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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

 
1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego. Nawet niesprzyjająca pogoda nie przeszkodziła w uroczystym powitaniu 
nowego roku szkolnego. Nasi uczniowie z uśmiechem na twarzy, pełni wakacyjnych 
wrażeń stawili się dziś na sali gimnastycznej i uczestniczyli we Mszy świętej 
sprawowanej przez ks. Mariusza Uryniaka. Następnie odbyła się akademia 
inaugurująca nowy rok szkolny, którą przygotowały Barbara Guźda i Kinga Wilczyńska. 
Podczas akademii Dyrektor Zbigniew Bogacz życzył nam przede wszystkim dużo 
zdrowia bo ono jest najważniejsze oraz aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów, 
ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń. Swoje życzenia 
przekazali nam również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Zbigniew 
Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski pan Józef Kardyś oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Kolbuszowa pan Jan Zuba. Pan Wojciech Cebula starosta kolbuszowski, Dyrektor 
Zbigniew Bogacz, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Makocka oraz 
Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Ewelina Tęcza złożyli podziękowania dla 
pana Mieczysława Oślizło za wzorową 40-letnią pracę na rzecz Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 
 
Autor: Anna Tęcza 
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PODZIEKOWANIA OD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

"Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina..." 
Tymi słowami Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni pożegnał odchodzącego na emeryturę Mieczysława Oślizło, jako pamiątkę 
wręczając obraz autorstwa Moniki Lubery. Panie Profesorze, z całego serca 
dziękujemy za wszystko! 
 
Opiekun SU: Iwona Pogoda 
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NARODOWE CZYTANIE 2021 

 

ZSA-E zostało zaproszone do współorganizowania X edycji Narodowego Czytania. W 
tym roku czytaliśmy "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Podczas czytania, 
uczniowie wcielili się w nastepujące postacie bohaterów książki: 
Zbyszko - Michał Ciężki 

Mela - Aleksandra Durak 

Hanka - Łucja Hołodniak 

Hesia - Natalia Kołodziej 

Dulski oraz narrator - Maciej Kiwak 

Juliasiewiczowa - Paulina Wit 

Dulska - Natalia Wit  
Gratulujemy im znakomitego występu oraztalentu. 
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Prof. Piotr Gliński, powiedział: „Cieszmy się czytaniem, książkami, ich zapachem, szelestem 

kartek i chwilą refleksji, która czasem potrafi odmienić nasze życie”.  
 
Autorzy: B.Sobowska-Rekut, A.Kiwak 
 

NIWELATOR 

Dzięki dopisującej aurze zostały 
zorganizowane ćwiczenia terenowe dla 
klasy czwartej. Uczniowie  z technikum 
architektury krajobrazu, jako przyszli 
potencjalni projektanci, mierzyli i wyznaczali 
spadek szkolnego placu. Bohaterem tych 
zajęć stał się niwelator optyczny. To 
charakterystyczne narzędzie, które 
ustawione na trójnożnym statywie, 
umożliwia pomiar spadku terenu. Ma 
zastosowanie nie tylko w geodezji, ale 
również na budowie, podczas wykonywania 
ogrodów czy niwelacji drogi. Grupa 
architektów wspaniale poradziła sobie z 
odczytami na łacie, zapiskami 
i przeliczeniami. 
 
Autor: M.Banaś 
 

 

STYPENDIUM DYREKTORA 
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Systematyczna i sumienna praca uczniów została nagrodzona podczas inauguracji 
roku szkolnego przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w 
Weryni Zbigniewa Bogacza, który wyraził słowa uznania i przyznał stypendia za wyniki 

w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021 r. następującym osobom: 
Pełka Adam 
Sitarz Klaudia 
Wit Natalia 
Czachor Dominik 
Guźda Barbara 
Jagodzińska  Martyna 
Skóra Emilia 
Drozd Aneta 
Jabłońska Gabriela 
Łysiak Karolina 
Wilczyńska Kinga 
Pełka Andżelika 
Ofiara Gabriela 
Gola Katarzyna 
Kosiorowska Kinga 
Bąk Danie 
Cisło Gabriela 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 
 
 
 
KONKURS „DIAMENTOWA PATELNIA” 
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XIII SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY I POPRAWNEJ POLSZCZYZNY 

 

 

Informujemy, że  27 września  br. (w poniedziałek) na piątej godzinie lekcyjnej w sali 

nr 17 odbędzie się Szkolny Konkurs Ortograficzny i Poprawnej Polszczyzny. Zapisy 

dwuosobowych reprezentacji klas można dokonać u nauczyciela polonisty do końca 

przyszłego tygodnia. Zapraszamy! 

Autor: K.Wachowska 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA SAMOBÓJSTWOM 

10 września został ustanowiony Światowym 

Dniem Zapobiegania Samobójstwom, w 

celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie 

tematyki samobójstw i wsparcia psychologicznego dla 

osób, u których pojawiają się myśli samobójcze. W tym dniu 

nagłaśniamy, że samobójstwa są najczęstszą przyczyną 

zgonów, którym można zapobiec. Według danych 

Światowej Organizacji Zdrowia co 40 sekund ktoś próbuje 

odebrać sobie życie. W Polsce z powodu samobójstw ginie 

prawie 5200 osób rocznie, a na całym świecie ponad 700 

tysięcy. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, bądź 

potrzebujesz wsparcia, a może chcesz komuś pomóc 

zajrzyj na stronę: Życie warte jest rozmowy 

Autor: I.Pogoda Fot.: W.Broniecka 
 

https://zwjr.pl/
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KAJAKIEM PO ROZTOCZU 

 

 

Kajak można pływać kajakiem? Okazało się, że tyłem do przodu, bokiem do tyłu lub 
tyłem do tyłu. Zanim nauczyliśmy się, że płyniemy wraz z nurtem rzeki czyli przodem 
do przodu to przeżyliśmy mnóstwo zabawnych sytuacji zderzeń z innym kajakiem lub 
z brzegiem.  Pogoda 10 września 2021 roku była piękna, nurt rzeki Wieprz bystry, 
humory wyśmienite, to i płynęło się wspaniale. Ekipa złożona z 28 uczniów naszej 
szkoły obrała trasę z” Obroczy„ do zalewu Rudka i Zwierzyńca aż do przystani 
„Bagno". Spływ kajakowy minął nam  błyskawicznie, dostarczył ciekawych przeżyć i 
pokazał jak wspaniale można spędzić czas na świeżym powietrzu.  Dlatego 
czekamy  na kolejne  wycieczki organizowana przez panią Małgorzatę. Do zobaczenia 
Roztocze. Ahoj  przygodo. 
  
Autorzy: A.Kiwak, M.Laube-Skowrońska 
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ABSOLWENT PO ,,DRUGIEJ STRONIE’’ ZWIERCIADŁA, CZYLI TO, CZEGO NIE 

DOŚWIADCZYSZ JAKO UCZEŃ 

Niewielu ludzi może w swoim życiu 

doświadczyć prawdziwego déjà vu: odczucia, 

że przeżywana aktualnie sytuacja wydarzyła 

się już kiedyś, w nieokreślonej przeszłości, 

będąc jednocześnie przekonanym, że to 

niemożliwe. Mnie zaś dane było doświadczyć 

ostatnimi czasu tej anomalii z pełną mocą, 

i z całkowitą pewnością, że wszystko, co 

widzę, czego doświadczam, już się kiedyś 

wydarzyło… Tylko teraz nie siedzę w szkolnej 

ławce, a jestem po ,,drugiej’’, nauczycielskiej, 

stronie. 

Praktyki w szkole, której jestem jednocześnie 
absolwentem, odblokowały całą masę 
wspomnień: parafrazując Gabrielę Zapolską, 
zarówno chwil brylantowego piękna, jak 

i smutnego zła. Chodzenie tymi samymi korytarzami, oglądanie tych samych twarzy 
(oczywiście kadry nauczycielskiej, bo wszystkie znane mi już roczniki „poodlatywały 
na własne grzędy”), uczenie się z tych samych podręczników (w tym momencie 
mrugam okiem do wszystkich absolwentów gimnazjum), ba, prowadzenie lekcji w tej 
samej klasie i u tej samej nauczycielki, która kiedyś torturowała (wręcz łamała na 
polonistycznym kole!), było niewyobrażalnie cennym doświadczeniem – zwłaszcza z 
perspektywy przyszłego pedagoga. Czy którykolwiek nauczyciel może pochwalić się 
tym, że korzystał ze swoich notatek z czasów szkoły średniej do przygotowania lekcji 
na ten sam temat? Nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że zmaltretowany zeszyt, z 
notatkami z czterech lat technikum, przeżyje swój renesans… A jednak! 
Teraz nadeszła pora na tę łzawą część: podziękowania. Pragnę z całego serca 
uhonorować laurem wdzięczności profesorkę Annę Kiwak za przyjęcie mnie, 
roztaczaną opiekę i cenne rady, jako doświadczonej polonistki, które będą rozświetlały 
ciemności metodycznych zakrętów. Panu Dyrektorowi za wyrażenie zgody na odbycie 
praktyk w tak trudnym, i niepewnym okresie, jakim jest pandemia… A także całej 
kadrze nauczycielskiej: nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, ponieważ drugim 
takim zespołem nie może pochwalić się żadna szkoła w Polsce, ba, na świecie. 
Dziękuję za dobre słowa, dziękuję za uśmiech i dziękuję za dobre wspomnienia o mnie 
z lat szkolnych. 
Patrząc przez taki pryzmat na psychiczną anomalię, jaką jest déjà vu, chciałbym 
doświadczać go w takiej formie, jaką przeżyłem, niż powiedzieć jamais vu. 
  
Studencka myślodsiewnia, czyli (nie)obiektywnie o doświadczeniu absolwenta 

,,po latach’’ 

Kiedy ktoś pyta mnie jak wspominam czasy szkoły średniej, to… Zawsze uśmiecham 
się z nostalgią. Nie będzie żadnym faux pas twierdzenie, że chwile (tak, chwile! Mimo, 
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że były to cztery lata, minęły jak z bicza strzelił!) spędzone w ławkach weryńskiego 
technikum były dla mnie jednymi z najlepszych momentów w życiu. Cała masa 
wspomnień, przyjaźni (spośród których pewne nieco ,,zaśniedziały’’, ale taka kolej 
rzeczy) i doświadczeń, które ukształtowały mnie jako człowieka… I pozwoliły ,,wyjść’’ 
na salony świata. 
Wszystkie laudacje należą się, przede wszystkim, fenomenalnej kadrze 
nauczycielskiej, która zawsze staje po stronie uczniów, ba, poświęca każdą wolną 
chwilę, nawet jeśli pewien gagatek myśli, że ktoś chce mu zrobić na złość. To właśnie 
nauczyciele stoją za wszystkimi projektami, wyjazdami za granicę, przygotowaniami 
do egzaminów… Mówiąc kolokwialnie, odwalają kawał dobrej roboty, którą docenia się 
dopiero po opuszczeniu szkoły. 
Ze swojej, studenckiej, perspektywy mogę powiedzieć tylko tyle – nie bójcie się pytać, 
nie bójcie się korzystać z tego, co oferuje szkoła. Czas przecieka między palcami: 
drugiej takiej okazji nie będzie, a móc powiedzieć sobie, z pełną satysfakcją, ,,wiem, 
umiem i potrafię’’ jest niczym włożenie korony po stoczeniu ogromnej bitwy – i to nie 
z byle kim, bo z sobą samym. 
Przesyłam mnóstwo serdeczności wszystkim pracownikom szkoły, a uczniom – po 
odbyciu nauczycielskiej praktyki – wymowne mrugnięcie okiem (wy już dobrze wiecie, 
gagatki, kogo mam na myśli). 
Zatem na koniec – czy poleciłbym ZSA-E w Weryni absolwentowi szkoły 
podstawowej? Bez zastanowienia. Drugiej takiej szkoły (nawet pod względem 
pięknego otoczenia!) na pewno nie znajdziecie! 
 

 

DZIEŃ Z EKONOMIĄ 
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Powiew wiatru i blask słońca towarzyszyły uczestnikom szkolnych "Ekonomicznych 
gier terenowych”, które odbyły się w naszej szkole, w ubiegłą środę 15.09.2021 r. 
Dobry humor, radość i energia dopisywały nam wszystkim - ekonomistom z klasy 2 
oraz całej klasie 1 et.  Całą zabawę na stanowiskach konkursowych prowadzili nasi 
koledzy, również ekonomiści z klas trzecich. Głównym celem przedsięwzięcia było 
zdobywanie wiedzy ekonomicznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i zachęcenie 
do kreatywnego myślenia. Przedsięwzięcie możliwe było do  zrealizowania dzięki 
“Fundacji Serce” w ramach realizacji projektu ABC ekonomii i architektury. "Dzień 
z ekonomią” rozpoczęliśmy od warsztatów ekonomicznych. Nasi starsi koledzy 
zapoznali nas z pracą na programie komputerowym “SUBIEKT”. Następnie 
wykonywaliśmy mapy myśli na temat: czym jest przedsiębiorczość oraz kim jest osoba 
przedsiębiorcza, a także rozwiązywaliśmy anagramy związane z naszym zawodem. 
“Wisienką na torcie” było zmierzenie się każdej drużyny z testem  wiedzy 
o ekonomii.  Najlepsza zabawa zaczęła się wraz ze startem drużyn w grach 
terenowych. Musieliśmy jak najszybciej odwiedzić aż 10 punktów kontrolnych 
rozmieszczonych na terenie naszej szkoły. Zadania konkursowe były dla nas 
prawdziwym wyzwaniem. Każdy zespół  musiał wykazać się wiedzą merytoryczną, 
a także umiejętnościami w zakresie współpracy w drużynie, wiązania teorii z praktyką 
oraz radzenia sobie ze stresem.  Przy rozwiązywaniu quizów, wypełnianiu faktur, 
rozwiązywaniu zadań, łamigłówek i logicznych zagadek  z dziedziny ekonomii, 
marketingu, finansów i rachunkowości należało wykazać się dużą kreatywnością oraz 
refleksem. Na jednym ze stanowisk -  ekonomiczne  koło fortuny - ważny był tzw. ,,los 
szczęścia”, z kolei na innym uzyskane punkty ujemne można było zrekompensować 
poprzez odwiedzenie punktu karnego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz 
sprawiedliwym liczeniem punktów czuwało jury w składzie Pani Katarzyna Rębisz oraz 
Pani Iwona Pogoda. Po wyczerpujących fizycznie i umysłowo zawodach, wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na pyszny obiad. Na zakończenie tego niezwykłego, 
pełnego wrażeń dnia w otoczeniu pięknej przyrody odbyło się wręczenie przez 
Dyrektora nagród, upominków i podziękowań. Zwycięzcami okazali się:  Weronika 
Fitał kl.2 aez, Julia Płaza kl.1et, Norbert Pakłos kl.1et.    
Każdy ze zwycięzców otrzymał nagrodę w postaci talonu o wysokości 40 zł.   
Organizatorem gier była p. K.Rębisz, p. P.Serafin i p. I.Pogoda. Całe przedsięwzięcie 
było koordynowane przez Panią Ewę Serafin i Panią Beatę  Bryk.  
Autorzy Weronika Fitał, Martyna Jagodzińska, Klaudia Sitarz kl. 2 aez 
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TEST OSOBOWOŚCI I ZAINTERESOWAŃ 

 

Co kryje się pod nazwą: Test O-Z? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła uczniom 
ekonomii, architektury krajobrazu i żywienia z klasy 3bc i 3d Justyna Pomykała - 

psycholog, doradca zawodowy. Młodzież dowiedziała się, że jest to wielowymiarowy 
inwentarz służący do pomiaru cech osobowości i zainteresowań. Uczniowie technikum 
w ramach poradnictwa zawodowego rozwiązywali test, mający postać zeszytu 
zawierającego 214 stwierdzeń (120 dotyczy osobowości, a 94 zainteresowań). Wyniki 
testu, omawiane indywidualnie z pracownikiem Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kolbuszowej, mają ułatwić młodzieży podjęcie właściwej decyzji 
dotyczącej wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. 
Autor: I.Pogoda 
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ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA - NOWY PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ 

ZSA-E 

 

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających 
na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub 
pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na 
lokalnym poziomie. ZSA-E otrzyma w ramach tego programu 40 000 zł 
Nowe pokolenie coraz mniej wie i zna nasza kulturę. Uczymy się od małego historii 
Polski, a czy znamy historię naszego regionu, czy zagłębiamy obrzędy, kulturę 
naszych babć i dziadków. Jest teraz czas na poznanie, oswojenie,  a nawet 
praktykowanie dawnych obrzędów i obyczajów. Nie pozwólmy aby przekazywane 
kiedyś z pokolenia na pokolenie tradycje m.in. wykonywaniu ozdób 
bożonarodzeniowych, wielkanocnych, wianków oraz tradycyjnych potraw poszło w 
niepamięć wraz z odejściem naszych dziadków. Niech nauczą młodych ludzi tej sztuki, 
pokażą i wyjaśnią znaczenie tradycyjnych znaków, symboli i kolorów. 
Zorganizujemy warsztaty, które pozwolą doświadczyć historii, przybliżą sposób życia, 
pracę i rozrywki naszych przodków. Pragniemy wśród młodzieży szkoły średniej 
zorganizować warsztaty, pokazy, spotkania w specjalnie do tego stworzonym miejscu 
oraz we współpracy z lokalną społecznością. W obecnych czasach jest coraz mniej 
miejsca na wspólnotę ale jeśli pokażemy młodym ludziom, iż coraz bardziej cenione 
jest rękodzieło, zachęcimy ich do podpytywania starszych o czasy minione, kulturę i 
zachowania. Chcemy pokazać, nauczyć i uświadomić, że należy dbać o swoją lokalną 
tradycję poprzez jej popularyzowanie i rozpowszechnianie.  
 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ” 

 

Pod takim hasłem przebiega dwudziesta ósma edycja akcji „Sprzątanie świata – 
Polska 2021”. Wydarzenie to jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak, 
również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Plastik jest wszędzie 
w  wodzie, którą spożywamy, w powietrzu którym oddychamy, a także w naszych 
ciałach. Wychodząc na spacer bardzo często napotykamy porzucone plastikowe 
butelki, woreczki i reklamówki foliowe oraz jednorazowe kubeczki. Ich rozkład 
w środowisku naturalnym zajmuje od 100-1000 lat, a nawet dłużej. Organizatorzy 
przypominają, że celem jest nie tylko sprzątanie, ale przede wszystkim nie śmiecenie 
i poprawna segregacja odpadów. Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych w Weryni wzorem lat ubiegłych czynnie włączyli się w organizowaną 
akcję. Zaopatrzeni w rękawiczki oraz worki do segregacji odpadów, wyruszyli 
posprzątać teren wokół szkoły. Efektem kilkugodzinnej pracy naszych uczniów były 
worki pełne plastiku, szkła, papieru i innych odpadów. Zdaniem młodzieży akcja 
sprzątania świata jest interesującą lekcją wychowawczą oraz wartościowym 
sposobem realizacji wolontariatu. 
 
Autor: M.Król 
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POZDRAWIAMY Z BERLINA! 

 

Ten rok szkolny zaczynamy mocnym akcentem – jedziemy na praktykę 
zagraniczną.  Już 20 września staże w Berlinie rozpoczyna 9 gastronomów i  4 
ekonomistów z ZSA-E. Pobyt w Niemczech zaczęliśmy od zapoznania się z „terenem” 
– ponieważ pogoda w Berlinie okazała się bardziej sprzyjająca, niż w ostatnich dniach 
w Polsce, mogliśmy pozwiedzać: najpierw siedzibę firmy BERLINK, która jest naszą 
firmą goszczącą. Okazało się, że bardzo mili i pomocni pracownicy firmy są 
wielonarodowościowi, również polskojęzyczni. Następnym  punktem  programu była 
wycieczka po centrum miasta. Zobaczyliśmy miejsca i obiekty znane nam dotychczas 
tylko z telewizji. Zwłaszcza Brama Brandenburska zrobiła na wszystkich duże 
wrażenie: ogromna budowla, do której w czasach „zimnej wojny nie można się było 
zbliżać – była częścią muru  między Berlinem wschodnim i zachodnim. Umieszczona 
na szczycie rzymska kwadryga z postacią Viktorii tak spodobała się Napoleonowi, że 
zabrał ją sobie na „kilka” lat do Paryża. Równie monumentalny jest Reichstag – 
siedziba parlamentu Niemiec  z piękną przeszkloną kopułą na szczycie, z której można 
podziwiać cały Berlin. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nowoczesne budynki 
rządowe wraz z siedzibą kanclerza  oraz Tiergarten – wielki park z jeziorkami, 
fontannami, ale i ciekawymi wystawami plenerowymi i mnóstwem miejsca do 
wypoczynku. 
Do zadumy zmusza Pomnik Pomordowanych Żydów Europy – zdecydowanie inny niż 
większość znanych nam pomników: 2711 betonowych bloków różnej wielkości (od 
kilkucentymetrowej do nawet  4,7 metra wysokości)  z brukowanymi chodnikami 
pomiędzy nimi, symbolizuje ofiary holocaustu. W inny nastrój wprowadza nowoczesny 
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Potsdamer  Platz  z Sony Center – jednym z ulubionych miejsc rozrywki w Berlinie: 
plac pomiędzy budynkami handlowymi, kinem IMAX i restauracjami osłonięty jest 
ogromnym dachem – parasolem, nadającym temu miejscu niepowtarzalny charakter. 
To właśnie obejrzeliśmy, ale ile jeszcze przed nami! Z pewnością będziemy mieć co 
robić w wolnym czasie. 
A od jutra praktyki. Będzie się działo…. 
 
Autor: A. Kwiecień 
 

 

 

 

ZDJECIA KLASOWE – KLASY PIERWSZE 
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JUBILEUSZ 75-LECIA SZKOŁY 

        

Pałac w Weryni 
Opisując dzieje Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, nie sposób 
pominąć tego, co działo się w tym miejscu wcześniej. Nie byłoby szkoły, gdyby nie 
istniał ziemiański majątek Tyszkiewiczów. Tyszkiewiczowie herbu „Leliwa” byli polsko-
litewską rodziną arystokratyczną, posiadającą tytuł hrabiowski nadany im za czasów 
króla Zygmunta Augusta. Tablica genealogiczna Tyszkiewiczów obejmuje kilka 
pokoleń tego rodu. Tyszkiewiczowie z Weryni słynęli z pobożności, życzliwości dla 
ludzi i miłości do Ojczyzny. Znano ich i szanowano w całej Galicji. Byli uważani za 
bojowników o wolność Rzeczpospolitej. Brali udział w walkach, w czasie epoki 
napoleońskiej, a także w powstaniach. Z historią pałacu nierozerwalnie związana jest 
legenda o Białej Damie,  duchu Łucji Franciszki hrabiny Tyszkiewiczowej. 
„W maju 1811 r. Wincenty, z dubeltówką przywiezioną aż z Wiednia, prezentem od 
matki, wybrał się na polowanie na wilki. Wrócił po dwóch dniach. Łucja Franciszka  była 
wówczas u sąsiadów. Wróciła w nocy i postanowiła spłatać synowi figla. Przebrała się 
za mężczyznę i zapukała w okno syna, który zerwał się z łóżka i kilka razy zapytał:, – 
Kto tam? Nie słysząc odpowiedzi, zawołał więc raz jeszcze: – Kto tam? Bo strzelam! 
Jednak matka wciąż milczała, otworzyła okno i zaczęła przez nie wchodzić do pokoju. 
Wincenty, obawiając się napadu, sięgnął po dubeltówkę i wystrzelił. Trafił matkę w 
samo serce. Kobieta wykrzyknęła: – Synu, matkę zabiłeś! Bezwładne ciało wypadło 
przez okno. Wincenty wyskoczył przez nie i z płaczem wziął matkę w objęcia”. 
 Łucja Franciszka z Lubomirskich Tyszkiewiczowa, czterdziestoletnia żona i matka, 
została pochowana w krypcie kolbuszowskiego kościoła. Stwierdza to uroczysty zapis 
w parafialnej księdze zgonów z tamtych lat. To tragiczne zdarzenie upamiętnia tablica 
znajdująca się w kaplicy na cmentarzu. 
Duch psotnej damy, wciąż nawiedza Werynię, choć po modrzewiowym dworze nie ma 
już śladu. Wincenty hrabia Tyszkiewicz (1795—1856) po przypadkowym 
matkobójstwie, opuszcza rodzinne strony, jest posłem na Sejm, bierze udział 
w powstaniu listopadowym, spiskuje przeciwko Rosji i Austrii. W rodzinie 
Tyszkiewiczów uchodził za jedną z najwybitniejszych postaci. Jak  głosi legenda, 
widmo Łucji Franciszki, aż do dziś, wędruje wokół pałacu. Według rodowej tradycji, 
ilekroć duch hrabiny Łucji Franciszki ukaże się potomkom Wincentego Tyszkiewicza - 
ten nawiedzony umiera.  Widział ją również ostatni właściciel tych dóbr, Jerzy 
Tyszkiewicz. ,,Wydawało mi się  – opowiadał– że to złodziej zakradł się do sali balowej. 
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Wszedłem tam z rewolwerem w ręku i wtedy ujrzałem białą postać przesuwającą się 
po galerii otaczającej salę... Zrozumiałem, że wkrótce umrę.” Jerzy Tyszkiewicz syn 
Janusza został aresztowany i wywieziony w głąb Związku Sowieckiego, gdzie zmarł 
w 1945 roku. Mieszkańcy Weryni mówią także, że Łucję Franciszkę spotkać można 
w bezksiężycowe noce w parku otaczającym pałac. 
Modrzewiowy dwór został zastąpiony pałacem wzniesionym w latach 1900-1905 wg 
projektu krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. 
Współcześnie to najpiękniejszy zabytek architektury dworskiej powiatu 
kolbuszowskiego. W 2000 r. na mocy porozumienia, Powiat Kolbuszowski przekazał 
na własność Wyższej Szkole Pedagogicznej (późniejszy Uniwersytet Rzeszowski) 
pałac w Weryni oraz 5 ha gruntów rolnych wraz z budynkami. W latach 2005-2006 za 
kwotę 2,6 mln zł przeprowadzono tam gruntowny remont. W odnowionym budynku 
pałacu prowadzono zajęcia dla studentów na kierunku biotechnologia. Obecnie 
spadkobiercy Tyszkiewiczów czynią starania o odzyskanie majątku. 
Historia szkoły 
W pałacu,  w czasie II wojny światowej znajdowali schronienie ziemianie wysiedleni 
przez Niemców z ich posiadłości. Podczas akcji ”Burza” w końcu lipca 1944 roku 
w piwnicy pałacu urządzono „akowski” szpital polowy. W sierpniu tegoż roku kończy 
się okres świetności zespołu pałacowo-dworskiego. Po wkroczeniu armii sowieckiej 
dokonuje się dewastacja wnętrz pałacowych. Zniszczone zostaje wspaniałe 
wyposażenie. Pałac jako budynek ucierpiał najmniej, ponieważ już w listopadzie 1946 
roku rozpoczęła w nim działalność szkoła, a mianowicie Gimnazjum Gospodarstwa 
Wiejskiego (obecnie Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych). Od połowy lat 50. 
prowadzono remont adaptacyjny pałacu przystosowując go do potrzeb uczniów. Sale 
lekcyjne urządzono na parterze budynku, na pierwszym piętrze mieścił się internat dla 
dziewcząt i mieszkania „dyrektorskie”. Salę balową przekształcono w świetlicę. 
Internat funkcjonował do chwili powstania nowego budynku (1971).W latach 
siedemdziesiątych piętro pałacu kolejny raz adaptowano. Na parterze mieściły się 
pracownie m.in. ogrodnictwa, higieny i żywienia.  Trzeba przyznać, że początki szkoły 
były trudne, budynki zniszczone, brakowało podstawowego wyposażenia, nie było 
pomocy naukowych. W 1948 roku specjalnym dekretem Gimnazjum podniesiono do 
godności Liceum i nadano nazwę  Państwowe Liceum Rolnicze w Weryni, a w 1950 
roku powstało Państwowe Czteroletnie Liceum Rolnicze, które w rok później zmieniło 
nazwę na Państwowe Czteroletnie Technikum Rolnicze. W lutym 1953 roku szkoła 
została przekształcona w Państwowe Technikum Rolnicze z 5-cioletnim cyklem 
nauczania. Technikum w Weryni opuszczały niezwykłe roczniki absolwentów, 
z których wywodzą się uniwersyteccy profesorowie, prawnicy, lekarze, artyści, 
oficerowie Wojska Polskiego, duchowni. Jesienią 1961 roku rozpoczęto budowę 
obecnej siedziby szkoły. Prace trwały 3 lata, a uroczyste otwarcie nastąpiło 17 
września 1963 roku. Była to pierwsza nowo wybudowana szkoła rolnicza 
w województwie rzeszowskim. Powstawały nowe kierunki kształcenia, pracownie, 
kwitło gospodarstwo rolne. 
1.01.1976 roku decyzją Wojewody Rzeszowskiego utworzono Zespół Szkół 
Rolniczych w skład którego, prócz szkół macierzystych, weszły szkoły rolnicze 
z następujących miejscowości: Bukowiec, Kolbuszowa Górna, Lipnica, Nienadówka, 
Górno, Raniżów, Kamień i Trzeboś. 
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Od 1.09.1981 roku w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Weryni wchodziły następujące 
jednostki kształcenia rolniczego: Technikum Hodowlane 5-letnie, Technikum Rolnicze 
3-letnie, Policealne Studium Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza 
Szkoła Ogrodnicza, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, Zasadnicza Szkoła 
Hodowlana, Zaoczne Technikum Rolnicze 3-letnie, Zaoczne Średnie Studium 
Rolnicze. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to intensywny rozwój edukacji 
rolniczej w regionie. 
Szkoła dziś 
W czasie 75-lat działalności, szkoła w Weryni była znana pod różnymi nazwami: 
Technikum Rolnicze, Zespół Szkół Rolniczych, a od 1.09.2002 roku jest to Zespół 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej. Zmienił się 
również rolniczy dotychczas profil szkoły. Został on zastąpiony nowoczesnymi 
kierunkami kształcenia dostosowanymi do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku 
pracy. Obecnie w szkole kształci się uczniów w następujących typach szkół: 
Czteroletnim Technikum (technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik 
żywienia i usług gastronomicznych),  Pięcioletnim Technikum (technik architektury 
krajobrazu, technik ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali, technik 
żywienia i usług gastronomicznych) oraz Szkole Branżowej I stopnia (kucharz, monter 
sieci i instalacji sanitarnych). 
Szkoła cieszy się w środowisku dobrą opinią. Uznawana jest za bezpieczną i przyjazną 
uczniom, z dobrymi wynikami z egzaminów maturalnych i zawodowych, dbającą 
o jakość edukacji i dobre relacje ze środowiskiem lokalnym. Placówka współpracuje 
z wieloma instytucjami i zakładami pracy w regionie. Najważniejszym zadaniem szkoły 
jest ciągłe podnoszenie poziomu i jakości kształcenia zawodowego w celu 
przygotowania absolwentów do podjęcia pracy lub kontynuowania nauki na studiach. 
Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu krajowych i zagranicznych 
praktyk zawodowych dla uczniów. Dzięki temu uczniowie uzyskują dodatkowe 
umiejętności, korzystają z organizowanych kursów, szkoleń, warsztatów. Szkoła 
skutecznie od wielu lat aplikuje o środki finansowe krajowe i unijne, które przeznacza 
na poszerzanie umiejętności praktycznych uczniów oraz zakup pomocy 
dydaktycznych. Uczniowie od wielu lat wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe 
związane ściśle z ich kierunkiem kształcenia. Organizowane były wyjazdy do Włoch, 
Grecji, Portugalii, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. W najbliższym czasie młodzież 
wyjedzie do Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Francji, Chorwacji i Portugalii. 
Wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o fundusze unijne zaowocowało uzyskaniem 
przez szkołę  akredytacji Erasmusa, która daje nam gwarancję regularnego 
otrzymywania dofinansowania zagranicznych praktyk zawodowych ze środków 
unijnych. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, konsultacje, kółka wyrównawcze, 
zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego i matury. Dodatkowo poszerza 
ofertę edukacyjną o organizowanie szkoleń, pokazów, kursów: prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej, barmańskiego, kelnerskiego, cukiernika, carvingu, prawa 
jazdy, spawacza, księgowości komputerowej. Uczniowie ZSA-E uczestniczą 
w olimpiadach, konkursach szkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich – 
uzyskując bardzo dobre wyniki. Chętnie reprezentują szkołę podczas różnych 
uroczystości szkolnych i powiatowych. Placówka w okresie swojej działalności 
wykształciła ponad 10 000 absolwentów. Więcej informacji o historii szkoły i bieżącej 
działalności można znaleźć po adresem www.zswerynia.pl 
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SZYNOBUSEM DO RZESZOWA 

