana 

została na rzucie prostokąta, z półkolista absydą. Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem.  

W swej pierwotnej wersji kaplica była kryta dachówką, która przed II wojną światową została 

wymieniona na blachę. Od tamtego czasu minęło około 70 lat i dach wymagał remontu. 

Jednocześnie zwieńczenia fasady odpadały kawałki cegieł, co groziło niebezpieczeństwem 

dla uczniów szkoły. 

 W okresie poprzedniego systemu kaplica przy szkole nie była postrzegana 

pozytywnie. Stała przez wiele lat jakby niezauważana. Była wówczas dla władz budynkiem, 

który należało zburzyć i przenieś w inne miejsce. Od 31 maja 1978 roku jest wpisana do 

rejestru zabytków. Wnętrze kaplicy jest w obecnej chwili pomalowane na biało. Ale jak 

wspominają mieszkańcy kaplica była we wnętrzu pomalowana na niebieski kolor a sklepienie 

było ozdobione złocistymi gwiazdami.  

 Obserwując niszczenie kaplicy dyrektor Stanisław Olszówka wspólnie  

z ks. Arturem Progorowiczem rozpoczęli staranie o pozyskanie środków na renowację. Przed 

tym krokiem został opracowany projekt renowacji. Kolejne działania skierowane były na 

pozyskanie środków finansowych. Dużą pomocą wykazał się Samorząd Powiatowy na czele  

z Starostą Kolbuszowskim Józefem Kardysiem, który przekazał 57 tyś. zł. na remont. Kolejna 

kwota 25 tyś zł. pozyskana została z Urzędu Marszałkowskiego, dzięki wsparciu Radnego 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka.  

W dniu 20 października 2008r. nastąpił odbiór prac zrealizowanych przez wykonawcę. 

Renowacja kaplicy spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Weryni, 

uczniów oraz absolwentów szkoły. Ten remont pozwolił rozpocząć powrót kaplicy do czasów 

świetności. W miarę pozyskania dalszych środków finansowych prowadzona będzie 

renowacja fundamentów, stolarki oraz wnętrza.   

Niestety po wojnie całe wyposażenie kaplicy zostało zniszczone lub zrabowane.  

Kaplica jest jednym z zabytków powiatu kolbuszowskiego, która często jest 

odwiedzana również przez turystów. Korzystają z niej uczniowie Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, którzy na lekcjach religii jak również  
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w drodze do szkoły wstępują na chwilę modlitwy. Szkoła w Weryni jest jedną z nielicznych 

szkół publicznych w Polsce mającą na swoim terenie taki obiekt.  

Z kaplicą związani są również studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, dla których 

odprawiana jest w niedzielę msza św. Kaplica jest otwarta od godz. 7.30 do późnych godzin 

wieczornych a dzięki opiece pani Zofii Maciąg ołtarz jest zawsze pięknie przystrojony. 

 Ks. Biskup Kazimierz Górny w piśmie skierowanym do dyrektora Stanisława 

Olszówki dziękuje mu za podjętą inicjatywę rewitalizacji kaplicy dworskiej. Udostępnienie 

tego obiektu dla celów kultu, dla którego powstał i przez długie lata pełnił taką funkcję, 

oprócz waloru formacyjno – religijnego, uczy młodzież szacunku i wrażliwości na dobra 

kultury narodowej. 

Takie działanie uczy młodzież miłości do Boga oraz szacunku dla historii naszych 

małych Ojczyzn. Wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia I etapu 

rewitalizacji kaplicy, jak pisze ks. Biskup, niech Maryja Niepokalana, patronka kaplicy 

wyprasza wielu potrzebnych łask. 

Witold Cesarz 

 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół 

Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni 

 

Od 17 do 23 listopada 2008r. w Polsce po raz pierwszy został zorganizowany 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 56 krajach. 

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii 

Gordon Brown, brytyjska rządowo - biznesowa organizacja Make Your Mark oraz 

amerykańska Fundacja Kauffmana. Przewodniczącym Komitetu Honorowego Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce był Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier RP i Minister 

Gospodarki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości przygotowała projekt „Otwarta firma”, w którym uczestniczyli uczniowie 

ZSAE w Weryni. W projekcie wzięło udział 400 uczniów.  