 

To była najszybciej zorganizowana wycieczka szkolna. Potrzebowaliśmy jednego dnia, 
by podjąć decyzję, pozbierać pieniądze, zarezerwować bilety i opracować trasę 
podróży. 20 września pojechaliśmy całą klasą (III bc) do Rzeszowa. Podróż odbyła się 
szynobusem więc było tanio i więcej zostało nam pieniędzy na inne atrakcje. 
A program okazał się atrakcyjny. Najpierw kino. W Heliosie obejrzeliśmy film pt: 
„Wyszyński - zemsta i przebaczenie”. Film opowiadał o życiu prymasa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego oraz o żołnierzach walczących w powstaniu warszawskim. 
Dzieło to wywarło na nas wielkie wrażenie i wywołało podziw i wdzięczność dla 
żołnierzy i prymasa za ich odwagę i poświęcenie  w walce o Ojczyznę. 
Po seansie udaliśmy się do Galerii Nowy Świat na kręgle. Trzeba uczciwie przyznać, 
że tylko dzięki przemyślnej budowie torów kule do kręgli nie toczyły się po całej 
kręgielni. Wniosek jest jeden: WYCIECZKĘ NA KRĘGLE TRZEBA POWTÓRZYĆ BY 
NABRAĆ WPRAWY W TEJ GRZE. 
Wycieczka okazał się wspaniałym przeżyciem. Udowodniliśmy, że jako uczniowie też 
możemy coś fajnego zorganizować i zaproponować wychowawczyni-Pani Joannie 
Godzisz- przeżycie radosnego i wesołego dnia z jej wychowankami, ale z daleka od 
murów szkoły. 
 
Autorzy: Agata Snopek i Gabriela Ofiara 
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FOOTBALLOWA WERYNIA 

 

W ostatni weekend września kolejny raz młodzież naszej szkoły przygotowała catering 
dla uczestników plenerowej imprezy Footballowa Kolbuszowa, która po raz drugi 
odbyła się w Weryni. Uczniowie klasy  trzeciej i czwartej wspólnie z nauczycielkami 
przygotowali stoisko ze zdrowymi, kolorowymi przekąskami. W rozgrywkach 
sportowych w piłce nożnej naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie: Marek 
Burek, Paweł Dec, Marcin Jachyra, Marcin Lewandowski, Mateusz Potocki i Mateusz 
Kardyś   (absolwent naszej szkoły). Przybyli goście częstowali się szotami 
warzywnymi z dipem koperkowym, koktajlami truskawkowo-bananowymi, 
truskawkowo-waniliowymi, sałatką owocową oraz kolorowymi koreczkami. Nasze 
stoisko jak zawsze cieszyło się zainteresowaniem, a owocowe przekąski prawie 
natychmiast znikały ze stołów. 
 
Autor: A.Tęcza, W.Majewska 
25.09.2021 
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PRAKTYKI W BERLINIE 

 

Pobyt w Niemczech rozpoczęliśmy od wycieczki po mieście, ale zaraz potem i 
następnego dnia odbyły się nasze prezentacje w firmach goszczących. Po dwoje, troje 
albo czworo jechaliśmy z asystentem z biura BERLINK do restauracji, kawiarni albo 
firmy aby przedstawić się szefowi i dowiedzieć się o czekających nas obowiązkach. 
Nasze miejsca praktyk to: restauracje MARCO POLO UNO, MARCO POLO TRE, 
KAFE KATULKI, sklep BABIE LATO, restauracja MAŁY KSIĄŻĘ, kancelaria prawnicza 
LTC Alliance MNB LEGAL. Część firm należy do naszych rodaków, którzy prowadzą 
swoją działalność w Niemczech od wielu lat. Dzięki temu mamy ułatwioną sprawę – 
komunikujemy się częściowo po polsku. Natomiast nasi współpracownicy pochodzą z 
wielu krajów, nie tylko europejskich i próbują „zagadać” do nas po niemiecku, włosku, 
rosyjsku, chorwacku i chyba nawet po arabsku! Ale luzik – wszystko jest jasne.  A jak 
nie, to nie szkodzi, kiedyś się dowiemy, co to znaczyło. 
Niektórzy z nas nie mieli jeszcze doświadczeń zawodowych, dlatego nie wszystko jest 
łatwe i proste. Jesteśmy tu jednak, żeby się uczyć, więc przyglądamy się innym, 
pytamy i wspieramy nawzajem. Wymaga się od nas, żebyśmy byli punktualni, dokładni 
i elastyczni – w każdej firmie potrzebny jest ktoś, kto czasem obsłuży klientów, a innym 
razem pomoże w kuchni. Dajemy radę. Jest dobrze! 
 
Autor: A. Kwiecień 
27.09.2021 
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DIAMENTOWY JUBILEUSZ SZKOŁY 

   

Każda rocznica cieszy i napawa dumą a 75 lat nieprzerwanej działalności jest 
szczególną okazją do świętowania. Taki jubileusz Zespołu Szkół Agrotechniczno- 
Ekonomicznych w Weryni był wyjątkową okazją do spotkania się, wspominania 
i poznawania szkoły na nowo, po wielu często latach nieobecności. Dnia 24 września 
2021 roku w murach szkoły spotkali się jej Absolwenci, pracownicy , emerytowani 
nauczyciele, przedstawiciele Powiatu, Kuratora by uhonorować wszystkie lata pracy 
szkoły. Uroczystości rozpoczęły o godzinie 10 Mszą Świętą koncelebrowaną przez 
księży będących bądź jej absolwentami , katechetami, bądź sympatykami. Eucharystii 
przewodniczył ksiądz Józef Opaliński, obecny był ksiądz Jan Niemiec, Lucjan 
Szumierz – Dziekan Dekanatu Kolbuszowa Zachód, oraz Proboszcz Parafii Werynia 
Jarosław Depczyński. 
We wzruszających słowach kazania ksiądz Dziekan przypomniał historię Szkoły 
podkreślając jej rolę w kształtowaniu postaw, charakterów, kwalifikacji i świadomości 
uczniów. A było tych absolwentów niemal 12 tysięcy. Ale jak mówił, to nie tylko 
bezduszna liczba, to 12 tysięcy ludzkich losów, życiorysów, indywidualnych radości, 
smutków, porażek i sukcesów. I u podstaw tych zawiłych życiorysów jest szkoła, jej 
nauczyciele, pracownicy, którzy niestrudzenie, przez lata szlifują te ludzkie charaktery 
by dorosły, stały się odpowiedzialne  i mądre. Taką pracę wykonywało 8 dyrektorów 
tej szkoły, wszyscy pedagodzy, pracownicy obsługi i dziś możemy powiedzieć, że 
odnieśliśmy sukces. Wykształciliśmy wybitnych absolwentów, którym dziękujemy za 
pamięć o szkole i miłe słowa wdzięczności wypowiedziane z okazji jubileuszu przez 
prof. dr hab. inż. Piotra Micka, dr hab. Ryszarda Katę,  prof. dr hab. inż. Józefa 
Gorzelanego oraz dr hab. Piotra Gorzelanego. 
Dziękujemy również za pamięć i życzliwość Wicestaroście Powiatu Kolbuszowskiego 
Panu Wojciechowi Cebuli, Przewodniczącemu Rady Powiatu Panu Mieczysławowi 
Burkowi, Sekretarzowi Gminy Kolbuszowa Panu Krzysztofowi Matejek, 
przedstawicielowi Podkarpackiego Kuratora Oświaty Panu Dariuszowi Bździkotowi, 
oraz profesorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego  Panu dr hab. Waldemarowi 
Grzegorzewskiemu. Dziękujemy również za życzenia przesłane Nam od 
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Pani Ewy Draus oraz Posła na Sejm 
RP Pana Zbigniewa Chmielowca. 
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Serdeczne podziękowania należą się też przedsiębiorcom z powiatu kolbuszowskiego 
oraz przedstawicielom firmy IBG Instalbud z Rzeszowa, którzy wspierają szkołę w jej 
działaniach. 
Przemówienia i podziękowania były elementem uroczystego programu artystycznego, 
który przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pani Katarzyny Wachowskiej. 
Nostalgiczno- refleksyjne wspomnienia, przywoływane z kart książki „Powrócisz tu” 
niejednokrotnie wywoływały uśmiech wzruszenia na twarzach absolwentów 
i nauczycieli emerytów. 
Około godziny 13 szanowni goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad 
przygotowany przez uczniów ZSA-E w Weryni pod nadzorem Pań Wioletty Majewskiej, 
Anny Tęczy oraz Zofii Łuszcz. Na przepięknie udekorowanych stołach królowały 
typowo polskie potrawy: rosół z makaronem, ziemniaki, schab pieczony w sosie 
aksamitnym w towarzystwie surówek z buraczków i selera. 
Smaczne potrawy i miłe towarzystwo powodowały, że rozmowom i wspomnieniom nie 
było końca.  W wypowiedziach przywoływano obraz szkoły sprzed lat, konfrontując go 
ze współczesnością. I niejeden raz z żalem wyrażano opinię, że w przeszłości 
uczniowie nie mieli tylu możliwości rozwoju w trakcie dodatkowych kursów czy praktyk 
zagranicznych. I jeśli mimo tych ograniczeń nasi absolwenci tak wspaniale radzą sobie 
w życiu to czego dokonają obecni uczniowie. 
Przekonamy się o tym w trakcie kolejnych jubileuszy szkoły. 
 
Autor: A.Kiwak 
28.09.2021 
 
 
JESIENNE DEKORACJE 
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Kilka dni temu rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Pomimo tego, iż pora ta 
nieubłaganie zwiastuje nadejście chłodniejszych dni, nam zawsze kojarzy się 
z gorącymi barwami słońca. Teraz królują pomarańczowe dynie, żółte i czerwone liście 
delikatnie opadające do stóp drzew, połyskujące pióropusze traw. Ukwiecone latem 
krzewy pysznie stroją się koralowymi owocami. Klasy I i III technikum architektury 
krajobrazu postanowiły wykorzystać te wspaniałe ozdoby i stworzyć z nich bukiety oraz 
stroiki. W przyjaznej atmosferze, bawiąc się darami jesieni, młodzież przekształcała 
małe drobiazgi w piękne dekoracje. Warsztaty florystyczne odbyły się w ramach zajęć 
praktycznych pod czujnym okiem pani Irminy Piłat i Marty Banaś. 
 
Autor: M.Banaś 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
 

 
 
W dniu 30 września 2021 r. (czwartek) w ZSA-E w Weryni w godzinach od 11-12 
będzie można zakupić bilety miesięczne u Pana Henryka Sobala (Firma SOB-
TRANS). 
Dodatkowo w siedzibie firmy (Kopcie 93A) bilety bedą sprzedawane w dniach 28,29,30 
w godzinach od 17-20 

Henryk Sobala 
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ORTOGRAFICZNIE ZAKRĘCENI 
 

 
 
Księżycowe mrzonki, miraże czy marzenia? Mistrz Twardowski, zwany polskim 
Faustem, filmy science fiction, Apollo 13, w którym usłyszeliśmy naprawdę słynny 
tekst: Houston, mamy problem! - z takimi właśnie kosmicznymi pułapkami 
ortograficznymi borykali się dzisiaj nasi uczniowie podczas XIII Szkolnego Konkursu 
Ortograficznego i Poprawnej Polszczyzny. Oprócz tekstu dyktanda młodzież 
rozwiązywała także test  z łamigłówek językowych. Tam czekało na nich mnóstwo 
dylematów, bo w dzisiejszych czasach angielskiej inwazji trudno stwierdzić czy 
wszystko jeszcze poprawnie pasuje.  
Oto wyniki: 
Najlepsi z ortografii: 
I miejsce: Ozga Patrycja 3bc 
II miejsce: Weronika Fitał 2aez 
III miejsce:  Kamila Lewicka 4ae 
Najlepsi z poprawnej polszczyzny: 
I miejsce: Barbara Guzda 4ż 
II miejsce:  Kamila Lewicka 4ae 
III miejsce: Karolina Wesołowska 4ae 
 
Autor: Katarzyna Wachowska 
29.09.2021 
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GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU SZKOŁY 
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ZWIEDZAMY BERLIN I OKOLICE 

 

Berlin to ogromne i bardzo ciekawe miasto, każdą wolną chwilę spędzamy na jego 
poznawaniu.   
Przy głównej alei  Unter den Linden znajduje się  bardzo ładny Czerwony Ratusz (das 
Rote Rathaus), duży elegancki budynek z czerwonej cegły. Niedaleko niego można 
podziwiać okazałą fontannę Neptuna (Neptun Brunnen). Przy tej ulicy znajdują się 
najważniejsze atrakcje turystyczne: Brama Brandenburska, Opera Narodowa 
(Staatsoper), Katedra Berlińska (Berliner Dom), Wyspa Muzeów (Museumsinsel), 
Nowy Odwach (Neue Wache) z ciekawym pomnikiem w środku poświęconym 
wszystkim ofiarom wojny i przemocy.  W pobliżu Bramy Brandenburskiej mają swoje 
ambasady najbardziej znaczące kraje, np. Wielka Brytania, USA, Francja, Rosja, 
a obok jednej z nich jest muzeum poświęcone Rotmistrzowi Pileckiemu, polskiemu 
bohaterowi wojennemu, dzięki któremu świat dowiedział się o holocauście Żydów 
w obozach zagłady.  
Bardzo znana jest ulica Kurfürstendamm, przy której stoi kościół ufundowany przez 
cesarza Wilhelma (Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche). Kościół ten został częściowo 
zniszczony w czasie wojny – nie odbudowano go, aby przypominał następnym 
pokoleniom, że wojna tylko niszczy, Berlińczycy nazywają go dziurawym zębem. Wraz 
z dobudowaną obok nowoczesną wieżą stanowi ciekawy obiekt do obejrzenia. Przy tej 
samej ulicy znajduje się bardzo duży, istniejący od ponad 100 lat  dom handlowy 
KaDeWe – nie taki zwykły, mają tu swoje butiki takie marki jak  Disel, Kenzo, Givenchy, 
Ganni, Lauren Ralph Lauren i wiele innych. 
Na specjalną wycieczkę wybraliśmy się do Poczdamu (Potsdam) – miasta w odległości 
30 km od centrum Berlina, należące do aglomeracji Berlin-Brandenburgia. Jak się 
dowiedzieliśmy, jest to ulubiony cel wycieczek licznych turystów oraz samych 
Berlińczyków – bardzo ładne, spokojne, z wieloma starymi uliczkami, gdzie handlarze 
codziennie rozkładają stoiska z pamiątkami i dobrym jedzeniem. U wylotu głównej ulicy 
usytuowana jest Brama Brandenburska! Druga tej nazwy  brama, a właściwie 
pierwsza, ponieważ powstała 20 lat przed swoją imienniczką w Berlinie. Jednak 
największą atrakcję stanowią pałace i ogrody królewskie: pałac i park Sanssouci, pałac 
Cecilienhof, Babelsberg, , Charlottenhof, Nowa Oranżeria, Belweder, Nowy Pałac. 
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Małe miasteczko zaczęło się intensywnie rozwijać, gdy król  Fryderyk Wilhelm, a po 
nim Fryderyk II Wielki, począwszy od XVII wieku budowali tu swoje rezydencje i letnie 
pałace, aby odpocząć od zgiełku gwarnego Berlina  – nazwa Sanssouci oznacza „nie 
martw się”. Oprócz wymienionych, jest tu znacznie więcej pałaców i pałacyków, 
a ogrody są tak rozległe, że jeden dzień nie wystarczy na ich obejrzenie. Warto wybrać 
się do Poczdamu. Tego dnia każdy z nas zrobił około 20 000 kroków, czyli wycieczka 
była udana! 
 
Autor: A.Kwiecień 
30.09.2021 

 

 

OGŁOSZENIE 

Od 4 października 2021 r., dla uczniów, którzy 

nie korzystają ze szkolnej stołówki będzie 

dostępna na jadalni, na  długiej przerwie gorąca 

herbata. 

 

 

 

 

 

OGNISKO KLASOWE 

 
 
W środę 29 września, uczniowie klasy 3bc wraz z wychowawcą, zorganizowali, można 
powiedzieć, nietypową lekcję wychowawczą czyli ognisko klasowe. Odbyło się ono 
przy stadionie ,,Weryniarnki” w Werynii. Początek naszego spotkania 
z wychowawczynią  Panią Joanną Godzisz to pełna śmiechu, humoru i zabawnych 
sytuacji gra integracyjna - kalambury. Należało odgadnąć hasła z kategorii: przysłowia, 
literatura oraz historia. Po tym ,,wyzwaniu” usmażyliśmy pyszne kiełbaski. Ognisko 
było super. Czas spędziliśmy miło i aktywnie na wspólnych grach i rozmowach. 
  
Autorzy: Agata Snopek i Gabriela Ofiara 
4.10.2021 
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DZIEŃ UŚMIECHU 

 
 
 
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI 
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE CZYTELNICZYM 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Czytelniczym, w którym uczestnicy wykażą się 
znajomością treści „Chłopów t. 1” Władysława Reymonta oraz „Lalki” Bolesława 
Prusa.  
Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie się do pań 
Katarzyny Wachowskiej, Anny Kiwak i Bogusławy Sobowskiej-Rekut w terminie do 
30 listopada 2021 r. Konkurs odbędzie się w drugim tygodniu  grudnia 2021 r. 
Na uczestników czekają nagrody. 
 
Autor: B.Sobowska-Rekut 
5.10.2021 
 

SZKOLNE CZYTANIE „MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ” 
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W dniu dzisiejszym (6 października 2021) uczniowie klas pierwszych technikum 

wysłuchali fragmentu dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. "Moralność pani Dulskiej". 

Szkolne czytanie odbyło się w ramach upowszechniania i promowania wybitnych dzieł 

literatury polskiej wśród młodzieży.  

Uczniowie wcielili się w następujące postacie bohaterów książki: 

Zbyszko - Michał Ciężki 

Mela - Aleksandra Durak  

Hanka - Łucja Hołodniak 

Hesia - Marcelina Kopeć 

Dulski oraz narrator - Maciej Kiwak  

Juliasiewiczowa - Paulina Wit 

Dulska - Natalia Wit  

Gratulujemy im znakomitego występu oraz  talentu. 

 

Autorzy: A.Kiwak, B.Sobowska-Rekut 

6.10.2021 

 

 

DZIEN CHŁOPAKA Z ATRAKCJAMI 

 

Chłopców w klasie 2aez mamy niewielu, ale chciałyśmy im pokazać, że są dla nas 

ważni! Specjalnie w tym dniu, z okazji ich święta, zorganizowany został wyjazd do 

Rzeszowa. Podróż była tania, szybka i przyjemna, bo pojechaliśmy tam 

szynobusem. Mimo deszczowej pogody wszystkim dopisywał dobry humor i uśmiech. 

Nasza niespodzianka to: seans w kinie Helios „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie” 

oraz szaleństwo w kręgielni w Galerii Nowy Świat.  

Wchodząc do kina, zaopatrzyliśmy się oczywiście w przekąski, obowiązkowo popcorn 

i chipsy. Film był ciekawy, opowiadał o Stefanie Wyszyńskim, jego życiu w latach 

wojennych, o funkcji kapelana Armii Krajowej, o udziale w powstaniu warszawskim - 

prawdziwa lekcja historii. 

Później były kręgle i relaks, emocjonująca gra, rywalizacja, śmiech. Atmosfera była 

bardzo miła, wszyscy świetnie się bawili, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy 

do domów.  
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ŚWIATOWY DZIEŃ WEGETERIANIZMU 

 

1 października już od ponad czterdziestu lat na całym świecie  odbywają się liczne 

wydarzenia promujące wegetarianizm m.in.: występy artystyczne, poczęstunki 

wegetariańskie, przedstawienia i happeningi. Do obchodów Światowego Dnia 

Wegetarianizmu przyłączyła się również społeczność naszej szkoły. W tym dniu 

uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami mieli możliwość wysłuchania 

prezentacji, z której mogli się dowiedzieć  jak i kiedy powstał Światowy Dzień 

Wegetarianizmu, jakie są odmiany diet wegetariańskich oraz jakie plusy i minusy może 

nieść ze sobą wegetariański sposób żywienia. Uczniowie klasy 3 kształcący się 

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowali wegetariańskie 

dania.  Patrycja Tabaka z klasy 3z przedstawiła przykładowe jadłospisy dla 

poszczególnych diet wegetariańskich. Dla chętnych uczniów został zorganizowany 

krótki test wiedzy o wegetarianizmie. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas 

akademii z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. 

Autor: A.Wróbel 

06.10.2021 
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DZIEŃ UŚMIECHU 

 

Wczoraj w naszej szkole organizowany był Dzień Uśmiechu. Przerwy pełne muzyki, 
życzliwości, radości, poczucia wspólnoty obfitujące w przepiękne, szczere uśmiechy! 
Natomiast na lekcjach języka angielskiego gościł  brytyjski humor z Rowanem 
Atkinsonem, „szczęśliwe” idiomy oraz  tekst piosenki zespołu Westlife. Aktywność i 
pomysłowość uczniów była nieograniczona. Kolorowe ubrania, wspólne klasowe 
zdjęcia oraz selfie były ukoronowaniem tego szczególnego dnia. Nauczyciele zaś 
wspaniale integrowali się z wychowankami.  Zresztą – proszę zobaczyć samemu na 
nasze wspólne fotografie!  Pamiętajcie, że pogoda ducha, sympatia, wsparcie i 
zrozumienie może być przekazane przez jeden UŚMIECH!!! Życzę sobie i Wam dni 
pełnych uśmiechu!!  
 
Autor: Anna Fołta 
6.10.2021 
 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW 
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Informujemy, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę 
kandydatów do stypendium na rok szkolny 2021/2022. Zespół Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych w Weryni  reprezentowały: 
Kinga Margańska 3ae, Czteroletnie Technikum, średnia ocen 5,45, 
Weronika Fitał 1aez Pięcioletnie Technikum, średnia ocen 5,22. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 
Autor: I.Pogoda 
05.10.2021 

 

TRWA NABÓR DO PROJEKTU "POWIAT KOLBUSZOWSKI STAWIA NA 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE" 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie 
zawodowe”. Nabór adresowany jest do Uczniów/Uczennic Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, kształcących się na wszystkich kierunkach 
zawodowych, w klasach: 
2 i 3 Technikum, 1 i 2 Szkoły Branżowej I Stopnia. 
 
W RAMACH PROJEKTU: 
Uczniowie/Uczennice będą mieli możliwość podniesienia umiejętności, kompetencji 
oraz kwalifikacji w tym kursy: 
prawa jazdy kat T (monter sieci i instalacji sanitarnych), rachunkowości I stopnia 
(t. ekonomista), grafiki komputerowej (t. architektury krajobrazu), kelner, barista, 
cukiernik (t. żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz). 
Dodatkowo przewidziane są staże wakacyjne miesięczne płatne w wysokości 2322 
zł/osobę. 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie ZSA-E w Weryni do tego piątku 
08.10.2021 r. 
Formularz i deklaracja dostępne w sekretariacie oraz pod adresem 
https://zawodowakolbuszowa.pl 

https://zawodowakolbuszowa.pl/
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W przypadku zaznaczenia opcji Jestem osobą korzystającą ze świadczeń pomocy 
społecznej, należy dostarczyć do poniedziałku tj. 11.10.2021 r. zaświadczenie 
z Ośrodka Pomocy Społecznej (dochód w rodzinie uprawniający do uzyskania pomocy 
społecznej). 
Szczegółowe informacje u koordynatora projektu Iwony Pogody. 
 