W ramach projektu zaproszeni zostali na zajęcia edukacyjne konsultanci  

z różnych firm i instytucji, którzy poszerzali wiedzę ekonomiczną młodzieży poprzez 

praktyczne przedstawianie zagadnień, w których się specjalizują. W projekcie wzięły udział 

następujące firmy i instytucje: 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, 

 Urząd Skarbowy w Kolbuszowej, 

 Wydział Organizacyjny (Dział Promocji) Starostwa Powiatowego  

w Kolbuszowej, 

 Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej, 
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 Firma DANTI Krzysztof Kusz - Łańcut, 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

Zaproszonymi konsultantami przez nauczycieli byli: 

 Pani Elżbieta Kapusta, zastępca dyrektora PUP w Kolbuszowej, (nauczyciel 

zapraszający konsultanata Damian Maciąg) 

 Pan Tadeusz Guzek kierownik referatu pośrednictwa, poradnictwa zawodowego  

i szkoleń, (nauczyciel zapraszający konsultanata Damian Maciąg) 

 Pan Krzysztof Kusz, właściciel prywatnej firmy, (nauczyciel zapraszający 

konsultanta Beata Bryk) 

 Pan Jan Wlazło, Powiatowy Rzecznik Konsumenta (nauczyciel zapraszający 

konsultanata Beata Bryk ) 

 Pan Andrzej Sudoł, komisarz skarbowy, (nauczyciel zapraszający konsultanata Anna 

Wyka) 

 Pani Halina Reguła, główna księgowa (nauczyciel zapraszający konsultanata Beata  

Bryk) 

 Pani Katarzyna Cesarz, inspektor do spraw promocji i kultury powiatu 

kolbuszowskiego, (nauczyciel zapraszający konsultanata Beata Bryk) 

Realizując projekt szkoła wzbogaciła swoją ofertę edukacyjna o ciekawe zajęcia, 

przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Dzięki spotkaniom  

z konsultantami młodzież naszej szkoły miała szansę poznania sytuacji na lokalnym rynku 

pracy, a także poznania specyfiki zawodów. Zaproszeni konsultanci podpowiadali młodzieży 

jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, jak przygotować sprawozdania finansowe oraz 

jak promować firmę w powiecie i kraju. Rzecznik Praw Konsumentów omówił prawa  

i obowiązki konsumentów. Pani Katarzyna Cesarz, przedstawiła istotę marketingu  

i opowiedziała młodzieży o sposobach promocji powiatu kolbuszowskiego. 

Ponadto poprzez zorganizowanie spotkań stworzyliśmy uczniom stosowne warunki do 

przedyskutowania problemów, niejasności i wątpliwości z konsultantami. Spotkania te były  

z pewnością stymulatorem dla młodzieży do planowania dalszej drogi edukacyjnej  

i zawodowej. Wszyscy konsultanci otrzymali podziękowania przygotowane przez Fundację 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Organizator Szkolnego Tygodnia Przedsiębiorczości : 

Beata Bryk 

 

Europejski tydzień leśny 

Europejski Tydzień Leśny został ogłoszony w 46 krajach europejskich przez 

ministrów odpowiedzialnych za lasy. Proklamowano go 7 listopada 2007 roku  

w Warszawie podczas V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie. 

Celem takich spotkań są:  

● wspólne działania, mające na celu promocję trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej;  
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● organizacja lekcji z udziałem leśników; 

● prezentacja możliwości wykorzystania potencjału lasów Europy w celu złagodzenia zmian 

klimatycznych, produkcji drewna i energii odnawialnej, ochrony zapasów czystej wody  

oraz przyrody. 

Z tej to okazji uczniowie klasy III tżA z Zespołu Szkol Agrotechniczno - Ekonomicznych  

w Weryni wybrali się na wycieczkę do lasu.  

13 października odwiedzili Szkółkę Leśną w Świerczowie. Spacerując pośród drzew  

z różnokolorowymi o tej porze liśćmi, z dużym zainteresowaniem młodzież wysłuchała 

bardzo ciekawego wykładu Leśniczego Szkółkarza. 

Opowiadał o pracy leśników, uczył rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew  

i krzewów, a także  ich nasion. 

Z zaciekawieniem wszyscy oglądali rozstawione wzdłuż trasy marszu tablice informacyjne. 

Szczególną atrakcją było grzybobranie i ognisko. 

Dziękujemy Leśnikom za miłe przyjęcie. 

 

Katarzyna Wachowska 

 