Autor: I.Pogoda 
6.10.2021 
 
 
PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW 
 

 
 

5 października uczniowie klas 4 technikum wraz z wychowawcami i ks. katechetą udali 
się na pielgrzymkę maturzystów. W tym roku naszym miejscem docelowym było 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie. O godzinie 11:00 
uczestniczyliśmy w Eucharystii w kaplicy Kapłańskiej. W czasie Mszy modliliśmy się 
w intencji całej społeczności szkolnej, w sposób szczególny polecaliśmy tegorocznych 
maturzystów, prosząc dla nich o światło Ducha Świętego potrzebnego na czas matur 
i egzaminów zawodowych. Po Eucharystii mieliśmy czas na zwiedzanie sanktuarium, 
które urzekło nas swoim pięknem. O godz. 12:00 mieliśmy możliwość obejrzenia 
wystawy pt. „Kim jest człowiek z całunu”. Po modlitwie i zwiedzaniu obiektu udaliśmy 
się na rynek krakowski, gdzie korzystaliśmy z pięknej pogody i historycznych miejsc. 
Wszyscy w dobrych humorach i blasku świętości wróciliśmy do naszych domów. 
 
Autor: ks. M.Uryniak 
6.10.2021 
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SZKOLNY TYDZIEŃ TABLICZKI MNOZENIA 
 

 
 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI 

 
 
Pobocza, przejścia dla pieszych, a nawet osiedlowe uliczki, to miejsca, po których 
młodzież powinna umieć się bezpiecznie poruszać. Przestrzeganie tych zasad może 
uratować życie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rowerzysta jest pełnoprawnym 
uczestnikiem ruchu drogowego, takim jak kierowca samochodu czy motocyklista. 
Aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu musi on przestrzegać 
obowiązujące przepisy. Każdy rowerzysta, a także użytkownik hulajnogi elektrycznej 
uczestnicząc w ruchu drogowym posiada swoje prawa i obowiązki. Powyższe 
informacje przedstawiła sierż. szt. Beata Chmielowiec podczas spotkania z uczniami 
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klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia. Przedstawiciel Policji poruszył 
również temat cyberprzemocy, apelując do młodzieży o szacunek wizerunku własnego 
w sieci. W końcowej części spotkania przedstawiono zagrożenia związane z piciem 
alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych oraz paleniem tytoniu. 
 
Autor: I.Pogoda 
10.10.2021 
 
 
ŚWIATOWY DZIIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
 

 
 

"Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów 

i zachowywać radosny umysł"  Leonardo da Vinci 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992 r. Jego celem jest 

zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie stygmatyzacji 

osób cierpiących na choroby psychiczne, ulepszanie opieki medycznej wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi, a także wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń 

psychicznych. 

Co robić, aby zachować zdrowie psychiczne? Zdrowie psychiczne to "stan dobrego 

samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze 

stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie 

wnieść wkład w życie danej wspólnoty".  



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Odkryj sens. Poczucie sensu tego, co robimy, a także życie w zgodzie z własnymi 

wartościami to potrzeby obecne w każdym z nas. Gdzie znaleźć zagubiony sens? 

Znajdź swoją pasję, zaangażuj się bardziej w życie rodzinne, utrzymuj kontakty 

towarzyskie i - najważniejsze - poświęć czas tylko dla siebie. 

Uśmiechaj się. Badania potwierdzają pozytywny wpływ uśmiechu na zadowolenie 

z pracy i życia. Człowiek uśmiechnięty jest bardziej odprężony i lepiej radzi sobie 

w sytuacjach trudnych. Bądź życzliwy dla innych, ale również dla siebie. 

Dbaj o siebie. To, w jakiej kondycji psychicznej jesteśmy zależy w dużej mierze od 

tego, jak traktujemy samych siebie. Upewnij się, że dbasz o higienę snu, odpowiedni 

odpoczynek oraz prawidłową dietę. Warto również zadbać o aktywność fizyczną, gdyż 

jak mówi stare przysłowie: "W zdrowym ciele zdrowy duch"! 

Autor: I.Pogoda 

10.10.2021 

 

OGŁOSZENIE 
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ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
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DIAMENTOWA PATELNIA – II EDYCJA 
 

 
Znakomite potrawy, paleta barw jesieni oraz wyszukane smaki dominowały podczas II 
Edycji Konkursu Diamentowa Patelnia. Jak smakowały przygotowane przez uczniów 
dania konkursowe? Jury w składzie:  Zbigniew Bogacz - Dyrektor ZSA-E, Marcin 
Kosek - manager Restauracja Stodoła u Gajdy, Anna Fitał - nauczyciel  przedmiotów 
gastronomicznych oraz Ewelina Tęcza - przewodnicząca samorządu 
uczniowskiego było pod wrażeniem nie tylko doznań estetycznych ale również 
walorów smakowych. Po burzliwej dyskusji jury wyłoniło laureatów w konkursie 
kulinarnym, którego hasłem przewodnim była jesień na polskim stole. Wszyscy 
uczestnicy wykazali się pomysłowością i pracowitością, dlatego też otrzymali cenne 
nagrody, które mamy nadzieję, że będą im pomocne w dalszym rozwijaniu talentów 
kulinarnych. Tytułowe „diamentowe” patelnie  trafiły do: Karoliny Łysiak (I miejsce), 
Gabrieli Jabłońskiej (II miejsce)  i Kingi Wilczyńskiej (III miejsce). 
Celem konkursu było propagowanie zasad racjonalnego odżywiania i kultury jedzenia, 
rozwijanie pomysłowości uczniów, tworzenie własnych receptur i modyfikowanie już 
istniejących, kultywowanie tradycji kulinarnych naszego regionu, rozwijanie i 
prezentację umiejętności kluczowych przydatnych w pracy zawodowej, wymiana 
przepisów i doświadczeń uczniów. 
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Wszystkim Uczestnikom gratulujemy pomysłowości i odwagi oraz życzymy wielu 
sukcesów w przyszłości. 
 
Autor: A. Tęcza, B. Sobowska-Rekut 
12.10.2021 
 
 
 
NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

 
 
 
 
 

NAGRODY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I NAUKI ORAZ 

PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA NAUCZYCIELI Z ZESPOŁU 

SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W WERYNI. 
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Dzień Komisji Edukacji Narodowej to szczególne święto, które uzmysławia Nam rolę 
edukacji w życiu człowieka i narodu oraz uświadamia wpływ jaki na nasze życie 
wywarli nauczyciele. Święto 14 października jest okazją do uhonorowania pedagogów 
i wyróżnienia tych, którzy swoim zaangażowaniem, pasją, umiejętnościami 
i pracowitością przyczynili się do rozwoju uczniów oraz szkoły, w której pracują. 
Nauczycieli szczególnie wyróżniających się w pracy docenili zarówno Minister 
Edukacji Narodowej i Nauki jak i Podkarpacki Kurator Oświaty. Medal Komisji Edukacji 
Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki otrzymał Pan 
Bolesław Krzysztofiński, a Pani Bogusława Sobowska-Rekut otrzymała Nagrodę 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uroczystości nadania nagród odbędą się 13 i 14 
października w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Pani Bogusława Sobowska-Rekut jest wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół 
Agrotechniczo-Ekonomicznych w Weryni. Pracuje od 1995 r. na stanowisku 
nauczyciela bibliotekarza. Jest nauczycielem  dyplomowanym. Ukończyła II LO im. 
Mikołaja Kopernika w Mielcu, Akademię Pedagogiczną w Krakowie na kierunku 
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Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, oraz studia podyplomowe Informatyka 
i technologia informacyjna w szkole w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. 
Realizuje zadania związane z funkcjonowaniem biblioteki, szkolnego centrum 
multimedialnego oraz szkoły.   W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na 
wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Inicjuje działania związane z promocją 
czytelnictwa i inspiruje uczniów do rozwijania swoich pasji literackich. Opracowała 
i zredagowała tomik poetycki uczennicy pt. „Miasto motyli” – 2016 r.  oraz książkę pt. 
„Klątwy szept: tajemnice kolbuszowskich rodów” – 2018 r., które zostały wydane we 
współpracy z MiPBP w Kolbuszowej. 
W bibliotece szkolnej stworzyła miejsce do nauki, rozwoju oraz twórczości artystycznej 
uczniów. Pani Bogusława Sobowska-Rekut skutecznie aplikuje o unijne środki 
finansowe. Opracowała w ramach programów Leonardo da Vinci i Erasmus+ 
następujące wnioski projektowe: Wypłyń na głębię – 2012 r., Nasza szansa praktyki 
zagraniczne – 2013 r., Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie – 2014 r., 
Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy – 2016 r., Nasza szkoła Twoją 
szansą na sukces – 2019 r., Europejskie praktyki zawodowe – 2020 r. 
Z funduszy europejskich pozyskała dla szkoły kwotę 617 629 Euro, która została 
wykorzystania na wzbogacenie oferty edukacyjnej uczniów, podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego, językowego oraz promowania wartości edukacji. Z wyżej 
wymienionych projektów skorzystało 231 uczniów. Opracowała również wniosek o 
uzyskanie Akredytacji Erasmusa – 2020 r. Dzięki jej pracy szkoła uzyskała gwarancję 
otrzymywania środków finansowych na organizację zagranicznych praktyk 
zawodowych do 2027 r. Przygotowała specyfikację na wyposażenie pracowni 
komputerowej oraz Multimedialnego Centrum Informacji i Biblioteki – 2016 r. Powstała 
nowoczesna pracownia terminalowa oraz  Multimedialne Centrum Informacji. 
Przygotowała wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2017 r., 
dzięki temu biblioteka szkolna powiększyła swoje zbiory o 500 woluminów. 
Jest rzecznikiem prasowym szkoły i dba o promocję i wizerunek placówki. 
Zaprojektowała i wykonała stronę internetową szkoły, której jest administratorem. 
Redaguje artykuły, publikuje zdjęcia, projektuje zaproszenia, ulotki reklamowe, plakaty 
promocyjne. Prowadzi działalność wydawniczą w ramach której zaprojektowała 
i opracowała graficznie następujące publikacje: „Jesteśmy tym co jemy” – 2013 r. 
„Powrócisz tu” – 2016 r., „Niepodległa, niepokorna …” – 2018 r. Do  publikacji „60 lat 
Zespołu Szkół w Weryni” - 2006 r. opracowała rozdział pt. „Historia Zespołu Szkół 
w Weryni napisana słowami kronik i protokołów rady pedagogicznej”. 
Jest również administratorem poczty szkolnej. Pani Bogusława Sobowska-Rekut 
współpracuje z firmami i  instytucjami o zasięgu lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym 
Pan Bolesław Krzysztofiński urodził się  w Nowej Dębie a szkołę podstawową 
kończył w Hucie Komorowskiej. W latach 1978-1982 uczęszczał do Technikum 
Mechanicznego w Nowej Dębie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości i zdaniu 
egzaminu wstępnego, studiował w latach 1982-1987 na Wydziale Techniki i Energetyki 
Akademii Rolniczej w Krakowie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1987 roku, 
podjął pracę zawodową jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Rolniczych 
w Weryni. W roku 1988 odbywał służbę wojskową w Wyższej Szkole Wojsk 
Samochodowych w Pile oraz praktykę w Ośrodku Szkolenia Specjalistów 
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Samochodowych w Grudziądzu.  W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, 
ukończył w 1989 roku studium pedagogiczne niezbędne do pracy w szkole. Podczas 
pracy zawodowej ciągle podnosił swoje kwalifikacje, doskonalił warsztat pracy 
i przechodził kolejne stopnie awansu,  począwszy od nauczyciela zawodu, potem 
nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, aż do uzyskania II stopnia 
specjalizacji zawodowej. W latach 1992-1998 pełnił funkcję kierownika kształcenia 
praktycznego, rozwijając bazę szkoły, organizując dla uczniów kursy i szkolenia oraz 
nawiązując współpracę z zagranicą, dzięki temu zaczęli wyjeżdżać uczniowie na 
praktyki zawodowe do Austrii. Po przejściu wszystkich stopni awansu zawodowego 
uzyskał  tytuł nauczyciela dyplomowanego. Podjął studia podyplomowe z Fizyki na 
Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie studia podyplomowe z Edukacji dla 
Bezpieczeństwa. Na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej ukończył 
kolejne  studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy, zdobywając dodatkowo uprawnienia specjalisty ds. 
bhp.                                                                   
Pan Bolesław Krzysztofiński jest pasjonatem techniki i motoryzacji, współpracuje 
z ośrodkami szkolenia prowadząc zajęcia z przepisów ruchu drogowego i nauki jazdy, 
kursy specjalistyczne i szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny 
pracy.   W pracy  z młodzieżą zdobył wiele wyróżnień i nagród w konkursach 
i turniejach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jest czynnym działaczem 
społecznym i związkowym reprezentując środowisko nauczycielskie na terenie gminy, 
powiatu i województwa. Podczas pracy zawodowej za zaangażowanie i osiągane 
wyniki w pracy wielokrotnie był nagradzany nagrodami; Wojewody, Starosty 
i Dyrektora Szkoły. W uznaniu dorobku i osiągnięć w pracy zawodowej został w 2021 
roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
 
Jako współpracownicy, koleżanki i koledzy,  gratulujemy tych sukcesów i cieszymy się, 
że ich praca i zaangażowanie w tak wielu dziedzinach zostały zauważone i wspaniale 
docenione. 
  
Autor: A.Kiwak 
13.10.2021  
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE EKO PLANETA 
 

 
 
Zapraszam do wzięcia udziału w XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego „Eko-Planeta”. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony 
w dniu 3 marca 2022 r. (czas – 45 min.). Osoby chętne do udziału w konkursie 
proszone są o zgłoszenie się do p. Małgorzaty Król do piątku 22 października 2021 r. 
 
Autor: M.Król 
19.10.2021 
 
 
 
KOLOROWE WARSZTATY 
 

 
 
19 października 2021 roku przyjechali do nas uczniowie z PSP w Majdanie Królewskim 
na warsztaty żywieniowe. Technicy żywienia oraz kucharze uczyli młodszych kolegów 
sporządzania dipu koperkowo-czosnkowego, frytek i czipsów z buraków, papryki, 
marchewki, kalarepy, cukinii, batatów, brokułów, kalafiorów, ogórków. Pod ich 
bacznym okiem, mali kucharze przygotowali także smoothies ze szpinaku, barwne 
dekoracje z owoców i warzyw oraz drożdżowe świnki z marmoladą różaną. Wspólnie 
przygotowane potrawy były nie tylko smaczne ale i zdrowe.  Dzieci zobaczyły, ze 
gotowanie może być  doskonałą zabawą. Mamy nadzieję, że wizyta w szkole będzie 
mile wspominana przez naszych gości. 
 
Autor: A. Tęcza, B. Sobowska-Rekut 
18.10.2021 
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JESIENNE KOMPOZYCJE 
 

 
 

Po raz kolejny uczniowie kształcący na kierunku technik architektury krajobrazu wzięli 
udział w warsztatach florystycznych. Tematem przewodnim była oczywiście goszcząca 
za oknami jesień, a materiały służące do wykonania dzieł młodych artystów pozyskane 
z ogrodów, lasu i terenu przyszkolnego. 
 
Autor: M.Banaś 
20.10.2021 
 
 
PROJEKT „LASOWIACKIM SZLAKIEM” 

 

 
 
Mamy to! Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie na realizację 
projektu „Lasowiackim szlakiem” w ramach programu Rozgrzewamy Polskie 
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Serca. To fundacja, która wspiera inicjatywy działające na rzecz integracji lokalnej 
społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. 
Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. To 
program skierowany do tych, którzy mają pomysł i energię, by pielęgnować lokalną 
tradycję, historię i kulturę. Łączna pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł, a na 
jeden projekt można otrzymać aż 40 000 zł dofinansowania! Nasza szkoła uzyskała 
dofinansowanie na poziomie aż 38350 złotych !!! Celem projektu  jest przybliżenie 
młodemu pokoleniu historii i kultury. Uczymy się od małego historii Polski, jednak 
koleje losu naszego regionu, dawne obyczaje i kultura są często nam obce. W ramach 
realizowanego projektu „Lasowiackim szlakiem” poznamy, oswoimy się a nawet 
będziemy praktykować dawne obrzędy. Nie chcemy pozwolić, aby przekazywane 
kiedyś z pokolenia na pokolenie tradycje m.in. wykonywaniu ozdób 
bożonarodzeniowych, wielkanocnych, wianków oraz tradycyjnych potraw poszło w 
niepamięć wraz z odejściem naszych dziadków. Niech nauczą młodych ludzi tej sztuki, 
pokażą i wyjaśnią znaczenie tradycyjnych znaków, symboli i kolorów. Zorganizowane 
warsztaty pozwolą doświadczyć historii, przybliżą sposób życia, pracę i rozrywki 
naszych przodków. Pragniemy wśród młodzieży zorganizować takie warsztaty, 
pokazy, spotkania w specjalnie do tego stworzonym miejscu oraz we współpracy z 
lokalną społecznością. W obecnych czasach jest coraz mniej miejsca na wspólnotę, 
ale jeśli pokażemy młodym ludziom, iż coraz bardziej cenione jest rękodzieło, 
zachęcimy ich do podpytywania starszych o czasy minione, kulturę i zachowania. Aby 
osiągnąć założone cele zorganizujemy warsztaty, na które zaprosimy lokalnych 
artystów ludowych. Dotyczyć one będą umiejętności wykonywania plecionek ze 
sznurków, ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych ze słomy i bibuły, wyszywania 
tradycyjnych lasowiackich wzorów, malowania na desce oraz gotowania potraw 
regionalnych. Chcemy, aby warsztaty i spotkania w największym stopniu 
odzwierciedlały charakter dawnych spotkań ludzi. Do tego celu stworzymy zieloną 
salę. Miejsce to będzie salą poświęconą propagowaniu Lasowiaków ich obyczajów, 
stylu życia, pracy, kultury. Będzie to miejsce na zewnątrz w ogrodzie szkolnym, 
otoczone kwiatami, z ławami i stołami. Tworząc zieloną salę wykreujemy miejsce do 
spotkań, dyskusji, rozmyślań nad naszą przeszłością i dziedzictwem kulturowym. 
 
Autor: M.Banaś 
20.10.2021 
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DARY JESIENI 
 

 
 
Każda pora roku inspiruje w inny, wyjątkowy sposób. Do jesieni mamy chyba jednak 
słabość i po raz kolejny zawitała na nasze warsztaty florystyczne odbywające się 
w ramach zajęć w technikum architektury krajobrazu. Feeria barw i zapachów 
nastrajała twórczo klasę drugą, która ochoczo zabrała się do pracy i w efekcie 
wykonała kilka przepięknych, jesiennych kompozycji, które następnego dnia uświetniły 
wystrój stołów przy uroczystym obiedzie z okazji Dnia Nauczyciela. 
 
Autor: Irmina Piłat 
21.10.2021 
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TYDZIEŃ OSZCZĘDZANIA PT. ZŁOTY GROSIK 
 

 
 
W dniach 25-29 października 2021 r. zostanie zorganizowany w naszej szkole 
„Tydzień Oszczędzania”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei oszczędzania 
oraz przekazywanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami 
finansowymi. Zachęcamy uczniów do udziału w „Tygodniu Oszczędzania”. Zebrane 
środki pieniężne zostaną przekazane na „Dom Dziecka” w Rzeszowie. Klasa, która 
zbierze największą kwotę środków pieniężnych otrzyma nagrodę w postaci „Dnia bez 
pytania”. 
Szczegóły dotyczące akcji dostępne są w regulaminie. Regulamin "Tydzień 
Oszczędzania"  
 
Autor: U.Szklarz 
 
 
  

https://cloud7s.edupage.org/cloud?z%3A2Ft8ESWCSi8gh7jeStLVUNPtmwJZn4%2Bim7mi1sjXLqqBZcRmEckQQbnvjItuKgdc
https://cloud7s.edupage.org/cloud?z%3A2Ft8ESWCSi8gh7jeStLVUNPtmwJZn4%2Bim7mi1sjXLqqBZcRmEckQQbnvjItuKgdc
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ŻYCZENIA 
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SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY - ŻYJĘ ŚWIADOMIE 
 

 
1. Ogłaszamy Szkolny Konkurs Plastyczny "Żyję świadomie". 
2. Cele konkursu: 

 popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań 
ryzykownych, 

 zwrócenie uwagi na problem nowych narkotyków i wynikających z nich konsekwencji 
zdrowotnych i prawnych, 

 kształtowanie pozytywnych wzorców, 
 poszerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS (w tym: 

sytuacji  epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV /AIDS, źródeł i dróg szerzenia się 
wirusa HIV, bezpiecznych  zachowań), 

 kształtowanie  właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV 
i chorych na AIDS. 

3.  Do konkursu można zgłaszać: 
 prace wykonane tylko indywidualnie, 
 w technikach: malarstwo, rysunek, grafika i  in., 
 format prac:  A2 lub A3, 
 prace wykonane na planszach (papier lub karton). 

4.  Każda praca  musi zostać opatrzona informacją  zawierającą  następujące dane na 
odwrocie: 

 imię i nazwisko uczestnika, klasa, 
 nazwę i adres szkoły z numerem  telefonu,  
 do pracy należy dołączyć wypełnioną, właściwą dla swojego wieku zgodę (wzór 

poniżej do pobrania, można napisać odręcznie). 
5. Gotowe plakaty należy składać do sekretariatu: w terminie do 05 listopada br. do 
godziny 10:00. 

6. Każdy uczestnik konkursu szkolnego otrzyma punkty dodatnie z zachowania. 
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7. Najciekawsze prace spełniające kryteria zostaną przesłane do Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i wezmą udział w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym "Porozmawiajmy o AIDS i uzależnieniach". 
Dla 10 laureatów i 10 wyróżnionych w konkursie wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 
Oswiadczenie_pelnoletniego_POUiA_2021 
Zgoda_przedstawiciela_ustawowego_POUiA_2021 
Na zdjęciach praca uczennicy nagrodzona w wojewódzkim konkursie w ubiegłym roku. 

 
Autor: I.Pogoda 
24.10.2021 

 
 

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ 
 

 
 

Nasza szkoła od kilku lat organizuje wyjazdy do Zakładu Karnego w Załężu, podczas których 
uczniowie mają możliwość poznania negatywnych skutków złych decyzji życiowych osób 
osadzonych w więzieniu. Z powodu epidemii covid -19 wyjazd nie był możliwy, więc 
pracowników służby więziennej zaprosiliśmy do nas. 
W dniu 19.10.2021 r. odbyło się spotkanie młodzieży z pracownikami służby więziennej 
z Zakładu Karnego w Załężu. Uczniowie uzyskali wiele informacji o trudnej 
i odpowiedzialnej pracy wychowawców zakładu karnego. Spotkanie było zorganizowane 
zgodnie z zadaniami planu profilaktyczno–wychowawczego obowiązującego w szkole. 
Młodzież dowiedziała się o wielu zagrożeniach i konsekwencjach prawnych wynikających 
z popełnienia czynów zabronionych. Panowie ostrzegali młodzież przed skutkami złych 
wyborów życiowych, złych znajomości, niewłaściwego postępowania. Przestrzegali przed 
skutkami różnych nałogów: alkoholowych, narkotykowych, z powodu których człowiek 
popełnia przestępstwa. 
Uczniowie zobaczyli film nagrany w celi więziennej pokazujący niektóre problemy osadzonych 
tam osób.  Film bardzo poruszył naszą wrażliwość, nasze serca.  Wielu osobom zakręciła się 
,,łza w oku”. Niestety nasze życie składa się nieraz z bardzo trudnych chwil. Wychowawcy 
rozmawiając z uczniami chcieli im uświadomić, aby podejmowali odpowiedzialne decyzje 
w swoim życiu.  
Mam nadzieje, że spotkanie na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów. Była to bardzo 
dobra lekcja wychowawcza. 
 
Autor: B. Olszówka 
Foto: sierż. Michał Basiak 
25.10.2021  

 

https://cloud1s.edupage.org/cloud?z%3ABiHNB1BlrwgwozO1%2FumkWIKLRxmpMLD7MHMsRz%2BEcLnt1xcKwWaeWarlAWyEfEco
https://cloud8s.edupage.org/cloud?z%3AV9PIcfSd0DekWXapPkZVMEnoicIM%2BaKtWoaw5FkKkyjpgt0ihJA76l6WyGxvv9cq
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PODZIĘKOWANIE 
 

 
 
 
 

KOMUNIKAT  
 

  

 W dniu 14 października 2021 r. klasy 3 Technikum w zawodzie architektura i ekonomia 
uczestniczyły w Dniu Edukacji Finansowej. Organizatorem wydarzenia była Fundacja 
GPW.  Wydarzenie odbyło się w formie transmisji online . Do współpracy 
merytorycznej zaproszeni zostali eksperci, przedstawiciele oraz organizacje zajmujące 
się problematyką edukacji finansowej oraz cyberbezpieczeństwem. Uwagę 
poświęcono również zagadnieniom związanym z psychologią inwestowania oraz 
problematyce podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach. Po 
zakończonym spotkaniu zostały przygotowane przez uczestników warsztatów 
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sprawozdania z przebiegu wydarzenia. Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem naszych szkolnych młodych przedsiębiorców. 
 
Autor: U.Szklarz 

 
 

JUŻ W DOMU I W SZKOLE 
 

 
 
Staż w Berlinie w projekcie „Europejskie Praktyki Zawodowe” zakończył się 8 
października, a następnego dnia byliśmy już w domu – fajnie, bo już tęskniliśmy, ale 
jednak szkoda, bo te 3 tygodnie  upłynęły tak szybko! Rodziny przywitały nas polskimi 
specjałami, a koledzy w szkole niecierpliwie czekali na relacje z wyjazdu. A oto kilka 
krótkich opinii: 

∼wyjazd do Berlina uważam za bardzo udany; było super, ponieważ poznałam tak 
duże miasto i jego wyjątkową kulturę, zobaczyłam wiele pięknych miejsc i spędziłam 

wspaniały czas z przyjaciółmi∼ 

∼nauczyłem się wielu przydatnych rzeczy, np. robienia inwentaryzacji i obsługi kasy 
fiskalnej∼ 
∼jestem pełen podziwu dla świetnie działającej komunikacji miejskiej w Berlinie – do 
wyboru były autobusy, tramwaje, metro i kolej miejska. Jeden bilet umożliwiał 

korzystanie ze wszystkiego, można było z łatwością zwiedzać w wolnym czasie∼ 

∼rodzina goszcząca była bardzo miła i przyjęła nas z otwartymi rękoma; praktyka 
przebiegła bardzo przyjemnie, poznałem wielu wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że 

kiedyś uda mi się wrócić do Berlina∼ 
∼bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym projekcie – praca była ciekawa 
i przyjemna, a podczas zwiedzania najbardziej podobały mi się pałace w Poczdamie∼ 
∼dzięki wyjazdowi do Berlina mogłam poznać kulturę i obyczaje w Niemczech 

i zobaczyć piękne miejsca. W Berlinie nie można się nudzić!∼ 
∼podczas pobytu w Berlinie odważyłyśmy się używać języków obcych i zdobyłyśmy 
nowe doświadczenia zawodowe∼ 
∼chciałabym pojechać tam znowu i samodzielnie znaleźć sobie pracę∼ 
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Na długo pozostaną wspomnienia pysznej kawy serwowanej przez szefa, ale też 
odwołanych kursów tramwajów i autobusów, gdy w centrum miasta odbywał się 
doroczny Maraton Berliński z ponad 60 000 uczestników(!), wystawne śniadanie, gdy 
z urlopu wrócili gospodarze i pomylone linie metra, których w Berlinie jest 9 ze 173 
stacjami (!), sympatyczni Polonusi i Hiszpanie oraz Turcy zdziwieni, że nie 
odpowiadamy w ich języku (!)  
Na pamiątkę otrzymaliśmy certyfikaty i zaświadczenia o odbytej praktyce zagranicznej, 
które zostały wręczone przez pana dyrektora na akademii z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Razem z nami certyfikaty z praktyki zagranicznej otrzymali nasi koledzy, 
którzy swój staż w programie POWER “Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” odbyli 
w Hiszpanii a dniach 27 czerwca do 17 lipca. 
To nie tylko pamiątki, ale również nasz poważny atut podczas szukania pracy po 
szkole – nie każdy miał okazję i odwagę, aby na taką praktykę pojechać i pomyślnie ją 
odbyć. Bardzo się cieszymy, że nam się udało 
Autorzy: A.Kwiecień, A.Kiwak 
26.10.21 
 
 
POZDROWIENIA Z KRYNICY 
 

 
 

Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w dwudniowej wycieczce turystycznej 
do Muszyny i Krynicy Zdrój. W pierwszym dniu (21 października) odwiedziliśmy 
Ogrody Sensoryczne, Pijalnię Wód, Pomnik Nikifora, zwiedzaliśmy centrum 
Krynicy,  Górę Parkową oraz wieczorem wybraliśmy się do centrum Krynicy podziwiać 
pokaz multimedialnej fontanny pięknie zmieniającej kolory. W tle grała muzyka autorki 
Enya  pod tytułem: Orinoco Flow oraz utwory muzyki poważnej. W drugim dniu po 
spacerze deptakiem w Krynicy udaliśmy się na Górę Słotwiny Arena 
i pięćdziesięciometrową wieżę widokową, z której podziwialiśmy wspaniałe jesienne 
widoki. 
Wycieczka ta przyniosła nam wiele wrażeń i nowych informacji. Wszyscy byli 
zachwyceni widokami gór jesienią. 
 
Autorzy: Świątek Gabriela, Jakub Baran 
26.10.2021 
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BAL STUDNIÓWKOWY 
 

 
W ciepły piątkowy wieczór  22 października 2021 r. o godzinie 19.00 rozpoczął się  bal 
studniówkowy, który na długo zostanie w pamięci uczniów klas czwartych. Wieczorne 
uroczystości rozpoczęły nasze koleżanki Karolina i Kinga, które powitały wszystkich 
gości, a następnie głos zabrał Pan Dyrektor Zbigniew Bogacz, który po krótkiej 
przemowie wypowiedział słowa: "Poloneza czas zacząć"! Niezwykle poważni i mocno 
zestresowani, ale doskonale przygotowani ruszyliśmy do odtańczenia tego pięknego 
polskiego tańca, który rozpoczyna każdy bal studniówkowy. Muzyka zabrzmiała, 
zatańczyliśmy  poprowadzeni przez dyrektora. Część oficjalna zakończyła się 
wyśmienitym obiadem, a po nim to już tylko huczna zabawa do bladego świtu. Gdy 
usłyszeliśmy pierwsze nuty orkiestry Intivo, która wspaniale umiliła nam czas, to na 
parkiecie pojawiło się wiele doskonale bawiących się osób. Pokazaliśmy, że nie ważne 
jest to, czy się umie tańczyć perfekcyjnie czy też nie, jednak bawić można się 
znakomicie. Oczywiście nie zapomnieliśmy o uwiecznieniu tych chwil, zatem o 
pamiątkowych zdjęciach. O idealne ustawienia, szeroki uśmiech i różne rekwizyty 
zadbał  fotograf Łukasz Płoch. Zabawa była przednia, parkiet gorący. Wybiła północ, 
a my rozpoczęliśmy różne zabawy. Pierwszą z nich były krzesełka z fantami, 
przyniosła nam ona wiele radości. Każdy uczestnik walczył do końca o swoje krzesło, 
niestety zwycięzca był tylko jeden. Jednak uczestnicy nie poddali się 
i z zaciekawieniem brali udział w następnych zabawach. 
Za wspólną zabawę dziękujemy wszystkim przybyłym, bez których bal nie mógł się 
odbyć. A mianowicie: zaproszonym gościom, dyrekcji, rodzicom, nauczycielom, 
wychowawcom, koleżankom i kolegom oraz zespołowi Intivo i fotografowi. Dziękujemy 
za trud poświęcony w przygotowanie tego ważnego dla nas dnia, za troskę oraz 
wsparcie. Każda chwila tego wieczoru zostanie w naszej pamięci bez wątpienia na 
bardzo na długo. 
 
Autorzy: B. Guźda,  K. Wilczyńska 
26.10.2021 
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OGŁOSZENIE 
 

 
 
Firma SOBTRANS będzie prowadzić sprzedaż biletów miesięcznych na 
obsługiwane  trasy w dniu 29.10.2021 w godz. od 11.15 do 11.20 u nas w szkole przed 
wejściem na jadalnię. W tym samym dniu w godz. od 17.00 do 19.00 bilety miesięczne 
będą sprzedawane w siedzibie firmy w Kopciach. 
 
SKP W WERYNI 
 

 
 
Szkolny Klub Przedsiębiorczości w roku 2021/2022 rozpoczyna swoją działalność pod 
nazwą ,,Biznesmeni”, w składzie którego znajduje się ponad 20 uczniów z ZSA-E 
w Weryni, pod opieką pani Beaty Bryk i pani Ewy Serafin. Członków SKP od samego 
początku rozpiera energia, a w głowie mają pełno pomysłów na ciekawe inicjatywy 
ekonomiczne. Jak sami twierdzą:  Połączyła nas nie tylko chęć rozwijania umiejętności 
zawodowych, ale również wspólna pasja i zainteresowania. Chcemy dążyć do 
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sukcesów, jesteśmy pracowici, komunikatywni, pomysłowi, zdolni, śmiali i odmienni - 
właśnie dzięki temu tworzymy świetną drużynę młodych i gotowych na wyzwania 
ludzi!  
Pewien bardzo mądry człowiek powiedział: „Kiedy odnosisz sukcesy biznesowe, jesteś 
tak dobry jak Twój zespół. Nikt nie może przeprowadzić każdego interesu sam” . 
Kierując się tym mottem śmiało można powiedzieć, że nasz zespół jest świetny 
i zorganizowany, a w tym roku szkolnym będzie brał udział w wielu działaniach 
ekonomicznych. Jednak SKP to nie tylko ciężka praca, ale również dobra zabawa 
podczas wyjazdów i spotkań integracyjnych.   
Główne działania klubu przedsiębiorczości na rok 2021/2022: 
Światowy Tydzień Oszczędzania, 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, 
Światowy Dzień Przedsiębiorczości, 
Udział w Olimpiadach tematycznych, 
Warsztaty Ekonomiczne, 
Wyjazdy np. do Narodowego Banku Polskiego, 
inne działania podejmowane ze współpracą z Fundacją Młodzieży 
Przedsiębiorczej. 
 
Autor: Katarzyna Gola 
spr. Katarzyna Wachowska 
28.10.2021 
 

WYCIECZKA DO FIRMY „KISAN” W KAŃCZUDZE 

 
 
Monterzy z klasy: pierwszej, drugiej i trzeciej Szkoły Branżowej w dniu 22.10.2021 r. 
wzięli udział w wyciecze szkoleniowej do firmy „Kisan” w Kańczudze. Firma ta od 30 
lat zajmuje się produkcją kompletnych systemów instalacji wodociągowych 
i grzewczych z rur wielowarstwowych . Uczniowie odbyli tam profesjonalne szkolenie, 
zwiedzili halę, w której produkowane są złączki do rur, zapoznali się również z całym 
procesem technologicznym produkcji rur wielowarstwowych. Rury wielowarstwowe 
produkowane przez firmę to system zaprasowywany i zaciskowy, odporny na korozję 
i zarastanie kamieniem. Rura posiada 100% antydyfuzyjność co ogranicza korozję 
metalowych elementów instalacji. Posiada funkcję kontrolowanego przecieku i cechuje 
ją brak pamięci kształtu. Złączki są dostępne w wersji mosiężnej i z tworzywa PPSU. 
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Uczniowie przy tej okazji dowiedzieli się też jakim próbom kontroli jakości poddawane 
są poszczególne elementy produkowanych systemów instalacyjnych. 
Wycieczka pozwoliła uczestnikom zdobyć cenne doświadczenie i poszerzyć wiedzę 
o nowoczesne technologie. 
W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Jest to placówka 
muzealna zajmująca się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych 
ziemiach polskich podczas Zagłady.  Zobaczyli tam wystawę pokazującą poznane 
i udokumentowane przypadki udzielania pomocy Żydom na terenie województwa 
podkarpackiego. Mogli poznać bohaterskie postawy Polaków, którzy w czasie okupacji 
niemieckiej pomagali Żydom, ryzykując tym samym życie swoje i swoich rodzin. 
Autor: G.Warunek 
28.10.2021 
 
 
KRZYSZTOF GOLA - UCZEŃ Z ZSA-E W WERYNI NAJLEPSZY 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Z WIEDZY Z ZAKRESU BHP 

 
 
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. 
27 października 2021 r. w siedzibie  Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji 
Pracy w Rzeszowie, odbył się finał wojewódzki tej Olimpiady. Najlepsi uczniowie 
z poszczególnych szkół, reprezentowali zespoły poszczególnych powiatów 
województwa podkarpackiego w finale wojewódzkim. 
Powiat kolbuszowski reprezentował uczeń klasy pierwszej Technikum z Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Krzysztof Gola, który zajął pierwsze 
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 Podkarpacki Urząd Marszałkowski 
i Wojewoda Podkarpacki. Celem konkursu jest propagowanie idei bezpieczeństwa 
i higieny pracy a w szczególności: bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń 
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technicznych, zapobiegania wypadkom przy pracy oraz pogłębianie znajomości 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 
W bieżącym roku była to już XXIII edycja tej olimpiady, która cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem ze względu na swoją tematykę i bardzo 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 Krzysztof Gola za zajęcie 1 miejsca otrzymał: 
puchar, dyplom i wyróżnienie od wojewody i  od sponsorów bardzo cenne  nagrody. 
 
Autor: Bolesław Krzysztofiński 
28.10.2021 
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STYPENDIA POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
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DYNIA – KRÓLOWA JESIENI 
 

 
 
Sezon na dynie trwa w najlepsze. To znakomita okazja, by nie tylko wprowadzić dynię 
do swojej kuchni, ale również wykorzystać to warzywo w jesiennej dekoracji swojego 
domu czy ogrodu. Uczniowie klasy I technikum architektury krajobrazu postanowili 
przekonać się jak bardzo przyjemnym i inspirującym materiałem do dekoracji może 
być wspomniana dynia. Ich kreatywność nie miała końca, a efektem ich wspaniałej 
pracy były niezwykle ciekawe i różnorodne kompozycje z udziałem naszej głównej 
bohaterki – dyni. Zobaczcie sami :) 
 
Autor: I.Piłat 
29.10.2021 
 
 
LISTOPADOWE ZAMYŚLENIE 
 

 
 
Listopad to czas zmian. Nie tylko przyroda, ale także Kościół w tych dniach przypomina 
nam o przemijalności ludzkiego życia. Uroczystość  Wszystkich Świętych, Zaduszki  to 
wydarzenia w życiu Kościoła, w których zatrzymujemy się na chwilę, aby pomyśleć 
o sensie naszego istnienia i przemijania.  Jak wspólnota szkoły w tych dniach 
w sposób szczególny chcemy  pamiętać o wszystkich zmarłych, którzy tworzyli 
wspólnotę naszej szkoły. Zarówno byłych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, 
pracowników szkoły a także uczniów. Wierzymy, że mądrość, którą zdobywali lub 
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przekazywali innym pomoże im dostać się do niebieskiej ojczyzny. Wieczne 
odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
 
Autor: ks. Mariusz Uryniak 
2.11.2021 

 
 

OGŁOSZENIE 
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OGŁOSZENIE 
 

 
 
 

WSPOMNIENIA ZE SZKOLNYCH LAT 
 

Czasy szkolne wspominam jako ten etap życia, 
kiedy poznawałam siebie, szukałam drogi, która 
byłaby tą jedyną, moją.  Dzisiaj nadal szukam, 
odkrywam, ale to, czego doświadczyłam 
w szkole średniej, pozostanie we mnie na 
zawsze. Pokochałam to miejsce całym sercem, 
zostawiłam tam cząstkę siebie… 
Z sentymentem wspominam przyjazną, szkolną 
atmosferę i przepiękne, klimatyczne otoczenie. 
Kochałam tę ciszę i spokój panujący w okolicy. 
W murach szkoły zapoczątkowały się przyjaźnie 
trwające do tej pory, powstało również wiele 
wierszy, słów złożonych z niepowtarzalnych 
chwil. Z przyjemnością przypominam sobie 
wszystko, czego się tam nauczyłam, i mam na 
myśli nie tylko zdobytą wiedzę, ale również 
doświadczenia życiowe, które pozostaną ze 
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mną na zawsze, takie jak odpowiedzialność czy zrozumienie drugiego człowieka. Moja 
szkoła (bo wciąż chcę tak o niej mówić) jest pięknym wspomnieniem, koleją losu, do 
której chcę wracać i pamiętać, że to właśnie tutaj ukształtowałam siebie, taką, jaka 
jestem. 
 
Autor: Patrycja Gielarowska 
05.11.2021 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE  AKCJI „TYDZIEŃ  OSZCZĘDZANIA - ZŁOTY GROSIK” 

 

 
 
W dniach 25-29 października 2021 r. został zorganizowany w naszej 
szkole „Tydzień  Oszczędzania”. W ramach przedsięwzięcia uczniowie Zespołu Szkół 
Agrotechniczno–Ekonomicznych w Weryni licznie włączyli się do zbiórki funduszy na 
Dom Dziecka. Najwięcej środków pieniężnych udało się zebrać klasie III w zawodzie 
technik  architektury i technik ekonomista. Wygranym serdecznie gratulujemy! 
Zwycięska klasa otrzyma nagrodę - dzień bez pytania, kartkówek 
i sprawdzianów! Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zgromadzone 
środki pieniężne oraz za zaangażowanie. 
 
Autor: U.Szklarz 
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WYCIECZKA DO SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH „FLORENA” 
 

 
 
Korzystając z pięknej, jesiennej aury technicy architektury krajobrazu z pierwszej 
klasy - w ramach zajęć praktycznych - wybrali się do pobliskiej firmy ogrodniczej na 
wycieczkę. Na miejscu młodzi architekci zapoznali się z rodzajem materiału 
szkółkarskiego oferowanego o tej porze roku oraz dostępnym asortymentem 
związanym z sadzeniem i pielęgnacją roślin w ogrodzie. Bogatsi w nową wiedzę i pełni 
magicznych wrażeń, wróciliśmy z powrotem do szkoły i na kolejnych lekcjach już tylko 
ukradkiem przez okno spoglądaliśmy na piękne, złote oblicze jesieni.  
 
Autor: I.Piłat 
8.11.2021 
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NOWY NUMER GAZETKI SZKOLNEJ WYDARZENIA 
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OTOCZENIE SZKOŁY 
 

 
 

LASOWIACKIE KLIMATY 
 

 
 
WARSZTATY DIETETYCZNE I ARTYSTYCZNE 
 

 
 
9 listopada 2021 roku do naszej szkoły przyjechali uczniowie z PSP w Woli 
Rusinowskiej, zaś 10 listopada z PSP nr 1 w Kolbuszowej. Dzieci z tamtejszych szkół 
miały okazję poznać „od podszewki” zawody, w których kształcimy. Uczniowie 
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczyli młodszych kolegów 
sporządzania zdrowych przekąsek takich jak: frytki warzywne z dipem koperkowo-
czosnkowym oraz smoothies ze szpinaku, dekorowania  świątecznych pierników oraz 
sporządzania krucho-drożdżowych ciastek w kształcie świnek. Ponadto we wtorek 
młodzież kształcąca się w zawodzie technik architektury krajobrazu pokazała w jaki 
sposób można zagospodarować dary lasu do aranżacji domowych dekoracji. Nasi 
architekci zaprezentowali również możliwości wykorzystania programów 
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komputerowych w swoim zawodzie. Mamy nadzieję, że wizyta w naszej szkole będzie 
mile wspominana przez naszych gości. 
 
Autor: A. Tęcza, M. Banaś, B. Sobowska-Rekut 
9.11.2021 
 
„CZYTAJ PL – LISTOPAD 2021” 
 

 
 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji „Czytaj PL”. 
Zainteresowani mają do dyspozycji 12 bestsellerów za darmo w formie e-booka lub 
audiobooka. Akcja trwa cały listopad. Szczegóły na stronie: www.czytajpl.pl 
 
Autor: B.Sobowska-Rekut 
10.11.2021 
 

https://akcja.czytajpl.pl/
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 
 
Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy w szkole 10. listopada br. uroczystymi 
apelami, podczas których uczniowie zaprezentowali patriotyczne wiersze autorstwa 
współczesnego poety Zbigniewa Szczębary. Szkolny zespół muzyczny „Concordia” 
uświetnił spotkanie pieśniami legionowymi: „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani pod 
okienko”, „Biały krzyż”  oraz współczesnymi: „Miasto 44”, „Wolność”, „Ojczyzno ma”. 
Patosu całemu wydarzeniu nadało wspólne odśpiewanie „Roty” na zakończenie 
akademii.  
Szkolne uroczystości organizowane z okazji ważnych świąt narodowych uczą 
młodzież patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych, a przede wszystkim 
przypominają naszych bohaterów, którzy poświęcili swoje życie dla obrony ojczyzny. 
fragment wiersza Zbigniewa Szczębary „W blasku wolności” 
„Apel do narodu” 
...Teraz, gdy najbardziej potrzeba jedności, 
Musimy się dogadać i złączyć ramiona. 
Nie wolno dopuścić, by o nasze kości  
Wyły psy zgłodniałe, lub krakała wrona. 
A więc śmiało do celu, do wspólnego domu, 
Do dumy narodowej - co jak orzeł wzleci. 
Po to, by w tym kraju nie brakło nikomu  
Chleba powszechnego i uśmiechu dzieci. 
 
Autor: B. Bogdanowska-Olszówka 
Fot. Witold Cesarz 
Fot. Aneta Drozd 
10.11.2021 
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WYNIKI KONKURSU O FRANCJI I NIEMCZECH 
 

 
 
Pod koniec października br. odbył się V Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Niemczech 
przygotowany przez nauczycieli języków obcych. 21 uczniów z Technikum przystąpiło 
do testu, który sprawdzał ogólną wiedzę o krajach, których języków nauczamy w ZSA-
E w Weryni. Wśród pytań były takie, na które wszyscy znali od razu odpowiedź, ale 
również pojawiły się też trudniejsze, a wtedy tylko nieliczne osoby zareagowały 
poprawnie. 
Oto wyniki: 
Najlepszą wiedzą o Niemczech wykazali się: 
1 miejsce: Weronika Fitał 
2 miejsce: Patrycja Ozga 
3 miejsce: Patrycja Tabaka 
wyróżnienia: Adam Pełka, Marzena Borowiec, Klaudia Sitarz 
Natomiast o Francji najwięcej wiedziały: 
1 miejsce: Natalia Snopek 
2 miejsce: Gabriela Ofiara 
3 miejsce: Agata Snopek 
Wyróżnienie: Ewa Rzeszut, Kinga Margańska 
Dyplomy zostaną wręczone podczas Akademii z okazji święta odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Gratulujemy wiedzy i dziękujemy za udział. 
 
Autor: U.Kuna, K. Wachowska 
12.11.2021 
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KULINARNA PODRÓŻ 
 

 

Pobyt w Chorwacji rozpoczęliśmy od wycieczki po mieście Metković. Zwiedziliśmy port, park i rynek 
główny. Ciekawym miejscem, które odwiedziliśmy było Wzgórze Predolac, które znajduje się 
w okolicach Delty Neretwy, jednego z najpiękniejszych zakątków Chorwacji. Po przewie obiadowej 
ponownie udaliśmy się na dalsze zwiedzanie tej miejscowości. Kolejnym punktem naszej wizyty było 
zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej Metković. W tym miejscu mieliśmy okazję 
zobaczyć wspaniałe okazy wielu gatunków zwierząt i ich siedlisk oraz usłyszeliśmy jak brzmią niektóre 
ptaki. Dowiedliśmy się również o zachowanym regionie rzeki Neretwy oraz florze i faunie, z których ta 
część Chorwacji jest znana i wyjątkowa. Jednak nasza wizyta nie mogłaby odbyć się bez wspólnego 
gotowania, czyli tego co najważniejsze podczas naszej wizyty studyjnej w Chorwacji. Podczas 
warsztatów w szkole Gimnazija Metković wspólnie z innymi uczniami uczyliśmy się zastosowania 
różnych przypraw. Przygotowaliśmy m.in. risotto z kałamarnicą. Mamy nadzieję, że tą potrawą 
zaskoczymy uczniów z naszej szkoły w Weryni i kiedyś wspólnie ją przygotujemy podczas zajęć 
praktycznych! Nasz pobyt w tym urokliwym miejscu jest możliwy dzięki realizacjiprojektu „Food 
Redefined” o numerze 2020-1-PL01-KA229-081707_1 na zasadach Programu Erasmus+ sektor 
Edukacja szkolna - akcja KA229. 

Autor: A. Tęcza, J. Godzisz, B. Sobowska-Rekut 
16.11.2021 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI 

16 listopada na całym 
świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji, ustanowiony 
przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ 12 grudnia 1995 roku, 
z inicjatywy UNESCO. Po tym 
wydarzeniu kraje 
członkowskie UNESCO 
przyjęły Deklarację na Temat 
Zasad Tolerancji. 
W „Deklaracji…” państwa 

członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to: 
 respektowanie cudzych praw i cudzej własności; 
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 uznanie i akceptacja różnic indywidualnych; 
 umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych; 
 docenianie rozmaitości kultur; 
 otwarcie na cudze myśli i filozofię; 
 ciekawość i nie odrzucanie nieznanego; 
 uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę. 

Cele Dnia Tolerancji: 
 uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i 

dyskryminacji; 
 przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez 

względu na pochodzenie, kulturę, religię; 
 kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 
 odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji; 
 zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o 

niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji; 
 wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji 

publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań. 
Źródło: https://dziecisawazne.pl 
 
Zebrała: I.Pogoda 
16.11.2021 
 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI 

Międzynarodowy Dzień 
Zapobiegania Przemocy 
wobec Dzieci obchodzony 
jest już od 12 lat. Pomysł na 
ustanowienie takiego dnia 
powstał z inicjatywy 
szwajcarskiej Fundacji 
"Światowy Szczyt Kobiet" 
(ang. Women's World 
Summit Foundation, 
WWSF). Obecnie ponad 
700 organizacji 
pozarządowych ze 125 

krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje 
krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje dotyczące praw dziecka do 
rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje 
(FDN). 
Organizatorzy obchodów skupiają się na wszystkich aspektach przemocy wobec 
dzieci. Jak wynika bowiem z policyjnych statystyk przemoc stosowana wobec osób 
małoletnich jest w Polsce wciąż poważnym problemem. W ubiegłym roku 43657 osób 
małoletnich zostało pokrzywdzonych przestępstwem w tym 4359 zostało ofiarami 
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znęcania się nad rodziną (art.207 Kodeksu Karnego). Dane uzyskane za pomocą 
procedury „Niebieska Karta” wskazują, że liczba osób małoletnich co do których 
istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wyniosła 19172. 
Podejmowanie przez organy rządowe oraz organizacje pozarządowe działań 
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku staje się niezmiernie istotne. Dzięki 
różnego rodzaju akcjom i kampaniom społecznym starają się one uwrażliwić 
społeczeństwo na ten problem. W tym roku Fundacja Dzieci Niczyje realizuje 
kampanię pn. „Zła tradycja”, której główne hasło i zarazem przesłanie brzmi - „Przemoc 
nie musi być tradycją”. W ramach tej inicjatywy fundacja od 19 listopada uruchamia 
stronę internetową www.złatradycja.fdn.pl na której można znaleźć informacje na 
temat rekomendowanych sposobów reagowania na przemoc wobec dzieci. 
Natomiast Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął realizację kampanii „Reaguj masz 
prawo”. Jej głównym celem jest uświadamianie osobom dorosłym, że nie mogą 
wykazywać się bierną postawą w chwili gdy są świadkami krzywdzenia dzieci. 
Niejednokrotnie od ich odpowiedniej reakcji może bowiem zależeć czy uda się 
uchronić dzieci przed tragedią. Bezpośrednim impulsem do podjęcia działań w tym 
obszarze były niezwykle alarmujące wyniki badania opinii publicznej 
przeprowadzonego przez prof. dr hab. Ewy Jarosz w 2013 roku z których wynika, że 
wśród Polaków nadal utrzymuje się wysoki poziom akceptacji dla przemocy wobec 
dzieci. Na podstawie analizy zebranych danych można stwierdzić, że ponad  60% 
obywateli aprobuje łagodne postaci przemocy fizycznej (klapsy). Ponadto, jak wynika 
z przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka badań TNS OBOP w 2012 
roku, jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice 
postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem 
braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%). Niemal połowa 
respondentów (47%) nie zareagowałoby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie 
czując się "uprawnionymi" do tego. Kampania „Reaguj masz prawo” ma przekonać 
Polaków do zmiany swojego nastawienia i przekonań w takich sytuacjach. W ramach 
kampanii uruchomiono portal internetowy www.jakreagowac.pl . Osoby, które mają 
dylematy jak reagować w konkretnym przypadku oraz jak wychowywać dzieci bez 
przemocy znajdą na nim specjalnie przygotowane materiały z poradami i skryptami. 
żródło: https://www.policja.pl 
 
Zebrała: I.Pogoda 
19.11.2021 
 

  

http://www.złatradycja.fdn.pl/
http://www.jakreagowac.pl/
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FOTOSAFARI PRZEZ DOLINĘ NERETWY 

 

Relacja z fotosafari  przez dolinę rzeki Neretwy połączona z degustacją tradycyjnych potraw 
chorwackich. 
17.11.2021 

 
 
WARSZTATY Z MAKRAMY 
 

 
 
Nasza szkoła realizuje projekt grantowy „Lasowiackim Szlakiem” w ramach 
programu Rozgrzewamy Polskie Serca. Ideą tego projektu jest zapoznanie uczniów 
z dawnymi tradycjami panującymi na ziemi kolbuszowskiej – tradycjami Lasowiaków. 
Główną grupą odbiorców tego przedsięwzięcia są uczniowie kształcący na kierunku 
technik architektury krajobrazu, ponieważ zawód ten gromadzi osoby kreatywne, 
wrażliwe na otaczające piękno, zdolne artystycznie, otwarte, z wyczuciem piękna 
koloru i przestrzeni. Dlatego do naszej szkoły została zaproszona na cykl spotkań Pani 
Barbara Nycek, która pokazała uczniom sploty, węzełki, guzy i supły. A wszystko to, 
by móc samemu wykonać urocze dekoracje, m.in. kwietniki. Warsztaty wspierały 
panie Irmina Piłat, Małgorzata Laube-Skowrońska oraz Katarzyna Cesarz. 
 
Autor: M.Banaś 
17.11.2021 
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WYJAZDOWY LISTOPAD 
 

 
 
Coraz bardziej posępna pogoda nastraja melancholijnie. Chciałoby się pojechać do 
przytulnego wnętrza i obejrzeć coś interesującego. W kinach pojawiło się kilka obrazów 
wartych obejrzenia, np. „Wyszyński – nienawiść czy przebaczenie?”.  Jest to pozycja 
skłaniająca do zadumy, oparta na wojennych wydarzeniach z życia wielkiego Polaka – 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. Powstanie Warszawskie, łapanki, rozstrzeliwanie cywilów, 
naloty Niemców na szpitale, walki żołnierzy polskich  ukrywających się w lasach są tłem 
rozważań nad postawą, jaką powinien przyjąć duchowny, a jednocześnie każdy Polak wobec 
okupanta na własnym terenie, we własnym kraju: nienawidzić i zwalczać czy przebaczyć, gdy 
wróg uświadamia sobie swoje błędy. 
Klasa 3ae wybrała się na ten film z wychowawczynią, Anną Kwiecień do Mielca. Przeciwwagą 
do poważnych pytań zadanych w filmie była nauka jazdy na wrotkach. Część uczestników 
wyjazdu była nauczycielami dla pozostałych, którzy stawiali tu pierwsze kroki. Lokal „Wrotki 
na wypasie” oferuje wiele atrakcji. Oprócz jazdy na wrotkach można emocjonować się grą w 
bilard,  grami na automatach a również zjeść coś dobrego. To była bardzo fajna i jednocześnie 
edukacyjna wycieczka. 

 
Autor: A.Kwiecień 
18.11.2021 

 
MOJA ŚCIEŻKA ŻYCIA 
 

Jestem absolwentką Zespołu Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych w Weryni. To tutaj kształtowałam swoje 
umiejętności w zawodzie technik ekonomista, a samo uczenie 
się sprawiało mi wiele przyjemności i dawało wiele satysfakcji. 
Zdobytą wiedzę ekonomiczną wykorzystuję podczas studiów i 
w codziennym życiu, bo na okrągło podejmuję różne decyzje 
finansowe i znam się na tym!  
Niezwykle miło wspominam otoczenie szkoły, kolegów, 
koleżanki, nauczycieli, a także wycieczki i spotkania 
integracyjne. Podczas tych czterech lat wiele się działo. 
Wszystkiego  nie sposób opisać, ale puenta jest jedna - czas 
spędzony w ZSA-E w Weryni jest moim wspaniałym 
wspomnieniem... Rozwinęłam swoje pasje i zainteresowania, 

ukształtowałam samą siebie. Poznałam życzliwych i pomocnych ludzi oraz zawarłam 
przyjaźnie, które trwają do dziś. Miałam możliwość wzięcia udziału w wielu 
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konkursach, praktykach zawodowych czy projektach, co pozwoliło mi otworzyć się na 
świat oraz poszerzyć swoją wiedzę o nowe doświadczenia. Dzięki sukcesom w nauce 
byłam wielokrotną stypendystką, otrzymałam m.in. stypendium Dyrektora i Urzędu 
Marszałkowskiego. Aktywnie działałam w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości, gdzie 
nie tylko rozwijałam zdolności ekonomiczne, ale też swoje pasje plastyczne. Szkoła 
dała mi szansę na udział w projekcie pt.: „Zdobywamy doświadczenie na europejskim 
rynku pracy” i wyjechałam, a dosłownie to wyleciałam do Wielkiej Brytanii. Z pewnością 
ten czas pokazał mi, że warto próbować nowych rzeczy, nie bać się przeciwności losu 
i czerpać siłę na lepsze jutro. Czas spędzony w szkole średniej wiele mnie nauczył. 
Pokonałam swoje lęki oraz odnalazłam poczucie własnej wartości. Cieszę się z takiego 
wyboru szkoły i każde cenne rady moich ukochanych nauczycieli wykorzystuję po 
dzień dzisiejszy. Idę przed siebie z podniesioną głową i pozytywnie patrzę na świat! 
Gdybym jeszcze raz miała zdecydować na szkołę średnią, to z pewnością ponownie 
wybrałabym ZSA-E w Weryni  i  technika ekonomistę :) 
 
Autor: Natalia Sitarz (2016-2020) 
 
 
ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA 
 

 
 

W trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. 
Palisz? Przeczytaj dlaczego warto rzucić palenie papierosów już dziś: 

 20 minut po zgaszeniu papierosa: puls zaczyna się regulować; 
 2 godziny po: ciśnienie krwi i tętno wracają do właściwego poziomu. Nikotyna 

zaczyna opuszczać organizm; 
 8 godzin po: poziom tlenu we krwi wraca do stałego poziomu, stężenie nikotyny 

zmniejsza się o połowę; 
 12 godzin po: pojawiają się pierwsze symptomy odstawienia, mogą pojawić 

się bóle głowy, nudności, jednocześnie dwutlenek węgla usuwa się z organizmu; 
 48 godzin po: płuca zaczynają oczyszczać się ze śluzu oraz innych 

zanieczyszczeń. Dodatkowo już dwie doby po wypaleniu ostatniego papierosa, 
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zaczynają odbudowywać się zmysły, dzięki czemu lepiej poczujesz smak potraw. 
Nikotyna jest już usunięta z organizmu; 

 72 godziny po: zaczynamy swobodniej oddychać, ponieważ oskrzela się 
rozluźniają. Chociaż możesz czuć skutki odstawienia, to zyskasz więcej energii; 

 tydzień – 2 tygodnie po: normalizuje się praca płuc; 
 9 tygodni po: płuca pracują już normalnie, przy okazji obniża się ryzyko infekcji; 
 12 tygodni po: znacząco poprawia się praca układu krążenia; 
 3-9 miesięcy po: znika świszczący oddech i kaszel palacza. Funkcja płuc 

poprawia się o 10 proc. Ryzyko chorób układu krążenia zmniejsza się o połowę; 
 5 lat po: zmniejsza się ryzyko chorób górnych dróg oddechowych, ale także raka 

szyjki macicy i pęcherza; 
 10 lat po: o 50 proc. obniża się ryzyko raka płuc; 
 15 lat po: ryzyko chorób układu krążenia u byłego palacza wynosi tyle samo co 

u osoby niepalącej. 
test_uzaleznienia_od_tytoniu.pdf 
test_motywacji_do_zaprzestania_palenia.pdf 
Pamiętaj, że wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według 
producenta pojedyncza kapsułka zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych 
papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może 
powodować u niektórych szybki rozwój uzależnienia. 
 
Autor: I.Pogoda 
 
 
WYJAZD DO RZESZOWA 
 

 
 
Uczniowie klas pierwszych technikum oraz uczniowie klasy drugiej szkoły branżowej 
wspólnie spędzili miło czas grając w kręgle. Następnie obejrzeli film oparty na faktach 
"Mój piękny syn" nominowany do Oskara. Film wyprodukował Brad Pitt, a reżyserem 
jest Felix van Groeningen. Opowiada on jak niebezpieczne są uzależnienia. 
Przedstawia konsekwencje nie tylko zdrowotne ale również społeczne na podstawie 
historii rodziny, która musiała zmierzyć się z uzależnieniem dorastającego syna 
i  brata. Treści filmu doskonale wpisała się w realizację Programu wychowawczo-
profilaktyczny szkoły. 
 
Autor: U.Kuna 
19.11.2021 
 
  

https://cloud5s.edupage.org/cloud?z%3AIeBwnHJQA9u7hiOsD%2Bx9qEeMxHOEhtOmhZ1q4E8Z6cdyoR5gs6%2F58fH8501uIj18
https://cloud8s.edupage.org/cloud?z%3AubXw3ugVn1H2r7XmNCedNDThLcOMIm6nx90764%2BVvIgO0b50bT7e%2F1vm1YxL5lG5
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ALEKSANDRA DURAK LAUREATKĄ KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO 
 

 
Od kilku lat w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni organizowany 
jest konkurs "Żyję świadomie", którego celem jest: 

 popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań 
ryzykownych, 

 zwrócenie uwagi na problem nowych narkotyków i wynikających z nich 
konsekwencji zdrowotnych i prawnych, 

 kształtowanie pozytywnych wzorców, 
 poszerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS (w tym: 

sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV /AIDS, źródeł i dróg 
szerzenia się wirusa HIV, bezpiecznych zachowań), 

 kształtowanie  właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV 
i chorych na AIDS. 

Najciekawsze prace są wysyłane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Rzeszowie i biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
"Porozmawiajmy o AIDS i uzależnieniach". Komisja konkursowa oceniła 235 prac, 
które wpłynęły z 52 szkół województwa podkarpackiego. Przyznano 10 nagród 
w  dwóch kategoriach i 5 wyróżnień. 
Serdecznie gratulacje kierujemy do Aleksandry Durak z klasy 3z, która została 
laureatką! 
 
Autor: Iwona Pogoda 
19.11.2021 
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JUBILEUSZ 75-LECIA SZKOŁY 

 
 

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "POZNAJ POLSKĘ" 

 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

PODZIĘKOWANIE 
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POZNAJEMY NOWĄ DEFINICJĘ ŻYWNOŚCI 
 

 
 

Ośmioosobowa grupa młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w tygodniowej 
mobilności w Chorwacji. Zgodnie z założeniami projektu, celem tego wyjazdu było 
poznawanie nowej definicji żywności. Projekt Food Redefined skierowany jest do 
uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i jest 
w stu procentach finansowany z funduszy europejskich. Uczniowie pobyt 
w Chorwacji rozpoczęli od wycieczki po mieście Metković. Zwiedzanie każdego 
miejscowości połączone było z pokazami i degustacjami lokalnych, tradycyjnych 
surowców i potraw takich jak: lokalne pieczywo, ośmiorniczki, krewetki, dalmatyński 
prsut, masło, sery, figi, mandarynki, grapefruity, oliwki, oliwę, granaty i wiele innych. 
Innymi punktami wizyty były wycieczki do Orebić, Dubrownika, Ston, Opuzen i Vid. 
W tych przepięknych miejscowościach oprócz uczestnictwa w warsztatach 
dotyczących soli, tradycyjnej kuchni i zwyczajów podawania potraw za czasów 
starożytnych młodzież z Weryni zwiedziła zabytkowe mury, 
twierdzę, winnicę i warzelnię soli. Jednak ich wizyta nie mogłaby odbyć się bez 
wspólnego gotowania, czyli tego co najważniejsze podczas wizyty studyjnej 
w Chorwacji. Podczas warsztatów w szkole Gimnazija Metković wspólnie z uczniami 
z Chorwacji i Portugalii, młodzież z Weryni uczyła się zastosowania różnych przypraw. 
Spod ich rąk wyszło m.in. risotto z kałamarnicą, duszona soczewica, lokalne ryby 
i krewetki w pikantnym sosie pomidorowym, rolada z ciasta filo, konfitura 
mandarynkowa, świąteczna frytula i ciasto czekoladowe. W pamięci uczniów oprócz 
deserów dubrowniczki i rozety na długo w pamięci pozostanie smak ryby skorpeny, 
która pomimo brzydkiego wyglądu smakowała wybornie. 
Pobyt w tym urokliwym miejscu był możliwy dzięki realizacji projektu „Food Redefined” 
o numerze 2020-1-PL01-KA229-081707_1 na zasadach Programu Erasmus+ sektor 
Edukacja szkolna - akcja KA229. 
 
Autorzy: A. Tęcza, J. Godzisz 
24.11.2021 
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REKRUTACJA DO PROJEKTU „OSZCZEDZAM -WYGRYWAM” 
 

 
 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu 
kolbuszowskiego oraz młodzież ZSA-E w Weryni do udziału w projekcie 
„Oszczędzam – wygrywam”. Jest on realizowany przez Stowarzyszenie 
„Przedsiębiorcza Szkoła w Weryni”, działające przy Zespole Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni we współpracy 
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem 
działania jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności gospodarowania 
budżetem domowym. W projekcie weźmie udział 120 uczniów szkół podstawowych 
oraz 40 uczniów ZSA-E w Weryni.   
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Dla uczniów klas ósmych zakwalifikowanych do projektu przewidzieliśmy kilka 
ciekawych działań. Są to warsztaty „Czym jest przedsiębiorczość i oszczędzanie” 
realizowane w szkołach podstawowych (styczeń 2022) oraz  „Budżet domowy czyli 
oszczędzam z głową” w ZSA-E w Weryni (19-20 styczeń 2022). W ramach tego 
spotkania uczniowie wezmą udział w zajęciach warsztatowych: „Jak zaplanować 
i wykonać dwudaniowy obiad z deserem dla czterech osób za niewielkie pieniądze”, 
„Coś z niczego – czyli beton i porcelana”, „Jak wykonać i zaplanować koszt prezentu 
dla bliskiej osoby za 10 zł?”. 
Uczniowie ZSA-E w Weryni, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie, wezmą 
udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami 
pn. „Czas na bycie przedsiębiorczym” oraz wycieczce do Warszawy, gdzie zwiedzą 
Centrum Pieniądza NBP oraz Giełdę Papierów Wartościowych. Aby zastosować 
zdobytą wiedzę i umiejętności przewidziany jest konkurs on-line „Jak planować wydatki 
na co dzień?”. Do zdobycia cenne nagrody. 
Na zakończenie odbędzie się konferencja podsumowująca połączona z wykładem, 
rozdaniem nagród, pokazami i degustacją „oszczędnych” potraw. 
Rekrutacja uczestników projektu trwa do 20 grudnia 2021 roku. 
Regulamin uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania. 
Serdecznie zapraszamy do udziału. 
 
Autor: K.Rębisz 
 
 
ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 
 

 
 
W naszej szkole świętowaliśmy Andrzejki! Z tej okazji uczniowie mieli możliwość 
przebrania się w różne stroje. Ponadto samorząd uczniowski zorganizował stoisko 
z ciasteczkami. Nie były to zwykłe słodycze, ponieważ zawierały wróżby. Dzięki nim 
dzień stał się naprawdę magiczny. Zwłaszcza, że niektóre z nich się spełniły. Było to 
zaskakujące, ale też bardzo zabawne. Nie zabrakło również zdjęć, które będą nam 
przypominać o tym wesołym wydarzeniu. 
 
Autorki: Ewelina Sitarz i Agata Snopek 
28.11.2021 
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FOTOGRAFIA – MOJA PASJA 
 

 
 

Mam na imię Aneta. Jestem uczennicą Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni. Uczęszczam do klasy 3  w zawodzie technik ekonomista. Uważam że mam 
wielkie szczęście, gdyż od najmłodszych lat mam ukochaną pasję, zainteresowanie, 
które wypełnia mi każdą wolną chwilę w życiu. Już jako dziecko lubiłam wnikliwie 
oglądać, analizować różnorodne zdjęcia. Fascynowały mnie, ciekawiły i w niezwykły 
wprost sposób „przemawiały”. Z czasem zaczęłam dostrzegać niedociągnięcia 
kompozycyjne, różne niedokładności i na podstawie tych obserwacji sama 
fotografowałam starając się nie popełniać takich błędów. Moimi modelami były 
koleżanki, koledzy, uwieczniałam piękne krajobrazy czy ciekawe przedmioty. 
W gimnazjum kontynuowałam moją przygodę z fotografią. Fotografowałam 
uroczystości szkolne, a zdjęcia wykonane przeze mnie  podczas  różnych akademii 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie były wykorzystywane do 
promowania szkoły. Moje autorskie zdjęcie zostało wówczas  wybrane spośród wielu 
i umieszczone w kalendarzu powiatowym na rok 2019. W  technikum systematycznie 
staram się rozwijać swoje pasje fotograficzne. Wzięłam udział  w konkursach 
fotograficznych „Wiosenne obrazy” oraz „Przyjaciel Lasu” w kategorii -Pomóżmy 
zwierzętom przetrwać zimę ( moja praca została nagrodzona wyróżnieniem). W szkole 
działam ponadto w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości dzięki czemu równocześnie 
rozwijam zainteresowania ekonomiczno-rachunkowe oraz fotograficzne.  Wykonuję 
zdjęcia podczas  uroczystości szkolnych, różnych projektów edukacyjnych czy innych 
przedsięwzięć realizowanych w szkole.  Sprawia mi to wiele przyjemności i daje 
mnóstwo satysfakcji. W przyszłości chciałabym pogłębić  swoją wiedzę na temat 
technik fotografowania oraz znajomości sprzętu, a także obróbki cyfrowej. Chciałabym 
wykonywać profesjonalne sesje zdjęciowe, zdjęcia artystyczne. Poprzez 
fotografowanie chciałabym pokazywać emocje człowieka,  piękno przyrody ale też 
prawdziwy obraz wydarzeń, tak aby odbiorca czuł się niemal ich uczestnikiem. 
Epikurejska sentencja „Carpe diem” - Chwytaj dzień oraz wypowiedź Fausta „ Chwilo 
trwaj jesteś piękna” zapewne mogą być odzwierciedleniem tego co chcę uchwycić 
w fotografii.   
 
Autor: Aneta Drozd 
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DOBRZY LUDZIE ZAWSZE ODCHODZĄ ZA WCZEŚNIE 
 
Stanisława Stępień (z domu Kowal) urodziła się 25 lipca 1956 roku w Łukawcu koło 
Lubaczowa. W 1982 roku ukończyła studia magisterskie na WSP w Krakowie a w 1987 
studia podyplomowe na WSP w Rzeszowie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1975 
roku  w Szkole Podstawowej w Łukawcu. W latach 1988-91 pracowała w Szkole 
Podstawowej w Hucisku. Od 1 września 1991 roku przeniosła się z rodziną do Weryni. 
Tu, w Zespole Szkół Rolniczych pracowała do roku 2003. Po wybudowaniu domu 
w Głogowie Małopolskim przeniosła się tam i kontynuowała pracę w miejscowym 
gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Była  nauczycielką matematyki, której zawsze 
pozostała wierną, nawet po przejściu na emeryturę. Udzielała lekcji, często 
bezinteresownie kosztem własnego zdrowia. 
W opinii znajomych była osobą pełną życia, głębokiej wiary, pogodną, dobrą 
i bezinteresowną. Trudno byłoby znaleźć człowieka, który by o niej źle mówił. Na 
twarzy Stasi zawsze był uśmiech i dobre słowo dla każdego.  
Życie nie oszczędziło jej zmartwień i cierpienia. Nigdy nie okazywała zmęczenia, mimo 
że nieraz nie przespała nocy, opiekując się ciężko chorym mężem. Zmarła za młodo i 
za szybko 19 listopada 2021 r. Msza żałobna została odprawiona 
w Kościele Parafialnym św. Józefa, a ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu 
Parafialnym w Głogowie Małopolskim. W pogrzebie oprócz pogrążonej w smutku i żalu 
rodziny uczestniczyli jej liczni uczniowie i przyjaciele. 
Społeczność naszej szkoły składa wyrazy współczucia mężowi, synom i rodzinie. 
Dobry Jezu a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie! 
 
Autor S. Olszówka 
 
 
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 
 

Na świecie żyje blisko 38 mln osób zakażonych 
HIV. To w przybliżeniu liczebność populacji 
Polski. Codziennie około 6 tys. mieszkańców 
naszego globu zakaża się HIV, a około 4,5 tys. 
umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. Już 
od 1988 r. 1 grudnia świat jednoczy się 
obchodząc Światowy Dzień AIDS, aby okazać 
wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na 
AIDS. 
Zakażenie HIV nie jest wyrokiem. Dzięki leczeniu 
antyretrowirusowemu (ARV) i szybkiemu wykryciu 
wirusa w organizmie można przeżyć długie lata. 
W Polsce szacuje się, że nawet 30-35 tys. osób 
żyje z wirusem HIV. Duża część z tych osób nie 
wie o tym i może nieświadomie zakażać innych. 
Niepokojącym faktem jest wykrywanie w Polsce 
coraz większej liczby zakażeń HIV, podczas gdy 
w innych krajach naszego regionu (oprócz Europy 
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Wschodniej) sukcesywnie maleją. Również zaniepokojenie budzi fakt, że około 50% 
zakażeń jest wykrywanych w bardzo późnym stadium, często pełnoobjawowego AIDS. 
https://aids.gov.pl 
W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w ramach realizacji 
programu wychowawczo-profilaktycznego młodzież zapoznaje się z wymienioną 
tematyką m.in. biorąc udział w konkursach na różnych szczeblach, których celem jest: 

 popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań 
ryzykownych, 

 zwrócenie uwagi na problem nowych narkotyków i wynikających z nich 
konsekwencji zdrowotnych i prawnych, 

 kształtowanie pozytywnych wzorców, 
 poszerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS (w 

tym: sytuacji epidemiologicznej   w zakresie zakażeń HIV /AIDS, źródeł i 
dróg szerzenia się wirusa HIV, bezpiecznych  zachowań), 

 kształtowanie  właściwych postaw młodzieży do ludzi żyjących z HIV i chorych 
na AIDS. 

 
Autor: Iwona Pogoda 
Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/1-grudnia--swiatowy-dzien-aidswww.gov.pl/web/wsse-
rzeszow 
01.12.2021 

 
 
SPRZEDAŻ PIERNICZKÓW 
 

 
 
Szkolne Koło Caritas zaprasza w Dniu Świętego Mikołaja 06.12.2021 na zakup 
pierniczków świątecznych przygotowanych  przez uczniów  technikum żywienia. 
Sprzedaż odbędzie się na długiej przerwie, przy głównym wejściu do szkoły. Koszt 
większego pierniczka to 0,50 zł, a mniejszych 0,30 zł. 
Niech korzenny smak przypraw i słodka nutka miodu umilą czas na oczekiwanie Świąt 
Bożego Narodzenia. 
 
Organizator Agnieszka Biestek i SKC. 

https://aids.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gis/1-grudnia--swiatowy-dzien-aidswww.gov.pl/web/wsse-rzeszow
https://www.gov.pl/web/gis/1-grudnia--swiatowy-dzien-aidswww.gov.pl/web/wsse-rzeszow
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 
 
3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.  
Jesteśmy różni – młodzi, starsi, mieszkamy w dużych miastach, małych miasteczkach, 
obszarach wiejskich, jesteśmy zdrowi, zmagamy się z różnymi schorzeniami, 
towarzyszą nam różnego rodzaju niepełnosprawności. Co nas łączy? Wszyscy 
tworzymy społeczeństwo – niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, stopnia 
sprawności. I każdy, niezależnie od okoliczności, powinien czuć się tego 
społeczeństwa pełnoprawnym obywatelem. 
Dlatego tak ważna jest integracja, solidarność, szeroko rozumiana dostępność. Bardzo 
często nie mamy wpływu na stan zdrowia i sprawność – mamy jednak wpływ na to, jak 
nasza rzeczywistość i przestrzeń publiczna jest dostosowana do potrzeb ludzi. Mowa 
o barierach architektonicznych, jak i tych w naszych głowach. Niepełnosprawność nie 
powinna wykluczać. 
Życzymy wytrwałości oraz powodzenia w pokonywaniu codziennych trudności, a także 
w dążeniu do samorealizacji. 
 
Autor: Iwona Pogoda 
Źródło: https://www.gov.pl 
03.12.2021 
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UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIU „POZNAJ POLSKĘ” 
 

 
 
3 grudnia klasy czwarte uczestniczyły w wyciecze do Krakowa w ramach inicjatywy 
Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. To przedsięwzięcie miało na celu 
uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży poprzez umożliwienie im 
poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii 
oraz osiągnięć polskiej nauki. Dzięki uzyskanemu wsparciu nasza młodzież mogła 
zwiedzić reprezentacyjne komnaty królewskie oraz zobaczyć bardzo okazałe wystawy 
czasowe. Uczniowie zobaczyli wystawę Sztukę Wschodu – Namioty Tureckie oraz 
obrazy ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego 
w Gdańsku pt. „Nie tylko Bruegel i Rubens”. 
Młodzi ludzie na wystawie zobaczyli obrazy, które znajdowały się nie tylko 
w rezydencjach władców, lecz także we wnętrzach domów zamożnych mieszczan. 
Oprócz dzieł wysokiej klasy zobaczyli obrazy nieco skromniejsze o bardzo różnorodnej 
tematyce – od scen religijnych po mitologiczne i rodzajowe, inspirowane zarówno 
sztuką renesansowej Italii, jak też nawiązujące do rodzimej, miejscowej tradycji, 
a także do twórczości wielkich mistrzów niderlandzkich XV wieku. Oprócz Wawelu, 
nasza młodzież zwiedziła historyczny zespół miasta Krakowa, a na zakończenie 
wyjazdu wszyscy udali się na wspólny obiad. Wyjazd uczniów i opiekunów był możliwy 
dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Organu 
Prowadzącego. 
 
Autorzy: A. Tęcza, M. Laube-Skowrońska, K. Gul 

 
 

ŚWIĄTECZNE UPOWSZECHNIANIE 
 

 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Tysiące udekorowanych pierników, kilogramy przygotowanego lukru oraz dużo 
uśmiechów i wiele wspaniałych pomysłów – to wszystko towarzyszyło warsztatom, 
które zostały zorganizowane 2 grudnia 2021 roku w naszej placówce. Tym razem 
atmosferę świąt mogli poczuć nie tylko uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły 
branżowej, ale również ich starsi koledzy i koleżanki. Głównym celem imprezy było 
kultywowanie kulinarnych tradycji, nabycie nowych umiejętności 
zawodowych dotyczących sporządzania glazur i ciasta piernikowego metodą ciast 
kruchych, zastosowania barwników, posypek i brokatu jadalnego do aranżacji 
pierników oraz dekorowanie drobnych wyrobów z ciasta piernikowego, rozwijanie pasji 
i zainteresowań kulinarnych. Uczniowie jak zawsze nas nie zawiedli, wykazali się 
pomysłowością i ciekawymi aranżacjami. W ramach tej imprezy odbyło się również 
upowszechnianie wyników mobilności w Chorwacji. Uczestnicy wyjazdu do Metkowić 
omówili zgromadzonej publiczności realizowane zadania. Uczniowie omówili potrawy 
jakie wspólnie przygotowywali z uczniami z Chorwacji i Portugalii, opowiedzieli swoje 
wspomnienia z wycieczek oraz przedstawili przygotowaną prezentację oraz 
film. Podczas tego spotkania odbyła się degustacja przygotowanej przez uczniów 
chorwackiej, świątecznej frytuli oraz wspólne kolędowanie i dekorowanie pierników. 
 
Autor: A.Tęcza 
 
 
ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

 
 

Jak co roku w naszej szkole organizowany był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. 
Tym razem odbywał się on w dniach od 23-26 listopada. Podczas tego tygodnia 
odwiedziło nas wielu przedsiębiorców z terenu Powiatu Kolbuszowskiego. Była to 
idealna okazja, aby dowiedzieć się jak założyć własną firmę, jakie są prawa 
konsumenta czy np. dlaczego warto płacić podatki. Są to z pewnością informacje, które 
będą przydatne po ukończeniu szkoły. Wszyscy uczestniczyliśmy w tych warsztatach, 
wykładach i spotkaniach, za każdym razem zdobywając nowe informacje. 
A oto przedstawiciele różnych firm, którzy do nas przybyli: 
- Pan Andrzej Sudoł oraz pan Jan  Kochanowicz - pracownicy Urzędu Skarbowego 
w Kolbuszowej,  którzy przedstawili pracę Urzędu Skarbowego.  Dowiedzieliśmy się 
o podatkach lokalnych, czyli takich, których używamy na co dzień, nawet czasem 
o tym nie wiedząc. Nauczyli nas, że płacąc podatki jesteśmy patriotami.  
- Pan Kazimierz Pierzchała przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego Ergo 
Hestia S.A. w Kolbuszowej opowiedział nam jakie są rodzaje ubezpieczeń i przed czym 
nas zabezpieczają.  Uczniowie najbardziej byli zainteresowani ubezpieczeniem 
samochodu. Na samym końcu zostaliśmy zapoznani z systemem CEPiK.  
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- Powiatowy Rzecznik Konsumentów - pan Jan Wlazło. Dowiedzieliśmy się, że 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, 
a więc dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy 
konsumentem, a przedsiębiorcą. Opowiedział nam on m.in. o gwarancji, reklamacji itp. 
- Pani Izabela Karkut z Urzędu Pracy w Kolbuszowej. Uczestnikami tego spotkania 
były klasy czwarte - kończące naukę w Technikum i  klasa 1et. To spotkanie 
z powodów epidemiologicznych odbyło się zdalnie i usłyszeliśmy m.in.  jak otrzymać 
dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak założyć własną 
działalność i na czym polega bon na zasiedlenie.  
- Dyrektor Banku Pekao S.A pan Wincenty Kulpa opowiedział nam o tradycjach 
bankowych, bankach detalicznych, rachunkach bankowych oraz o bezgotówkowych 
i gotówkowych formach rozliczeń. Dowiedzieliśmy się, że bankowcy są ludźmi bardzo 
przesądnymi, oraz jak chronić się przed oszustami i naciągaczami.  
Dyrekcja wraz z organizatorami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości serdecznie 
dziękują zaproszonym gościom za ciekawie przeprowadzone zajęcia praktyczne oraz 
za przekazaną wiedzę uczniom Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni. Przekazana wiedza z pewnością przyda nam się wszystkim w dorosłym 
życiu.  
 
Autor: Katarzyna Gola  

 
 
 
 

NOWY NUMER GAZETKO SZKOLNEJ „WYDARZENIA” 
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NIE DAJ SIĘ CUKRZYCY! 
 

 
 

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną i jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób 
na świecie. Z danych WHO wynika, że choruje na nią miliony ludzi, wiele z nich nie 
będąc tego świadomym. Cukrzyca dotyka ludzi młodych i starszych. Z każdym rokiem 
odnotowuje się gwałtowny wzrost zachorowalności na cukrzycę. Można wiec już 
mówić o pandemii tego schorzenia.  Właściwe działania profilaktyczne mogą pomóc 
uniknąć tej choroby. Dlatego co roku zwiększamy świadomość naszych uczniów 
prowadząc warsztaty poświęcone cukrzycy. W tym roku we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Diabetyków z Rzeszowa warsztaty miały formę wykładu 
przeprowadzonego przez panią dietetyk Edytę Szurlej. Następnie przedstawiciele klas 
1-3 przygotowywali i degustowali zdrowe potrawy z wykluczeniem cukru, jasnej mąki, 
oparte na produktach o niskim indeksie glikemicznym na podstawie przepisów 
przygotowanych przez panią dietetyk i psychodietetyk Annę Wargacką. Uczniowie 
wykonali m.in. owocowe koktajle i smoothies, hummus, pasty warzywne, owsiane 
ciastka, bananowe pancakes, warzywne rollsy, dania obiadowe takie jak makaron 
razowy ze szpinakiem, schab pieczony w migdałach z kaszą jęczmienną i surówką 
z kiszonej kapusty. Jednymi z najpyszniejszych dań okazały się jaglane kulki rafaello 
i owsianka smakująca jak baton snickers. Niebawem na szkolnym przepiśniku będzie 
można znaleźć przepisy na niektóre potrawy. Zachęcamy do wypróbowania! 
  
Autor: Anna Wróbel 
08.12.2021 
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MIKOŁAJKI 2021 
 

 
 
Naszą szkołę 6 grudnia odwiedził Święty Mikołaj! Z tej okazji rozdał najgrzeczniejszym 
uczniom słodkie upominki. Odbył się także konkurs wiedzy o Świętym Mikołaju. 
Nagrodą był dzień bez pytania, więc uczniowie chętnie brali w nim udział. Nie zabrakło 
również pamiątkowych zdjęć, które będą przypominały o tym wydarzeniu. 
 
Autor: Patrycja Ozga 
08.12.2021 

 
 
 

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 
 

 
 
Kończąc szkołę podstawową zawsze mamy dylemat  jaką szkołę i jaki zawód  wybrać. 
My też prawie rok temu analizowaliśmy  informacje o szkołach i zawodach. 
Większość  z nas miała i  ma na uwadze przede wszystkim perspektywy pracy, ale nie 
bez znaczenia są także zainteresowania i pasja do wykonywania konkretnego zawodu. 
My  już wybraliśmy -  zawód technik eksploatacji portów i terminali - co więcej uważamy, 

że to był świetny i trafny wybór!   
Od września kształcimy się w tym zawodzie i coraz bardziej utwierdzamy się 
o słuszności naszego wyboru. Przyswajamy nową, ale też bardzo ciekawą  wiedzę, a 
podczas zajęć praktycznych nabywamy umiejętności, które z pewnością w przyszłości 
pozwolą nam efektywnie wykonywać pracę. Doskonalimy również umiejętności 
posługiwania się językami obcymi, co w tym zawodzie jest bardzo przydatne. 
Codziennie przekonujemy się, że to idealny zawód  dla osób, które lubią, gdy wokół 
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nich wciąż coś się dzieje, które  są otwarte, komunikatywne, odpowiedzialne i lubią 
wyzwania. 
Już wiemy, że  technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów z branży 
transportowo-logistycznej. Nie dotyczy więc wyłącznie pracy na lotniskach i w portach, 
jak sugeruje nazwa, ale też nie wyklucza  pracy w tych miejscach  w przyszłości. Nie 
trzeba od razu zostać pilotem Dreamlinera albo kapitanem statku Queen Mary 2, aby 
realizować swoje pasje i jednocześnie dostawać atrakcyjne wynagrodzenie.   
Po ukończeniu tego kierunku możemy  pracować  wszędzie tam, gdzie konieczne jest 
posiadanie wiedzy logistycznej - z zakresu magazynowania, załadunku, przeładunku 
i rozładunku, transportu dalekiego i wewnętrznego, obsługi pasażerów i transportu 
pasażerskiego oraz prowadzenie dokumentacji m.in. eksploatacyjnej. Zatem możemy 
zostać: logistykami, spedytorami, informatykami, pracownikami firmy transportowej, 
stewardesami, stewardami, pracownikami biura podróży, pracownikami terminali 
lotniczych, samochodowych, kolejowych, magazynierami czy też możemy założyć 
własną firmę. 
Co ciekawe, ukończenie tego kierunku  może być początkiem dalszej 
edukacji  i zdobywania doświadczenia w pokrewnych zawodach. Można później - już 
w trakcie studiów -  uzupełnić naukę na tym kierunku  innymi np. Zarządzanie 
w transporcie lotniczym, Teleinformatyka czy Budowa lotnisk. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby studiować  marketing, lotnictwo, informatykę, zarządzanie, finanse 
czy stosunki międzynarodowe.   
Co ważne, ten konkretny zawód należy do grupy popularnych i europejskich, dlatego 
bez przeszkód pozwala na znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Powiemy Wam więcej, my cieszymy się z naszego wyboru i nie zamienilibyśmy 
kierunku technik eksploatacji  portów i terminali na żaden inny! 
 
Autorzy: Izabela Magda Olgierd Malec 
Sprawdziła: K. Wachowska 
9.12.2021 
 
 
 
MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA 
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Parę dni przed mikołajkami  klasy  II aez i  I et wybrały się na szkolną 
wycieczkę. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od wizyty  w Pustkowie, gdzie  znajduje 
się  Mini Muzeum oraz Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania na dawnym terenie 
niemieckiego Poligonu  Waffen SS, które funkcjonowało w latach 1940–1944. 
Dowiedzieliśmy się, że  istniały tam trzy obozy niewolniczej pracy: dla Żydów, dla 
Jeńców Sowieckich i dla Polaków. Mogliśmy tam zwiedzić wiele różnych ekspozycji 
historyczno-dydaktycznych, zobaczyć  ciekawe przedmioty i usłyszeć trochę na ten 
temat. Według wyliczeń  zginęło tam około 7500 Żydów. Obóz dla Jeńców Sowieckich 
znajdował się w pobliżu tzw. ,,Góry Śmierci”,  na której wybudowano palenisko 
krematoryjne,  przeznaczone do spalania zwłok oraz miejsce rozstrzeliwań więźniów. 
Na początku lutego 1942 r. obóz ten przestał istnieć. Zginęło tam około 5000 
jeńców.  Zobaczyliśmy też, a właściwie  przeszliśmy „Drogą Cierpienia”, na którą 
składa się 14 rzeźb w kształcie ludzkich rąk. Ta droga wywarła  na mnie ogromne 
wrażenie, do tej pory pamiętam ciarki na całej ręce… W 1964 roku postawiono tam 
pomnik upamiętniający ofiary obozu pracy. Tyle o historii! 
Później wyruszyliśmy w drogę na lodowisko, które znajdowało się w Dębicy. Naszą 
podróż  urozmaiciła muzyka oraz śpiewy wszystkich uczniów. Po przybyciu wybraliśmy 
łyżwy i weszliśmy na lodowisko. Trzeba przyznać, że nie wszyscy byli pozytywnie 
nastawieni do jazdy, ponieważ  jeździli na łyżwach pierwszy raz! Jednak pomoc 
zgranych przyjaciół pomogła im przełamać lęki i działo się….!!!!!. Zdarzały się upadki, 
lecz każdy podchodził do tego z dystansem i  nie poddawał się. Po takiej 
zabawie  byliśmy bardzo wyczerpani, a  przede wszystkim głodni. W drodze powrotnej 
wstąpiliśmy więc  do Mcdonalda i zajadaliśmy się pysznymi kanapkami, każdy wedle 
uznania. Ja najbardziej lubię sezonowego DRWALA - polecam, palce lizać!  Naszą 
wycieczkę wspominamy bardzo pozytywnie i cieszymy się, że św. Mikołaj obdarował 
nas takim prezentem.  
Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie wybierzemy się na równie wspaniałą 
wycieczkę. Dziękujemy!!!! 
 
Zdjęcia: Aneta Drozd 
Autorzy: J. Iskra, K. Pyryt, K.Wachowska 
9.12.2021 
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ŚWIĄCZECZNA PACZKA 

 
 
Samorząd Uczniowski ZSA-E w Weryni zaprasza do udziału w tworzeniu Świątecznej 
Paczki. Produkty z listy, spakowane do reklamówki oraz podpisane imieniem, 
nazwiskiem i klasą, należy złożyć do skrzyni znajdującej się na parterze budynku 
szkoły. Każdy uczeń biorący udział w akcji zostanie nagrodzony 20 punktami 
dodatnimi. Termin: do piątku 17.12.2021 r. 
 
Autor: I. Pogoda 
14.12.2021 
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WYSTAWA ZBIOROWA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH PT. "INFORMEL. 

SZTUKA BEZKSZTAŁTNA” 

 
Udział w wystawie wzięli uczniowie klas pierwszych ZSA-E w Weryni. 
Technicy architektury krajobrazu i technicy żywienia  
1.Byczek Zuzanna, 
2. Dragan Emilia, 
2. Hopek Wiktor, 
3. Jadach Karolina, 
4. Janusz Wiktoria, 
5. Jaskot Karolina, 
6. Kozak Martyna, 
7. Lampart Patrycja, 
8. Majewski Karol, 
9. Marut Andrzej, 
10. Mazur Alicja, 
11. Metlak Bartłomiej 
12. Micek Maja, 
13. Olszowy Dorota, 
14. Ozimek Kacper, 
15. Pleban Ewa, 
16. Puzio Karol, 
17. Puzio Kornelia, 
18. Rębisz Justyna, 
19. Serafin Aleksandra, 
20 Surowiec Aleksandra, 
21. Tęcza Dominika, 
22 Tęcza Karolina. 
Ekonomiści oraz technicy eksploatacji portów i terminali 
1. Boguń Jakub, 
2. Cyran Michał, 
3. Gniewek Anna, 
4. Gniewek Magdalena, 
5. Gola Krzysztof, 
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6. Kasica Patryk, 
7. Kochanowicz Nikodem, 
8. Konsur Małgorzata, 
9. Krok Dawid, 
10. Kurdziel Katarzyna, 
11. Lachowicz Kacper, 
12. Łyczko Wiktoria, 
13. Magda Izabela, 
14. Malec Olgierd, 
15. Malec Patrycja, 
16. Pakłos Norbert, 
17. Płaza Julia, 
18. Rząsa Julia, 
19. Serafin Maciej, 
20. Serafin Radosław, 
21. Serafin Szymon, 
22. Stec Paulina, 
23. Surdej Bartosz, 
24. Trzcińska Julia, 
25. Wójcicki Bartosz. 
Dywan prac powstałych na lekcji plastyki pod kierunkiem Katarzyny Cesarz jest 
pierwszą  instalacją zbiorową zbudowaną z prac indywidualnych autorów, którzy 
stworzyli spójną myśl w formie bezkształtnych rysunków, ołówkiem, długopisem, 
zabłąkaną w piórniku kolorową kredką. Jest to premierowa wystawa i inaugurująca 
działalność Szkolnej Galerii Sztuki Współczesnej przy  ZSA-E w Weryni. Serdecznie 
zapraszamy uczniów, którzy chcieliby zaprezentować swój talent, do Kacpra  Ozimka 
i Justyny Rębisz.    
Uczestnikom wystawy gratuluję postawy artystycznej. - Katarzyna Cesarz 
Informel lub art informel 
(fr. art informel – sztuka bezkształtna) – termin z zakresu historii sztuki, odnoszący się 
do europejskiego malarstwa lat 50. XX w., równoległego wobec 
amerykańskiego abstrakcyjnego ekspresjonizmu i charakteryzującego się dążeniem 
do swobodnej ekspresji poprzez stosowanie barwnych plam, linii itp., nie poddanych 
rygorom kompozycyjnym, które mogłyby ograniczyć dramatyzm dzieła sztuki. Do 
odmian informelu należą: taszyzm, malarstwo kaligraficzne, malarstwo materii i action 
painting. 
Przedstawicielami informelu są m.in. Wols, Hans Hartung, Jean Fautrier, Jean 
Dubuffet, Henri Michaux, Antoni Tàpies i Alfred Manessier.Po raz pierwszy terminem 
informel posłużył się Georges Mathieu w 1945 roku, jednak określenie 
spopularyzowało się w 1951 za sprawą krytyka Michaela Tapie i wystawy 
zorganizowanej przez niego pod taką nazwą.Termin bywa czasem stosowany 
zamiennie z terminem taszyzm.za zaangażowanie. 
Bardzo dziękuję  za pomoc w organizacji wystawy Justynie Rębisz, Kacprowi Ozimek, 
Dominice Tęczy i Dorocie Olszowy 
 
Opiekun Galerii  Katarzyna Cesarz 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekspresjonizm_abstrakcyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taszyzm
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Malarstwo_kaligraficzne&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Malarstwo_materii&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Action_painting
https://pl.wikipedia.org/wiki/Action_painting
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wols
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Hartung
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Fautrier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Dubuffet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Dubuffet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henri_Michaux
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_T%C3%A0pies
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Manessier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Georges_Mathieu
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Tapie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taszyzm
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NAGRODZONA W KONKURSIE 
 

 
 

 
PACZKA DLA DZIECI Z HOSPICJUM 
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Każdy z nas ma coś, co może dać innym - tak można zinterpretować słowa, które 
napływają do nas z różnych źródeł i trafiają do serc ze zdwojoną mocą, szczególnie 
w czasie poprzedzającym Boże Narodzenie. Czy współczesna młodzież ma w sobie 
pokłady empatii? Wątpiącym głośno odpowiadamy: TAK! Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego ZSA-E w Weryni zaprosili całą społeczność szkolną do udziału 
w akcji Zostań naszym Mikołajem. Dzięki ogromnej wrażliwości uczniów, 
nauczycieli, pracowników, a nawet absolwentów udało się przygotować paczkę, 
a dokładniej ogromną "pakę", która jeszcze przed świętami trafi do Fundacji 
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Dziękujemy! Razem możemy więcej! 
 
Autor: Iwona Pogoda 
 
 
BOŻE NARODZENIE 2021 
 

 
 
W ciągu roku jest wiele takich dni, na które z niecierpliwością czekamy. Oprócz 
ważnych dat osobistych należą do nich wpisane w polską tradycję i kulturę święta 
Bożego Narodzenia. Gdzieś na boku pozostawiamy wtedy sprawy dnia doczesnego, 
a serce tęskni za jakąś niespełnioną tajemnicą. Jest w tym oczekiwaniu nadzieja na 
wyjątkowe przeżycie i ciągłe ludzkie pragnienie nowego i lepszego jutra. Boże 
Narodzenie to zapach zielonej choinki, mieniącej się wielością świecidełek, kruchość 
białego opłatka w dłoni, łza szczęścia, że jesteśmy sobie tak bliscy, także radość dzieci 
z gwiazdkowych prezentów. Boże Narodzenie to przede wszystkim zaduma nad 
tajemnicą Bożego Wcielenia. Czas Bożego Narodzenia to czas narodzin w naszych 
sercach miłości i radości. Dzielmy się tą radością z drugim człowiekiem, szczególnie 
ubogim, samotnym i cierpiącym. 
 
Autor: ks. Mariusz Uryniak 
22.12.2021 
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PERFEKCYJNE CV 
 
W środę 15 grudnia, uczniowie trzeciej klasy grupy rozszerzonej języka angielskiego 
wzięli udział w spotkaniu on-line z rekruterką, panią Olgą Mikołajczyk, która udzielała 
nam przydatnych informacji na temat tworzenia i wypełniania CV. W ramach 
warsztatów porównywaliśmy kilka przykładowych podań o pracę, wskazywane były 
błędy z których wyciągnęliśmy wnioski. Dzięki pani Oldze mogliśmy zobaczyć i 
odczytać życiorys zawodowy oczami rekrutanta. Uświadomiła nam, na które elementy 
CV szczególnie zwrócić uwagę w trakcie pisania. Dowiedzieliśmy się, że aby stworzyć 
perfekcyjne podanie o pracę warto zamieścić w nim listę swoich zainteresowań bez 
względu na wybrane przez nas stanowisko. Jest to intrygujące ponieważ pracodawca 
bądź rekruter może odkryć nasze cechy osobowości co może przekonać o 
zatrudnieniu nas w danej firmie. Warsztaty z pisania CV na pewno zaowocują w 
przyszłości sprawniejszym i bardziej profesjonalnym pisaniem przez nas tych 
dokumentów. 
 
Autor: Anastazja Bieleń 
22.12.2021 
 
 
NOEL – CZYLI ŚWIETA NOC BOZEGO NARODZENIA 
 

 
 
Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta w roku, pod każdym względem. Dlatego ich 
przeżywanie może być naprawdę magiczne. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia miałam 
przyjemność uczestniczyć jako obserwator w szkolnym przedstawieniu zorganizowanym z tej 
niecodziennej okazji. Jasełka, inaczej Szopka, w Zespole Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych w Weryni zostały zilustrowane w sposób unikatowy. Było to piękne widowisko 
niosące ze sobą wiele pozytywnych emocji i wrażeń, które do tej pory zostawiły po sobie 
garstkę nostalgicznych wspomnień.  Młodzież szkolna wraz z organizatorem, Panem 
Stanisławem Olszówką zaprowadziła nas do Betlejem, miejsca, gdzie narodził się Mesjasz. 
Na scenie mogliśmy podziwiać narratorów oraz odwzorowania postaci nowo narodzonego 
dzieciątka, Matki Bożej Maryi, świętego Józefa, Trzech Króli oraz Pastuszków. W nastrój 
bożonarodzeniowy wprowadził nas szkolny zespół muzyczny „Concordia”, jego członkowie 
podarowali nam piękny świąteczny prezent, jakim były kolędy wykonane w sposób 
niecodzienny, niepowtarzalny. Cieszę się, że miałam okazję brać udział  w tym podniosłym 
wydarzeniu. 
“Niech nasze serca staną się Betlejem… Niech rozdają dobro i miłość wszystkim 
dookoła…” 
Autor: Patrycja Gielarowska 
21.12.2021 
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ŚWIĄTECZNE STROIKI 
 

 
 
Jak co roku, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, młodzież ucząca się 
w zawodzie technik architektury krajobrazu, na warsztatach florystycznych wykonała 
przepiękne stroiki świąteczne. Pachnące lasem jodłowe gałązki, kolorowe bombki, oprószone 
złotem szyszki, suszone pomarańcze, wstążki, kokardy, koraliki i łańcuszki. To wszystko 
w połączeniu z umiejętnościami naszych uczniów zaowocowało powstaniem pokaźnej kolekcji 
stroików bożonarodzeniowych, które kilka dni później zagościły na klasowych stołach 
wigilijnych, zapewniając nam niezwykle przytulną i świąteczną atmosferę.   
Autor: Irmina Piłat 
21.12.2021 
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OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU NA PRAKTYKI ZAWODOWE DLA 
HISZPANII 
 

 
Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” 
o numerze 2019-1-PL01-KA102-036221 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” 
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  program: Wiedza, 
Edukacja, Rozwój. 
Ogłaszamy  termin rekrutacjido projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” 
dla uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny  w Hiszpanii w maju 2022 r. 
Do projektu zapraszamy  uczniów z obecnych klas II i III  czteroletniego technikum 
w zawodzie technik ekonomista. Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie 
szkoleniem językowo-kulturowym oraz pedagogicznym. Nabór odbywa się w dniach: od 15 
grudnia 2021 r. - do 12 stycznia 2022 r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości 
finansowany z funduszy europejskich. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie należy 
składać w terminie od 15 grudnia 2021 r. - do 12 stycznia 2022 r. w sekretariacie 
szkoły. Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Kuna, Bogusława 
Sobowska-Rekut i Anna Kwiecień. 
Formularz zgłoszeniowy 
Regulamin uczestnictwa w projekcie 
 

 

XIII POWIATOWY KONKURS POEZJI I PROZY „TAJEMNICZE MIEJSCE” 

 

 
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 
Zespół Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych w Weryni zapraszają do 
wzięcia udziału  
w XIII Powiatowym Konkursie Poezji 
i Prozy „Tajemnicze miejsce”. 
Zgłoszenia prosimy wysyła  
na adres e-mail: 
katarzyna.wachowska@zswerynia.pl  
(w tytule KONKURS LITERACKI) do 25 
marca 2022 roku – (tj. piątek) 
Regulamin konkursu 
Formularz zgloszeniowy 
 
Autor: K.Wachowska 

 
 
 

https://cloud7s.edupage.org/cloud?z%3AqkfxqeGVhqagOQDxz7NpoJ3vcMFLNkq9q%2FUrdewva%2F2rnT1RMtF0Cyc2%2BDsB2YKg
https://cloud5s.edupage.org/cloud?z%3A8bHR4CGoi9lDvpZgS3%2FGa8EiwqMwqRVx65JXht%2BdGmb6LrlwF9TfFFM73tmBrBrI
mailto:katarzyna.wachowska@zswerynia.pl
https://cloud7s.edupage.org/cloud?z%3AMtkenBygNEzjPL3vwzH8XHYcXpLqfXem6NVBDzYrHp2XWXt%2FIU4wjML2lwL6pyyT
https://cloud1s.edupage.org/cloud?z%3AkImhs%2FOOAPkKUl7%2BSr8CkRBZPwsp3c8hcvCuVuj1MoRsu5hN2gSOA50x6f1L4DwR
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OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU 
 

 
4.01.2022 
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OGŁOSZENIE O WYWIADÓWCE 
 

 
5.01.2022 
 
SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W piątek 7 stycznia br. miał miejsce Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego. Jak co 
roku, tylko najlepsi uczniowie z każdej klasy  wzięli  w nim udział.   
  
Spośród 30 uczestników, test gramatyczno-leksykalne najlepiej napisali: - w kategorii 
klas I i II:         
1 miejsce - Natalia Puzio         
2 miejsce  - Weronika Fitał         
3 miejsce - Szymon Zieliński 
  
W kategorii klas III i IV: 
1 miejsce - Dominik Czachor 
2 miejsce - Anastazja Bieleń 
2 miejsce - Aleksandra Wrońska 
3 miejsce - Łucja Mazur 
Zwycięzcom gratulujemy!!! Otrzymują oni oceny celujące (z różną wagą) z języka 
angielskiego oraz punkty dodatnie z zachowania. 
 
Autor: Anna Fołta 
10.01.2022 
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XXXVII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ 

 
 

Zapraszam serdecznie wszystkich młodych 
przyrodników do udziału w  XXXVII edycji 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która odbędzie 
się 10 stycznia 2022 r. o godz. 10:00. 
Chętne osoby proszę o zgłoszenie za pomocą 
dziennika elektronicznego do p. Małgorzaty Król 
do 7 stycznia 2022 r. do godziny 15:00. 
 
Autor: M. Król 
5.06.2022 
 

 

OLIMPUS 

 

 
Ekonomiści, architekci i żywieniowcy z klasy czwartej pisali dziś OLIMPUSA z języka 
angielskiego. Taka olimpiada  stanowi cenne rozszerzenie  programu nauczania, jest 
też urozmaiceniem samych zajęć, jak również stanowi zewnętrzne źródło oceny 
poziomu wiedzy uczniów. Testy OLIMPUSA przygotowane są przez doświadczoną i 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i składają się z 30 pytań opracowanych w 
atrakcyjnej formie graficznej. Pozostaje teraz czekać na wyniki - trzymajcie kciuki za 
odważnych uczniów ZSA- E w Weryni! 
 
Autor: Katarzyna Wachowska 
31.01.2022 
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RANKING TECHNIKÓW – 20MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE 
 

Pragniemy poinformować, że Zespół Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
zajął 20 miejsce w województwie podkarpackim 
w tegorocznym ogólnopolskim rankingu ogłoszonym 
przez „Perspektywy”. 
To bardzo dobry wynik. Szkoła utrzymuję doskonałą formę 
mimo trwającej pandemii. Uzyskaliśmy znacznie lepszy wynik 
niż w roku ubiegłym (2021 r. - 28 miejsce). Technikum 
w Weryni uzyskało tę pozycję dzięki pracy uczniów 
i zaangażowaniu nauczycieli. Wspólna i rzetelna praca daje 
efekty w postaci dobrych wyników na egzaminach 
zawodowych i maturalnych. Szkoła prowadzi kształcenie 
nowoczesnymi metodami w oparciu o europejskie standardy 

jakości kształcenia. Współpracuje ze szkołami i pracodawcami krajów Unii Europejskiej, 
w których nasi uczniowie od wielu lat uczestniczą w praktykach zawodowych. 
Kapituła ustaliła zasady rankingu polegające na ocenie techników według czterech kryteriów: 
sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury 
z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. 
  
Autor: B.Sobowska-Rekut 
31.01.2022 

https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-podkarpacki
https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-podkarpacki
https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-podkarpacki
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INSTALACJA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH PT. ,,SZOPKA ” 

 

O  Szkolnej Galerii Sztuki Współczesnej Galerii 
Szkolna Galeria Sztuki Współczesnej powstała w 2021 r. jako miejsce wystaw  uczniów 
ZSA-E w Weryni. Misją Galerii jest prowadzenie działalności wystawienniczej 
i edukacyjnej, upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej – jej prekursorach 
i klasykach oraz wchodzenie ze sztuką współczesną w coraz szersze kręgi odbiorców 
i wychodzenie z nią w przestrzeń publiczną. Chcemy  doświadczać  procesów 
twórczych i pobudzać rozwój intelektualny i duchowy uczniów  ZSA-E w Weryni  
rozwijać kreatywność i wrażliwość – nie tylko estetyczną, lecz również etyczną. 
Chcemy przygotowywać do odbioru i interpretacji sztuki współczesnej  naszych 
uczniów oraz prowokować do dyskusji o niej samej i o tematach, które porusza. 
Jesteśmy otwarci na różne formy wypowiedzi artystycznej  naszych uczniów i różne, 
nie tylko łatwe, tematy. Jesteśmy otwarci na zachwyt i wzruszenie, krytykę i zwątpienie 
naszej publiczności. 
Na odpowiadanie na jej pytania i stawianie coraz to nowych pytań. Czasem bez 
odpowiedzi. Bo dobra sztuka obroni się sama. 
Rada Artystyczna i Programowa Galerii Zbigniew Bogacz, Beata Bryk Katarzyna 
Cesarz 
31.01.2022 
 
 
MILION NA BANK - KONKURS 

Przedsiębiorcza postawa oraz 
wiedza na temat zarządzania 
finansami osobistymi są coraz 
bardziej potrzebne w XXI wieku. 
Niestety nie wszyscy młodzi 
ludzie interesują się takimi 
tematami, gdyż uważają je za 
nudne lub niewarte uwagi, dlatego 
Warszawski Instytut Bankowości 
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wraz z fundacją “Think!” wychodzą z inicjatywą konkursu pt. “Milion na Bank”, w którym 
wziął udział nasz uczeń – Szymon Zieliński. "Milion na Bank” to konkurs edukacyjny 
skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat. Uczestnik 
Konkursu bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest 
symulacją inwestowania. Zadaniem gracza jest zgromadzenie wirtualnego kapitału 
w wysokości co najmniej 1 000 000 zł w jak najmniejszej liczbie tur.  Od gracza zależy, 
w jaki sposób osiągnie wymagany rezultat. Cel przedsięwzięcia może zostać 
osiągnięty poprzez  m. in. inwestowanie na giełdzie akcji danej spółki lub kupno 
nieruchomości, które w późniejszym okresie są wynajmowane, lub sprzedawane po 
uzyskaniu wyższej wartości. Grę urozmaicają pojawiające się pytania dotyczące 
ekonomii, za które uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty. Szymon ukończył grę 
w  krótkim czasie zdobywając swój pierwszy milion. Teraz trzymamy kciuki za naszego 
gracza. 
 
Autor: Szymon Zieliński 
Opiekun: U.Szklarz 
31.01.2022 
 
KOLĘDOWANIE Z CONCORDIĄ 
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DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA 

 
Obchodzimy dzisiaj Dzień Pozytywnego Myślenia. Wyprzedzając to święto 
skierowałam do uczniów następujące pytanie: czy postrzegasz świat optymistycznie 
czy pesymistycznie? Chcąc poruszyć wyobraźnię młodzieży dodałam 
zdanie: Podobno optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, 
a pesymista obawia się, że to może być prawda. 
Tekst powstał we współpracy z klasą 3bc i 4z, którym serdecznie dziękuję za 
podzielenie się własnymi przemyśleniami. 
Przeczytajcie - ale tak do końca, bo warto - co mi odpowiedziano: 
Postrzegam świat optymistyczne, ponieważ samo bycie, życie na tym świecie jest 
czymś wielkim. Nie znamy jeszcze wielu rzeczy o wszechświecie, nie wiemy co się 
kryje w morzach jak i również nie jesteśmy pewni czy poza nami jest inne życie. Dla 
niektórych może się to wydawać straszne, ale dla mnie jest to fascynujące. Możliwość 
pogłębiana wiedzy o świecie jest czymś co napędza ludzi do dalszego działania. Miło 
jest patrzeć jak w wiadomościach jest ukazywane jakieś nowe odkrycie, którego 
dokonali zwykli, przeciętni ludzie a nie naukowcy. Takie małe aczkolwiek wielkie 
wydarzenia czynią świat czymś pięknym i wartościowym. Również kultura innych 
krajów ma wpływ na moje postrzeganie świata. Jest tyle różnych kultur, które bardzo 
różnią się od siebie i każda z tych różnic bardzo mi się podoba. Świat jest pełen 
tajemnic, które możemy rozwiązać dlatego postrzegam go optymistycznie. 
Wydaje mi się że postrzegam świat w sposób pesymistyczno-optymistyczny. Duży 
wpływ na postrzeganie świata w moim mniemaniu mają emocje, które grają pierwsze 
skrzypce. Człowiek nie jest w stanie całe życie być zagorzałym optymista albo 
pesymistą. Wszystko zależy od sytuacji. Niekiedy wręcz wskazana jest nutka 
optymizmu czy tej wesołej iskierki radości. Są również takie momenty kiedy trochę 
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złowrogie, pesymistyczne podejście jest najbezpieczniejsze i jak najbardziej 
wskazane. 
Na pytanie, czy postrzegam świat optymistycznie, czy pesymistycznie, mogę śmiało 
odpowiedzieć, że przez większość czasu patrzę na świat przez różowe okulary. Nie 
oznacza to, że nie mam gorszych dni, bo i takie się zdarzają. Któregoś dnia miałam 
zły humor i wybrałam się do sklepu, a w nim pewien Pan do mnie podszedł i pomógł 
mi pozbierać zakupy, które mi wypadły z dłoni (tak to jest, gdy ma się wejść tylko po 
jedną rzecz do sklepu, a wychodzi z wieloma ;) ) chwilkę się pośmialiśmy z mojej 
niezdarności, ba! a nawet pochwalił to, jak tamtego dnia wyglądałam! I ruszyliśmy do 
kasy. Nie wiem, jak ten Pan miał na imię, ile miał lat, czy skąd jest, już nigdy więcej go 
nie spotkałam. Do końca dnia nie mogłam się pozbyć uśmiechu z twarzy. Do dziś, gdy 
pomyśle o tej sytuacji sprawia, że jest mi milej na serduszku. Może ten Pan widział, że 
mam zły humor dlatego do mnie podszedł, a może po prostu chciał być miły? 
Oczywiście można być miłym pesymistą, ale chyba jednak wolę być miłą optymistką 
i poprawiać humory ludziom tak jak ten mężczyzna poprawił mój. 
Jestem optymistą, chociaż czasami zdarza mi się myśleć negatywnie. Jakby się nad 
tym zastanowić: co nam daje dodatkowe zamartwianie się różnymi sprawami? 
Przecież to jest bez sensu! Jak się nam nie uda, prawie zawsze możemy spróbować 
jeszcze raz. Niestety negatywne myśli dominują w naszej głowie. Trzeba cieszyć się 
życiem, bo jest kruche i ulotne. Cieszyć się chwilą, dziękować za zdrowie, dobrych 
ludzi wokół nas. Przestać się zamartwiać błahymi sprawami i iść do przodu wielkimi 
krokami z podniesionym czołem. Lubię się uśmiechać, zarażać ludzi wokół mnie dobrą 
energią. 
Nie jestem ani optymistką ani pesymistą jestem realistką. Postrzegam świat jak 
realista. Widzę wady jak i też zalety. Niekiedy w danej sytuacji zalety przeważają nad 
wadami lub na odwrót. Staram się na wiele rzeczy patrzeć pozytywnie, ale nie zawsze 
mi to wychodzi, dlatego jestem pewna, że jestem realistką. 
Optymista jest osobą, która postrzega świat z jak najlepszej strony. Dla niego tak jakby 
nie istnieją ,,minusy". Natomiast pesymista jest jego przeciwieństwem i widzi wszędzie 
tylko to co złe. Według mnie ja należę do osób optymistycznych. Tak mi się wydaje, 
ponieważ zawsze staram się chodzić uśmiechnięta i nie przejmować się błahostkami. 
Również zauważyłam, że wraz z wiekiem, trochę podchodzę do różnych sytuacji ,,co 
ma być to będzie”. Często powtarzam sobie również ,,Niech się dzieje wola nieba z nią 
się zawsze zgadzać trzeba”. Jeżeli faktycznie się coś nie uda to wiem, że muszę 
spróbować kolejny raz i tak w kółko, aż do skutku.  Koniec końców nie można się 
poddawać tylko trzeba walczyć i patrzeć pozytywnie. Mimo stresu i innych czynników 
jakie występują w naszym świecie i tak staram się zawsze widzieć same plusy. 
Jestem optymistą, bo zawsze potrafię dostrzec plusy każdej sytuacji. Bez względu na 
to jak inni mnie mogą zniechęcać, ja wiem, że to dobry wybór. Codziennie cieszę się 
z życia i z tego, że żyję. Próbuję zachęcać innym, aby patrzyli na świat i na całe swoje 
życie pozytywnie. Ten kto jest pesymistą nie cieszy się z uroków życia. To co daje nam 
świat ma bardzo wielką wartość i powinniśmy cieszyć się z tego. 
Postrzegam świat optymistycznie, ponieważ wiele sytuacji, relacji pomaga mi patrzeć 
na świat przez pryzmat szczęścia, nadziei. Mimo, że czasem mam gorsze okresy 
w swoim życiu to są osoby, które rozjaśnią je, poprawią humor, wysłuchają, a nawet 
potowarzyszą w milczeniu. 
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Moim zdaniem jestem optymistą. Zawsze widzę świat w kolorowych barwach. Moje 
podejście do życia jest bardzo dobre. 
Według mnie chyba do końca nie można postrzegać świata w jeden sposób. Przecież 
świat z natury jest doskonały, co wskazywałoby na to, że możemy postrzegać go 
w sposób optymistyczny. Ale z drugiej strony świat, a dokładnie ludzie na nim żyjący 
nie są idealni, wręcz przeciwnie są zepsuci czy to przez władzę czy pieniądze. To 
z kolei pokazuje świat w pesymistycznych barwach. 
Jeżeli życiem pesymisty kierują obawy i niepewność to z całą pewnością mogę 
stwierdzić, że postrzegam świat pesymistycznie. Starając się żyć i realizować 
postawione przede mną zadania zawsze staram się analizować wszystkie możliwe 
problemy które mogą wystąpić i je neutralizować, a jeśli to nie możliwe to 
minimalizować szansę na ich wystąpienie. Gdy wiem, że coś może się zdarzyć 
nieoczekiwanego nie potrafię frywolnie stwierdzić, że może akurat nie wydarzy się to 
tym razem, leczy przygotowuję scenariusze na wypadek takiego zdarzenia. Sądzę, że 
takie podejście i zakładanie najgorszego scenariusza daje najlepsze efekty w życiu 
jednak nie wolno przesadzać i szukać problemów tam gdzie ich nie ma. 
Zdecydowanie postrzegam świat optymistycznie. Uważam, że nawet jeśli w życiu 
pojawi się jakiś kłopot, to po czasie patrzymy na niego z innej perspektywy. Myślę że 
po burzy zawsze wychodzi słońce. 
Uważam się za optymistę, ponieważ we wszystkim próbuje znaleźć jakieś plusy 
i wierzę, że nawet porażki są po coś. 
Myślę, że świat postrzegam optymistycznie, ponieważ widzę wszystko z dobrej strony, 
a nie złej. To co mnie otacza jest piękne i nie ma wad. Bardzo głęboko wierzę, że 
wszystko jest na dobrej drodze. Przewiduje dobrze przyszłość. 
Postrzegam świat pesymistycznie jak i optymistycznie. Często napotykamy sytuacje, 
których się boimy. Czekają nas trudne decyzje. Lecz też wiemy, że jeżeli 
przezwyciężymy strach mogą spotkać nas dobre rzeczy. 
Jestem optymistą, chociaż czasami zdarza mi się myśleć negatywnie. Jakby się nad 
tym zastanowić: co nam daje dodatkowe zamartwianie się różnymi sprawami? 
Przecież to jest bez sensu! Jak się nam nie uda, prawie zawsze możemy spróbować 
jeszcze raz. Niestety negatywne myśli dominują w naszej głowie. Trzeba cieszyć się 
życiem, bo jest kruche i ulotne. Cieszyć się chwilą, dziękować za zdrowie, dobrych 
ludzi wokół nas. Przestać się zamartwiać błahymi sprawami i iść do przodu wielkimi 
krokami z podniesionym czołem. Lubię się uśmiechać, zarażać ludzi wokół mnie dobrą 
energią. 
Postrzegam świat optymistycznie, ponieważ wtedy jest lżej żyć i pokonywać problemy 
jakie nas w życiu spotykają. 
Postrzegam świat optymistycznie, ponieważ uważam, że możemy być w życiu 
szczęśliwi i spełnieni jeśli będziemy wybierać dobre dla nas drogi i będziemy kierować 
się własnymi przekonaniami. To my wiemy jak dla nas jest najlepiej, nikt za nas życia 
nie przeżyje. 
Postrzegam świat optymistycznie. Uważam, że zawsze znajdziemy jakieś plusy nawet 
w kryzysowych sytuacjach naszego życia. Optymizm powoduje większą chęć do życia, 
a co za tym idzie jesteśmy produktywniejsi i łatwiej wykonujemy nasze codzienne 
czynności. Ludzie optymistycznie nastawieni do świata są w stanie poprawić humor 
wielu innych ludziom. Otoczenie optymistów jest przyjemne i serdeczne dla innych. 
Z osobami optymistycznymi lepiej spędza się czas. 
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Zazwyczaj postrzegam świat optymistycznie, ponieważ zawsze próbuję znaleźć jakieś 
pozytywy w każdej sytuacji, nawet tej najgorszej. Oczywiście nie zawsze tak się da, 
ale staram się, aby zminimalizować w jak największym stopniu negatywne emocje, 
które w sobie mam. 
Postrzegam świat optymistycznie, ponieważ nawet po najstraszniejszej burzy zawsze 
wychodzi słońce. Gdy coś nam w życiu nie wychodzi, jesteśmy źli to później nam się 
to odbija na dobrej formie. Optymista zawsze patrzy na świat pozytywnie. Dobrze 
postrzega przyszłość i wszystko z nim związane. Nie doszukuje się złych intencji w tym 
co się dzieje. 
Postrzegam świat bardziej pesymistycznie niż optymistycznie, ponieważ boję się 
i czuję lęk przed różnymi wydarzeniami, rozmowami czy tym co nadejdzie. Odnoszę 
wrażenie że kiedyś sobie nie poradzę w życiu. 
Postrzegam świat optymistycznie. Zawsze próbuje wyciągnąć coś dobrego nawet ze 
złej sytuacji, ponieważ uważam, że nie ma co się przejmować porażkami. Z każdej 
porażki wyciągamy wnioski i następnym razem wiemy jak zrobić coś lepiej. Nasze 
myślenie ma wpływ na  samopoczucie. Jeżeli z góry założymy sobie, że coś się nie 
uda to na pewno tak będzie, a jak będziemy myśleć pozytywnie i patrzeć na świat 
trochę przez różowe okulary to będziemy szczęśliwsi i życie będzie o wiele lepsze. 
Staram się świat postrzegać jak najbardziej optymistycznie, ponieważ pozytywne 
myślenie pozwala nam cieszyć się urokami życia i pomaga daleko zajść nie tylko 
w sferze szkolnej ale także później w zawodowej. Niekiedy też takim postępowaniem 
możemy nawet nieświadomie czynić dobro dla ludzi, którzy nas otaczają i dawać im 
nadzieję na lepsze jutro. 
W moim życiu staram się być głównie optymistką, pozytywne myślenie jest ważne 
w wielu kwestiach. Jednak niekiedy przychodzi taki czas kiedy wiele rzeczy w życiu 
może iść nie po naszej myśli. Ciężko jest wtedy myśleć optymistycznie. Bywają 
również momenty kiedy człowiek nastawi się do rzeczy pozytywnie czy optymistycznie, 
a nie pójdzie po jego myśli i jest bardzo zawiedziony. Dlatego uważam, że w moim 
przypadku ciężko wybrać jedną z tych opcji, ponieważ wszystko zależy od sytuacji. 
Myślę, że ja optymistycznie postrzegam świat dlatego, że wierzę w siebie i nie 
dopuszczam do siebie czarnych scenariuszy. Wierzę również w to, że mi się uda 
i spełnię w przyszłości swoje małe i duże marzenia. Gdy spotyka mnie jakaś porażka 
w życiu to nie poddaje się i nie załamuje tylko widzę w tym lekcje na przyszłość i ufam, 
że stało się to po to by być w przyszłości lepszym. 
Jestem osobą, która patrzy na świat zawsze od strony optymistycznej. Nawet kiedy 
mam momenty zwątpienia i mój cel zostaje przysłonięty przez niesprzyjający mi los to 
staram się zawsze szukać tego światła oświetlającego mi drogę i ułatwiającego jej 
przebycie, chociażby miała być kręta i trudna. Poza tym jak każdy posiadam marzenia 
i wiem, że tylko pozytywne myślenie pozwoli mi na ich spełnienie. Jeżeli straciłbym 
w sobie tą iskrę nadziei to nie udałoby mi się dotrzeć do tego nad czym tak rozmyślam. 
Postrzegam świat pesymistycznie, ponieważ świat sprowadza mnie do takiego 
myślenia. 
Świat  postrzegam  optymistycznie. Staram się patrzeć na wszystko z dobrej strony. 
Nie skupiam się na negatywnych aspektach. Z każdego problemu znajduję wyjście. 
Osobiście wolę przestrzegać świat optymistycznie. Nie powinniśmy widzieć świata 
zawsze w czarnych barwach. To, że nam coś raz nie wyjdzie nie znaczy, że później 
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będzie tylko gorzej. Myślę tak, ponieważ zawsze jest lepiej patrzeć do przodu niż 
zadręczać się tym co było wcześniej. 
 
Zebrała: Iwona Pogoda 
rys. Elenka 
02.02.2022 
 
KSIĄŻKA NA WEEKEND 
 

Zamachowiec zajmuje przedszkole, grożąc, że 

zabije wychowawców i dzieci. Policja jest 

bezsilna, a mężczyzna nie przedstawia 

żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął 

zakładników, ani co zamierza osiągnąć. 

Sytuację komplikuje fakt, że transmisja na żywo 

z przedszkola pojawia się w internecie. Służby 

w akcie desperacji proszą o pomoc Gerarda 

Edlinga, byłego prokuratora, który został 

dyscyplinarnie wydalony ze służby. Edling jest 

specjalistą od kinezyki, działu nauki 

zajmującego się badaniem komunikacji 

niewerbalnej. Znany jest nie tylko 

z ekscentryzmu, ale także z tego, że potrafi 

rozwiązać każdą sprawę. A przynajmniej 

dotychczas tak było…Rozpoczyna się gra 

między ścigającym a ściganym, w której tak 

naprawdę nie wiadomo, kto jest kim. 

Autor: B.Sobowska-Rekut 

3.02.2022 
źródło: Behawiorysta - Remigiusz Mróz | Książka w Lubimyczytac.pl - Opinie, oceny, ceny 

 
 
WOLONTARIUSZ POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO 2021 
 

„Spieszmy się pomagać ludziom” - ta parafraza słynnego wiersza 
księdza Twardowskiego przyświeca ludziom, którzy swój czas, 
aktywność i serce poświęcili na rzecz potrzebujących. Na 
szczęście dla mieszkańców naszego powiatu mamy wśród nas 
wiele zaangażowanych w pomoc osób a jedną z nic jest pani Maria 
Krogulec - emerytowany nauczyciel ZSAE w Weryni, która 
otrzymała prestiżową nagrodę Wolontariusza Powiatu 
Kolbuszowskiego 2021 Roku. Praca w wolontariacie daje jej wiele 
radości i satysfakcji. Zawsze bezinteresownie udziela wsparcia 
i  pomocy osobom potrzebującym. Dobrowolnie i charytatywnie 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3718869/behawiorysta
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niesie pomoc innym. Osobiście od wielu lat opiekuje się osobami, które mają trudności 
adaptacyjne w społeczeństwie. Jest bardzo wrażliwa na cierpienie drugiego człowieka, 
dostrzega problemy z jakimi borykają się potrzebujący starając się nieść pomoc 
doraźną i długoterminową. Dzięki swojemu doświadczeniu służy wsparciem młodszym 
wolontariuszom. Jest członkiem ,,Caritas" przy Kościele p/w Wszystkich Świętych w 
Kolbuszowej z którym współorganizuje akcje na terenie Kolbuszowej na rzecz ludzi 
chorych, opuszczonych, doświadczonych przez los oraz rodzin wielodzietnych. 
Marii Krogulec serdecznie gratulujemy prestiżowego tytułu Wolontariusza Powiatu 
Kolbuszowskiego 2021 roku i życzymy dalszych sukcesów. 
 
Autor: Donata Krogulec 
06.02.2022 

 
ZAPROSZENIE 
 

 
 

Serdecznie zapraszamy na lekcję ekonomii 
po angielsku w ramach projektu NBP 

“Złote szkoły NBP”, 
która odbędzie się w poniedziałek 

7 lutego 2022 r. o godzinie 12:30 (6 lekcja). 
Poprzez ciekawą formę prowadzenia zajęć 

w języku angielskim poznacie zagadnienia dotyczące 
,,Bezpieczeństwa w finansach osobistych”. 

Lekcja realizowana jest on-line. 
 Link do lekcji:    

https://liblink.pl/knISMolz6V 
  

  
 Zapraszamy 

Drużyna NBP 
 
 
 

https://liblink.pl/knISMolz6V
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KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSA-E W WERYNI 
 

 
 
Kształcenie przyszłych pokoleń Polaków to praca niezwykle wymagająca, 
odpowiedzialna ale dająca też wiele satysfakcji i powodów do dumy. My, jako 
pracownicy Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni mamy poczucie 
dobrze spełnianego obowiązku czego najlepszym dowodem jest wysokie miejsce 
naszej szkoły w rankingu Perspektyw. Ale jeszcze ważniejsze dla Nas jest 
zadowolenie naszych uczniów, ich profesjonalizm i umiejętności cenione na rynku 
pracy. Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom rynku pracy, Zespół Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni pragnie poinformować, że 
kierunki  kształcenia oferowane przez szkołę znalazły się w wykazie zawodów 
szkolnictwa branżowego, dla którego prognozuje się zapotrzebowanie na rynku pracy. 
Na poziomie technikum proponujemy następujące kierunki: technik eksploatacji 
portów i terminali, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
architektury krajobrazu, technik rachunkowości oraz technik ekonomista, a na 
poziomie szkoły branżowej: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz kucharz 
i monter sieci i instalacji sanitarnych. Nasze kierunki kształcenia znalazły się 
w wydanym 28 stycznia 2022 r. Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki 
dotyczącym  prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Kształcimy uczniów zgodnie 
z polityką oświatową kraju, zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy, a także 
w oparciu o europejskie standardy. 
 
Autor: B.Sobowska-Rekut, A.Kiwak 
9.02.2022 
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PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII – OGŁOSZENIE 

 
Ogłaszamy  rekrutację do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” 
dla uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny  w Hiszpanii w maju 2022 r. 
Do projektu zapraszamy  uczniów z obecnych klas II i III   technikum w zawodzie 
technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług 
gastronomicznych.  Nabór odbywa się w dniach: od 9 lutego 25 lutego 2022 
r.  W tym czasie prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie za pomocą e-dziennika do 
pani Urszuli Kuna.  W terminie 28 luty do 3 marca 2022 r. uczestnicy złożą pisemne 
formularze zgłoszeniowe. 
Rekrutacji do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” o numerze 2019-
1-PL01-KA102-036221 jest ogłoszona w ramach projektu „Staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia 
zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu 
Erasmus+  program: Wiedza, Edukacja, Rozwój. 
Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Kuna, Bogusława 
Sobowska-Rekut i Anna Kwiecień. 
 
Autor: B.Sobowska-Rekut 
10.02.2022 
 
ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ 
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CZAS NA BYCIE PRZESIĘBIORCZYM 
 

 
 
„Czas na bycie przedsiębiorczym” pod takim hasłem odbyły się spotkania uczniów 
naszej szkoły z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami 
z terenu powiatu kolbuszowskiego. Spotkania te, były częścią trwającego od listopada 
projektu „Oszczędzam – wygrywam” prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Przedsiębiorcza Szkoła w Weryni działające przy Zespole Szkół Agrotechniczno-
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Ekonomicznych i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Ponad 40 uczniów naszej szkoły otrzymało solidną dawkę 
wiedzy teoretycznej i praktycznej, na temat zakładania własnej firmy. Podczas 
kolejnych spotkań zaproszeni goście zapoznali nas z procedurami związanymi 
z założeniem własnej firmy, zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, 
problemem cyberprzestępczości, produktami bankowymi, podatkami i rozliczeniami, 
jak również prawami i obowiązkach nas, czyli konsumentów. Pan Konrad Batory oraz 
Andrzej Grabiec jako przedstawiciele przedsiębiorców opowiedzieli o plusach, ale 
i  minusach prowadzenia własnej działalności. 
Wiedza nabyta w trakcie takich spotkań jest niewątpliwie solidnym fundamentem do 
świadomego i skutecznego startu w dorosłym życiu i byciu człowiekiem 
przedsiębiorczym. Może za kilka lat, ktoś z uczestników tych spotkań zostanie 
młodym, prężnie działającym przedsiębiorcą i stanie się inspiracją dla innych. 
 
Autor: Katarzyna Rębisz 
14.02.2022 
 
 
OGŁOSZENIE 
 

 
Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe” 
o numerze 2020-1-PL01-KA102-078656 w ramach Programu Erasmus+ 

sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe 
Nabór do projektu 

„Europejskie Praktyki Zawodowe” 
staż zagraniczny  we Włoszech w dniach 15 maja – 4 czerwca  2022 r. 

 
Do projektu zapraszamy  uczniów z klas II i III czteroletniego i pięcioletniego technikum 
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, ekonomista oraz 
architektury krajobrazu i II klasy szkoły branżowej I stopnia w zawodach: kucharz i 
monter sieci i urządzeń sanitarnych. 
Na staż do Włoch wyjedzie 9 uczniów z technikum żywienia i kucharzy,  2 
ekonomistów, 7 architektów krajobrazu oraz 3 monterów. Wyjazd na staż zagraniczny 
poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowo-pedagogicznym oraz 
konsultacjami zawodowymi. Nabór będzie trwał w dniach: 4 stycznia do 3 marca 2022 
r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich. 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej 
szkoły w zakładce Projekty: „Europejskie Praktyki Zawodowe”. 
Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału  
w projekcie należy składać w terminie do 3 marca 2022 r. w sekretariacie szkoły lub 
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w formie elektronicznej - scan formularza zgłoszeniowego z podpisami należy przesłać 
na adres: zswerynia@zswerynia.pl 
Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu: Anna Kwiecień, Wioletta 
Majewska oraz  Elżbieta Rozmus-Maciąg. 

 
 

STYCZEŃ MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA 
 

 
Przez dwa dni stycznia nasza szkoła stała się miejscem warsztatów dla ponad stu 
uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego. Wzięli oni udział 
kolejnym działaniu w ramach projektu „Oszczędzam – wygrywam” 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorcza Szkoła w Weryni działające 
przy Zespole Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych i realizowanego z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Spotkania te odbyły się 
pod hasłem „Budżet domowy – czyli oszczędzam z głową”. Uczestnicy poznali 
zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Pani Beata Bryk 
poprowadziła wykład pt „Jak zaplanować budżet domowy?”. Następnie teoria 
zmierzyła się z praktyką. Każdy uczestnik poznał tajniki oszczędzania w kuchni. 
Uczniowie szkół podstawowych wspólnie z Panią Anną Fitał zaplanowali i wykonali 
obiad dla czerech osób za niewielkie pieniądze, wykorzystując bardzo modną 
współcześnie metodę zero waste. Kolejne warsztaty to już oszczędzanie w trochę 
innej dziedzinie. „Coś z niczego – czyli beton i porcelana” oraz „Prezent dla bliskiej 
osoby do 10 zł” czy to w ogóle możliwe? O tym przekonali się nasi młodsi koledzy. 
Tutaj liczył się pomysł i wyobraźnia.  Każdy uczestnik wykonał ciekawy breloczek do 
kluczy ze śrubek oraz dekoracje z porcelany własnego pomysłu. Trzygodzinne 
warsztaty zakończył pyszny, wspólny obiad. To czego uczestnicy warsztatów 
dowiedzieli się o budżecie domowym i sposobach oszczędzania mogą wykorzystać 
już w marcu podczas konkursu online „Jak planować wydatki na co dzień?”. Liczy się 
pomysł ale i oszczędność. 
 
Autor: Katarzyna Rębisz 
15.02.2022 
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ 
 

 
 

Celem Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na 
temat tej choroby i zachęcenie do leczenia. 
Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami 
nastroju. Mimo tego, że występuje bardzo często, wciąż jest stygmatyzowana, a osoby 
na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy. Depresja jest uleczalna, choć może 
nawracać. 
To choroba, która nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, 
mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci 
i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie 
wiekowej rosną lawinowo. 
10 CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW DEPRESJI: 

 smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości („nic nie cieszy”) 
 zmniejszenie zainteresowań (np. niechęć zajmowania się swoim hobby) 
 zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania 
 problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność) 
 zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała (rzadziej zwiększenie apetytu i 

przyrost masy ciała), suchość w ustach 
 uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii 
 lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój w środku” 
 trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności 

intelektualnej 
 poczucie beznadziejności, niska samoocena, 
 dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, nerwobóle). 

Depresję leczy się farmakologicznie lekami przeciwdepresyjnymi i psychoterapią. 
Czas leczenia dla każdego jest indywidualny. To nie wstyd zwrócić się o pomoc do 
lekarza. Szacuje się, że w Polsce ok. 8 mln ludzi cierpi na depresję lub stany 
depresyjne z czego tylko 1,5 mln jest zdiagnozowanych i leczonych. 
 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

NA DEPRESJĘ NIE POMOGĄ DOBRE RADY! 
Powodują one jedynie zwiększenie poczucia winy, zmniejszenie samooceny, wycofanie, 
osamotnienie (pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. 
ZAMIAST UDZIELAĆ DOBRYCH RAD WSPIERAJ EMOCJONALNIE, ROZMAWIAJ, 
INTERESUJ SIĘ, ZAPYTAJ CO SIĘ DZIEJE? JAK MOŻESZ POMÓC? 
Gdy zauważysz coś niepokojącego namów na wizytę u lekarza. 
Numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:   116 111 –  czynny 7  dni w tygodniu 
24 godziny  na dobę 
 
Źródło: www.gov.pl 
Zebrała: Iwona Pogoda 
23.02.2022 

 
 
WYNIKI OLIMPIADY OLIMPUS SESJA ZIMOWA 2022 
 

 
 

Na początku stycznia br. odbyła się sesja zimowa ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej z języka angielskiego Olimpus. Był to test wielokrotnego wyboru, 
który zawsze dla uczniów jest dużym wyzwaniem. 
Najwyższe miejsce otrzymał : Dominik Czachor uczeń klasy 4 tae (Dyplom laureata 
oraz nagroda  książkowa) oraz Aleksandra Wrońska uczennica klasy 4tz (Dyplom 
laureata). 
Uczniowie, których wynik zasługuje na uwagę i pochwałę: 
Paweł Pleban 4tae 
Kamil Byczek 4tae 
Natalia Snopek 4tae 
Kinga Margańska 4tae 
Kinga Kosiorowska 4tae 
Ewa Rzeszut 4tae 
Kinga Wilczyńska 4tz 
Karolina Łysiak 4tz 
Serdeczne gratulacje! 
 
Autor: Katarzyna Wachowska 
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POMAGAMY 
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STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW ZSA-E W WERYNI 
 

 
17 lutego Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie opublikował listę 
rankingową złożonych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. 
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 
2021/2022. 
7 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni z technikum (6) 
oraz ze szkoły branżowej (1) zakwalifikowało się do otrzymania stypendium. Uczniowie 
mogą liczyć na wsparcie w wysokości 500,00 zł/m-c przez okres 10 miesięcy. 
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zmierzające do wykształcenia 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych oraz 
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. W trakcie otrzymywania wsparcia 
stypendialnego uczniowie podlegać będą opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga 
szkolnego albo doradcy zawodowego. Celem tejże opieki jest pomoc w dalszym 
osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie uczniów w wykorzystaniu stypendium 
na cele edukacyjne i monitorowanie ich osiągnięć edukacyjnych. Wsparcie finansowe 
będzie można przeznaczyć m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, 
kursy, obozy naukowe etc. 
Lista stypendystów: 
Technikum: 
- Agata Snopek (kl.III / technik ekonomista) 
- Ewelina Sitarz (KL.III / technik ekonomista) 
- Kinga Margańska (kl.IV / technik ekonomista) 
- Natalia Snopek (kl.IV / technik ekonomista) 
- Ewa Rzeszut (kl.IV / technik ekonomista) 
- Barbara Guźda  (kl.IV / technik żywienia i usług gastronomicznych) 
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Szkoła Branżowa I stopnia 
- Daniel Bąk (kl. II / monter sieci i instalacji sanitarnych) 
Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce! 

 
 

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLETYM 
 

 
 

„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy 
w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i 
narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. 
 
Autor: B.Sobowska-Rekut 
 
DZIEŃ PRZESSIĘBIORCZOŚCI 
 

 
Wraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w tym roku w dniu 6 kwietnia 
będzie organizowany ,,Dzień przedsiębiorczości”. Dzień przedsiębiorczości 
sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi 
edukacyjnej i zawodowej. 
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: 
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 odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany 
edukacyjne, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, 

 pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach 
niezbędnych do wykonywania danego zawodu, 

 doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, 
 zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą. 

Weź udział w Dniu przedsiębiorczości i skorzystaj z tej okazji, aby podjąć trafną 
decyzję edukacyjną i zawodową. 
Rejestrację uczestników programu będziemy prowadzić od 1 do 31 marca 2022 
r. W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców i przekazać 
do p. E. Serafin. Serdecznie zapraszamy do udziału. 
Życzymy powodzenia! 
Karta_zgloszenia_dzien_przedsiebuiorczosci_2022 
Zgoda_rodzicow_dzien_przedsiebiorczosci_2022 
 
Autorzy: 
Ewa Serafin, Beata Bryk 
 
 
UWAGA KONKURS! 
 

 

https://cloud2s.edupage.org/cloud?z%3Ay22yEfcz8yzKnir4fxxOV%2F6%2BuA7o7mjGxEsoOe0JKPDL4hoLV8kcTJ%2B71pwVlcpA
https://cloud2s.edupage.org/cloud?z%3ATz5JboKASHne91NXOzuBYcM43gtW6Hyh%2B5RaP3d8DCC7%2FRcVrj9B0HHPnmi9DWca
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY 
 

 
Ideą Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta jest poszerzanie 
wiedzy i umiejętności z zakresu geografii Polski i świata oraz rozwijanie u młodzieży 
pasji geograficznych. Do XIII edycji konkursu w listopadzie 2021 r przystąpiło 11 
uczestników przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zadanie konkursowe składało się z 30 
pytań jednokrotnego wyboru, w tym 10 zadań w oparciu o załączoną barwną mapę 
oraz jednego zadania opisowego. Każdego roku konkurs jest dużym wyzwaniem dla 
uczniów, a na wyniki czekaliśmy do marca. W tym roku: 
Bardzo dobry wynik i nagrodę książkową otrzymała: Gabriela Ofiara 3bc 
Dyplomy uznania otrzymali: 
Patrycja Ozga 3bc 
Ewa Rzeszut 4ae 
Natalia Snopek 4ae 
Kinga Kosiorowska 4ae 
Ewelina Sitarz 3bc 
Agata Snopek 3bc 
Kinga Margańska 4ae 
Natalia Wit 3z 
Klaudia Sitarz 2aez 
Aleksandra Bąk 4ae 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu. 
 
Organizatorzy: B. Twardowska, M. Król 
3.03.2022 
  



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

  



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

  



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 
  



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 
 

KSIĄŻKA NA WEEKEND 

Wywołująca dreszcz emocji i grozy opowieść o domu 
sierot na tajemniczej wyspie, zamieszkiwanym niegdyś 
przez równie tajemnicze dzieci. Szesnastoletni Jakub, 
którego dziadek był jednym z nich, przyjeżdża na 
wyspę, żeby za wszelką cenę odkryć przeszłość 
dziwnego, zniszczonego domu i jego małych 
mieszkańców. Czy Jakub zmierzy się z potworami ze 
swoich snów? Czy osobliwe dzieci ze starych fotografii 
pokazywanych przez dziadka naprawdę istniały? Co 
jest bajką, a co prawdą? Co jest faktem, a co 
urojeniem? „Osobliwy dom pani Peregrine" to 
trzymający w napięciu thriller nie tylko dla młodzieży. 
Rdzeń książki stanowią niezwykłe, dziwne fotografie, 
od których trudno oderwać wzrok, choć sprawiają, że 
ciarki chodzą po plecach i zasnąć jakoś trudniej. 
Całości dopełniają niesamowite zwroty akcji, klimat 
grozy i postacie… cokolwiek osobliwe. Może ta książka 
jest dziwaczna, może jest ekscentryczna, ale uważaj! 
— pochłonie Cię bez reszty. 
Źródło: Osobliwy dom pani Peregrine - Ransom Riggs | Książka w 
Lubimyczytac.pl - Opinie, oceny, ceny 

Autor: B.Sobowska-Rekut 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/314850/osobliwy-dom-pani-peregrine
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/314850/osobliwy-dom-pani-peregrine
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XVIII POWIATOWY KONKURS NA LUDOWE OZDOBY WIELKANOCNY 

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
serdecznie zapraszają do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie na Ludowe Ozdoby 
wielkanocne. 
Regulamin konkursu 
Zgoda na wizerunek 

 

XXI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W WERYNI 
 

 
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa odbył się XXI  Turniej 
Tenisa Stołowego w Weryni. Organizatorem był Zespół Szkół Agrotechniczno – 
Ekonomicznych w Weryni. Impreza odbyła się 12 marca 2022 roku w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Weryni. Turniej niezmiennie od wielu lat cieszy 
się dużym zainteresowaniem. W zawodach uczestniczyło 94 zawodników: uczniowie 
szkół podstawowych i szkół średnich oraz dorośli. Rozgrywki były prowadzone w 
kategorii kobiet i mężczyzn. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast nagrody rzeczowe otrzymało pierwszych 
pięciu zawodników w każdej kategorii. 
Wyniki turnieju: 
            dziewczęta                                         chłopcy 
Szkoła podstawowa 
Klasy I – IV 
1. Pola Kardyś                                      1. Bartosz Piwowar 

https://cloud2s.edupage.org/cloud?z%3AxpRRAc9kHMHWDJj5a4pEzuFsKA16McMonU8scCuIAgTgyK%2FBDH3mAVEfvQzlOhzO
https://cloud8s.edupage.org/cloud?z%3AaXACRjxmDrxfmt11aBRKlaBDwm%2BlBuNhJLIGOlPuFo6wq59Gcl9kS0f2ZnWEUrfs
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2. Oliwia Fołta                                     2. Adrian Wójcicki 
3. Wiktoria Białek                                3. Szymon Biestek 
4. Zuzanna Skowron                           4. Paweł Rząsa 
5. Zuzanna Dypa                                 5. Jan Sajdak                                                
Klasa V – VI 
1. Oliwia Frysztak                                1. Maksymilian Czachor 
2. Wiktoria Sajdak                                2. Michał Warunek 
3. Natalia Popławska                            3. Szymon Lubera 
4. Nicole Wójcicka                                4. Jakub Skowron 
5. Julia Nowak                                      5. Maciej Wójcicki 
Kl. VII, VIII 
1. Gabriela Mazur                                 1. Karol Zieliński 
2. Wiktoria Rząsa                                  2. Bartosz Stąpor 
3. Gabriela Blat                                     3. Lucjan Zagroba 
4. Gabriela Czachor        
Szkoła średnia 
1. Marcelina Kopeć                                1. Marcin Jachyra 
2. Karolina Baran                                   2. Bartosz Wójcicki 
3. Lidia Tylutka                                       3. Paweł Tęcza 
4. Julia Rząsa                                        4. Tomasz Ozga 
5. Alicja Mazur                                                            
Dorośli 
1. Krzysztof Zieliński 
2. Patryk Zieliński 
3. Jan Kolano 
4. Kamil Tyburczy 
5. Szymon Majewski 
            
Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie - uczniowie Zespołu Szkół 
Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni: Tomasz Ozga, Marcin Jachyra, Albert 
Reguła, Szymon Serafin, Bartosz Wójcicki, Bartosz Surdej. 
Dla wszystkich zawodników były przygotowane drożdżówki, napoje i drobne upominki. 
Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni mgr Zbigniew 
Bogacz ufundował dwa puchary, które otrzymali zwycięzcy najstarszej kategorii. 
Fundatorami nagród byli: 

 Pan Andrzej Nowak 
 Pan Emil Wilk – sklep KÓŁKO 
 Pan Marcin Ligęza – PRACOWNIA UPOMINKÓW 
 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Weryni 
 Pani Małgorzata Stachnik – CUKIERNIA BABECZKA 
 Fundacja SERCE 

 
Autor: Andrzej Żywiec 
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POWITANIE WIOSNY 2022 
 

 
 
21 marca w naszej szkole uroczyście witaliśmy nadejście wiosny. Samorząd 
uczniowski przygotował dla społeczności szkolnej wiele konkurencji, które zapewniły 
doskonałą zabawę. Zwycięskie klasy oraz przebierańcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodkie upominki. Bardzo duże zaangażowanie indywidualne młodzieży 
skłania samorząd do przemyśleń i zmian w regulaminie, aby w przyszłym roku 
nagrodzić każdy pozytywny przejaw kreatywności. Bardzo dziękujemy za udział!  
 
Najlepsi przebierańcy: 
Barbara Guzda   
Lewandowski Marcin 
Adrian Kochanowicz 
Klaudia Sitarz 
Aleksandra Durak 
Weronika Fitał 
 
Najlepiej przebrany nauczyciel: p. Ewa Serafin 
 
Najwyższa ilość punktów za wszystkie konkurencje: 
 
Grupa I: 4z 
Grupa II: 2aez 
Nagrodę GRAND PRIX wygrała klasa 2aez minimalnie pokonując w punktacji 
generalnej klasę 4z. 
 
Autorzy: Patrycja Ozga, Adam Pełka 
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KONKURS MŁODY EKONOMISTA 

📣Halo uczniowie❗ 

👉 Jest tu ktoś chętny na udział w Konkursie 

Młody Ekonomista 2022❓ 

✅ Jeśli znasz się na ekonomii i polityce 

gospodarczej, to nie masz na co czekać❗ 

👉 Przygotuj pracę, wykaż się wiedzą i 

zgarnij nawet 6 000 zł 💰💰 

📜 Poznaj regulamin oraz zasady udziału w 

Konkursie: https://tep.org.pl/projekty/mlody-
ekonomista/ 

📝 Zarejestruj się i zabieraj do pracy: 

https://tep.org.pl/formularz-zgloszeniowy-
kme/ 
Więcej o Konkursie na stronie: https://tep.org.pl/ 
#KME2022 #TEP #konkurs #uczeń #ekonomia #gospodarka #wygrajpieniądze 
 
 
SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

 
 

 
WARSZTATY WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE 
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W drugi dzień wiosny naszą szkołę odwiedzili uczniowie ze SP w Woli Rusinowskiej. 
Podczas warsztatów dzieci uczyły się od naszych architektów i żywieniowców 
wykonywania dekoracji wiosennych i wielkanocnych. Wiemy, że Święta Wielkanocne 
są bardzo ważne dla nas chrześcijan, pełne różnych tradycji oraz symboli.  Dlatego też 
dzieci przygotowały kolorowe pisanki i zające, które prawdopodobnie przydadzą się 
do dekoracji stołów i koszyczków wielkanocnych. Podczas warsztatów dzieci 
sporządzały także kolorowe tartinki, opiekane warzywa oraz frytki warzywne, do 
wykonania których wykorzystali m. in. wiosenne nowalijki. 
Również nasi architekci przygotowali dla młodych uczniów, specjalne warsztaty. 
Najpierw omówione zostały fenologiczne oznaki wiosny. Dzieci mogły również 
zobaczyć na ramie szkolnego okna pożytecznego owada – złotooka oraz dowiedzieć 
się o nim kilku ciekawostek. Owad ten chowa się w ten sposób przed zimą, a ponieważ 
słońce mocno nagrzewało szkolną salę, postanowiliśmy uchylić okno by mógł wrócić 
do swojego naturalnego środowiska. Następnie nastąpiła najprzyjemniejsza część – 
malowanie na płótnie. Tematyka związana była ze zbliżającymi się świętami 
wielkanocnymi. Nie zabrakło więc obrazków z króliczkami, pisankami, kurczakami. 
Wielką radość milusińskim sprawiało kalkowanie oraz nanoszenie akwareli na 
materiał, z którym większość do tej pory nie miała styczności. W podziękowaniu za 
wspaniałą zabawę niektóre z dzieci narysowały dla nas na pamiątkę Panią 

Wiosnę . Staranność, skupienie, doskonały dobór barw – to wszystko cechowało 
naszych wspaniałych gości oraz świadczyło niezaprzeczalnie o fakcie, że malować 
potrafi każdy! 
Swój wkład w przygotowanie warsztatów mieli również uczniowie, którzy pokazali 
swoim młodszym kolegom w jaki sposób łączyć polskie i hiszpańskie smaki. Jest to 
nie tylko ciekawie, ale również pyszne połączenie. Takich umiejętności nauczyli się 
uczestnicy mobilności w Hiszpanii w ramach projektu PO WER Nasza szkoła Twoją 
szansą na sukces. 
 
Autor; A. Tęcza, M. Banaś, B. Sobowska-Rekut 
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Rekolekcje szkolne 
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TAJNIKI CARVINGU 
 

 
 

Końcem marca uczniowie klasy ósmej ze SP w Krzątce poznali historię Nang 
Noppamart, kobiety, która zapoczątkowała na świecie sztukę carvingu. Rzeźbienie w 
owocach i warzywach nie jest aż tak skomplikowane jakby się mogło 
wydawać. Młodzież z tej szkoły miała okazję poznać zasady carvingu. Pokazaliśmy im 
jak w prosty sposób wykonać kwiaty, liście i inne kompozycje, a następnie nasi 
goście sami wykonali łabędzie z jabłek, które wyglądały zachwycająco. 
 
Autor: A. Tęcza, B.Sobowska-Rekut 
 
 
 
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WYJAZD DO FRANCJI W RAMACH 
PROJEKTU „FOOD REDEFINED” 
 

 
REGULAMIN_REKRUTACJI_Food_Redefined 
FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY 
Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Food Redefined” o numerze 2020-1-PL01-KA229-
081707_1 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna 
- akcja KA229 dla uczniów, którzy będą uczestniczyć w mobilności w Francji w terminie 
maj-czerwiec 2022 r. 

https://cloud5s.edupage.org/cloud?z%3AonLnXeEfOrtUO%2BwKdVyRykbFzGzfBi%2B9j4YYBxHRdM5I%2FpZf1M5B2fLcsKvXFIfh
https://cloud6s.edupage.org/cloud?z%3AE4iiNCEILzbjzjK9lJMAo8QwC5umvy1GnyYlCuvjty8LkJP5OjVmcWCcVdGZVnMN
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Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z obecnych klas I, II i III Czteroletniego 
i Pięcioletniego Technikum, kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych. 
Nabór rozpoczyna się 28 marca 2022 r. i będzie trwał do 31 marca 2022 r. Udział 
w projekcie jest darmowy i w 100% finansowany ze środków europejskich. 
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie należy składać w terminie 28-30 marca 
2022 r. w sekretariacie szkoły. 
 
 
„KAŻDY TO POWIE, ŻE NIC NAD ZDROWIE” – KONKURS 
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Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym "Każdy to powie, że nic nad 
zdrowie" organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Kolbuszowej pod patronatem Starosty Kolbuszowskiego. 
Cele konkursu: 
1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży. 
2. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 
3. Integracja młodzieży wokół wartości. 
4. Podkreślenie znaczenia zdrowego stylu życia. 
5. Rozwijanie wartości artystycznej i upowszechnienie dorobku plastycznego 
młodzieży. 
Zasady uczestnictwa: 
1. Szkoły mogą wysłać nie więcej niż 10 prac. 
2. Technika wykonania prac jest dowolna. Format A3. 
3. Termin do 12 kwietnia (wtorek) 2022 r. 
4. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły i klasą. 
  
Proszę o składnie prac w terminie do 12 kwietnia 2022 r. do sekretariatu lub do 
pedagoga szkolnego. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe! 
 
Autor: Iwona Pogoda 

 
 

ZAPROSZENIE 
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WYJAZD DO FRANCJI 
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ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 
 

 
 

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem 
układu nerwowego. To choroba nieuleczalna, jednak przy odpowiednich metodach 
terapeutycznych można zmniejszyć jej nasilenie. Jeszcze niedawno uważano, że 
autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy 
częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się niebieski. 
Najnowsze badania pokazują jednak, że autyzm w takim samym stopniu dotyka 
mężczyzn, jak i kobiet. 
Autystyczny umysł oznacza posiadanie stylu myślenia, uczenia się i nawiązywania 
relacji z ludźmi, który jest odmiennym od standardowego.  
Jeśli dobrze znamy sposób myślenia i odbierania świata przez osoby w spektrum 
autyzmu, możemy lepiej rozumieć się na co dzień oraz lepiej im pomagać. Na przykład: 

 kiedy wiemy, że nadwrażliwość na dźwięki to duży dyskomfort, możemy 
zorganizować przestrzeń do wyciszania się 

 kiedy wiemy, że osoby w spektrum autyzmu nie lubią zmian, wprowadzanie ich 
stopniowo może być dobrym rozwiązaniem 

 kiedy wiemy, że osoby w spektrum autyzmu mają tendencję do zagłębiania się 
w swoją dziedzinę zainteresowań, możemy zastanowić się jak wykorzystać te 
zainteresowania do odnoszenia sukcesów w szkole lub w pracy 

 kiedy znamy styl komunikowania się osób z autyzmem, jesteśmy bardziej 
wyrozumiali i mówimy bardziej bezpośrednio 

 jeśli wiemy, że uczeń nie zwraca na nas uwagi, kiedy do niego mówimy, bo ma 
autyzm, możemy nauczyć się innych, efektywnych sposobów przyciągania jego 
uwagi. 

 
Autor: I Pogoda 
Źródło: https://polskiautyzm.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://polskiautyzm.pl/
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MISTRZOSTWA NARODOWEGO TEATRU EDUKACJI 
 

 

Dnia 28 marca młodzież z naszej szkoły udała się na spektakl teatralny do Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej. Tematem wystąpienia był dramat Adama Mickiewicza 
pt. Dziady cz. III. Gra aktorów, którzy odegrali asceniczny dramat od pierwszego 
momentu zaciekawiła wszystkich widzów. Każdy ich gest, mimika i wyważony ton 
głosu w wyjątkowy sposób podkreślały odgrywaną scenę. Wzrok przykuwała również 
dekoracja i wyjątkowe oświetlenie sceny teatru. W spektaklu aktorzy podjęli się 
tematyki walki o wolność ojczyzny i martyrologii narodu polskiego. Przedstawili 
postawy przedstawicieli polskich i rosyjskich środowisk na podstawie historycznych 
wypadków związanych z procesem filomatów i filaretów. Zaprezentowali jedną 
z najbardziej niesamowitych i trudnych do odegrania scen jaką była Wielka 
Improwizacja. Ukazali klęskę prometejskiej postawy Konrada, który samotnie chciał 
przeciwstawić się złu caratu, żądając od Boga władzy nad ludzkimi duszami (sc. II) a 
także mesjanistyczną wizję Księdza Piotra (sc. V) oraz brutalność Senatora 
Nowosilcowa.          
Uważam, że przedstawiony spektakl był warty uwagi. Aktorzy w interesujący sposób 
opowiedzieli widzom tą jakże trudną historię i ułatwili zrozumienie lektury Mickiewicza. 
 
Autor: Kinga Margańska 
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OLIMPUS – JĘZYK ANGIELSKI 

 
 

W ostatnim tygodniu marca br. odbyła się w naszej szkole sesja wiosenna ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego Olimpus. Test olimpiady składał się z 30 pytań 
(dotyczących rozumienia czytanego tekstu, gramatyki, kultury krajów anglojęzycznych itp.) 
i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub 
wszystkie mogły być poprawne. Także mogło zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie była 
właściwa. Z tym trudnym wyzwaniem zmierzyło się 10 uczniów z klas czwartych, którzy w ten 
sposób mogli sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie tuz przed maturą. Aktualnie 
pozostaje nam czekać na wyniki. Trzymajcie kciuki! 

 
Autor: Natalia Snopek 
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PASJA CUKIERNICZA 
 

 
 

Opowiem Wam o mojej pasji do cukiernictwa. Od kilku lat interesuję się cukiernictwem, 
dlatego wybrałam tę szkołę. Nie zawsze moje słodkości były idealne, lecz nie 
poddawałam się. Pogłębiałam swoją wiedzę, poznając różne tajniki 
i techniki cukiernicze. W szkole mogłam liczyć na rady ze strony nauczycielek 
z przedmiotów zawodowych. Najbardziej rozkochałam się w wykonywaniu tortów, ale 
i nie tylko. To dopiero początek, ale już teraz mogę pochwalić się moimi kilkoma 
wypiekami. Oto kilka zdjęć przedstawiających moje słodkości. 
Piszę to jako tegoroczna maturzystka, której przygoda z ZSAE w Weryni właśnie 
dobiega końca. Bardzo szybko minęły te 4 lata w tej szkole. Będę wspominać ten czas 
bardzo dobrze, chwile spędzone tutaj zapamiętam na  długo. Tych wspaniałych 
momentów było bardzo wiele, czas spędzony ze znajomymi, lekcje czy zajęcia 
praktyczne, które zapamiętam szczególnie, na nich zawsze panowała super 
atmosfera. Warto wspomnieć o konkursach czy warsztatach, dzięki którym mogliśmy 
doskonalić swoje umiejętności.  
 
Autor: Gabriela Jabłońska 

 
 

DORADZTWO ZAWODOWE 
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KIERMASZ WIELKANOCNY SKC 
 

W dniach od 11-12.04.2022 r. 
(poniedziałek i wtorek) Szkolne Koło 
Caritas organizuje Kiermasz 
wielkanocnych ciasteczek. Udekorowane 
lukrem będą miały różne kształty 
symbolizujące Wielkanoc: baranki, 
kurczaczki, jajka, kaczuszki. Sprzedaż ich 
będzie odbywała się na długiej przerwie 
przy wejściu głównym do szkoły. 
Uzyskane fundusze z akcji SKC będą 
przekazane dla osób potrzebujących lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej. 

Dziękuję klasie I kucharz, II i III z technikum żywienia i usług gastronomicznych za 
pomoc w wypiekaniu ciasteczek oraz dekorowanie ich. 
Serdecznie zapraszamy: Szkolne Koło Caritas 
 
Organizator: Agnieszka Biestek 
 
 
TAJEMNICZE MIEJSCE … 
 

 
 
Gdzie ono jest? Okazało się, że może być w opuszczonej bibliotece, w więziennej celi, 
w drewnianym domku, na strychu, w sobie… Także w starym zamku, przy 
zapomnianej studzience, w leśnej ciszy, w królestwie Elfów. Dla niektórych to Polska, 
dla innych serce… 
Jakże nietypowe tajemnicze miejsca wyszukała i opisywała nasza młodzież, która po 
raz kolejny  wzięła udział już w XIII Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy. 
Konkurs organizowany jest z dużym powodzeniem przez Zespół Szkół 
Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. 
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Młodzież w tym roku przesyłała swoje teksty nigdzie dotąd niepublikowane na temat 
tajemniczego miejsca. Mógł to być  wiersz  lub utwór pisany prozą w jednym 
egzemplarzu. Jury konkursu  oceniało oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość formy 
i kompozycję,  a także poziom językowy  prac. 
Dziękujemy za tajemnicze wrażenia! 
  
Wyniki konkursu: 
 
kategoria PROZA -  szkoły podstawowe  
 
I miejsce: Nina Sudoł z PSP im. M. Konopnickiej w Komorowie 
II miejsce: Klaudia Krzysik ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu 
III miejsce: Konrad Kopeć ze Szkoły Podstawowej w Dzikowcu 
 Wyróżnienia: Aleksandra Rogowska (Komorów), Sandra Więcław (Bukowiec), Patrycja 
Reguła (Widełka) 

  
kategoria PROZA -  szkoły ponadpodstawowe 
 
I miejsce:  Amelia Dziadura i Piotr Wawrzonek  z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 
II miejsce: Aleksandra Durak z  Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  w Weryni 
i Emilia Rusin z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 
III miejsce: Oliwia Komaniecka (LO) i Natalia Wit (ZSA-E) 
 Wyróżnienie: Katarzyna Gola i Wiktoria Cholewa (ZSA-E w Weryni) 
  

kategoria POEZJA -  szkoły podstawowe 
 
I miejsce: Gabriela Kretowicz ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi 
w Widełce i Emilia Łeptuch z PSP im. M. Konopnickiej w Komorowie 
II miejsce: Julia Lampart z PSP im. M. Konopnickiej w Komorowie i Wiktoria Ziembka Szkoły 
Podstawowej w Dzikowcu 
III miejsce: Emilia Dziuba ze Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego 
w Trzęsówce , Karolina Kopeć z PSP im. M. Konopnickiej w Komorowie 
Wyróżnienia: Agata Zimny (Mazury), Wiktoria Wojnar, Kinga Jamróz i Agata Maciąg 
(Dzikowiec) 

  
kategoria POEZJA -  szkoły ponadpodstawowe 
 
I miejsce: Ewelina Buczek z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  w Weryni 
II miejsce: Gabriela Pawłowska (LO) i Szymon Zieliński (ZSA-E w Weryni) 
III miejsce: Marcin Rzeszutek (LO) 
Wyróżnienie: Weronika Fitał 
Dziękujemy wszystkim i zapraszamy do udziału w przyszłym roku. 

  
Autor: Katarzyna Wachowska 
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KULINARNE INNOWACJE 
 

 
 

Od lutego uczniowie kierunków gastronomicznych mają okazję uczestniczyć w innowacjach 

pedagogicznych dotyczących tradycyjnych potraw z dziczyzny i ptactwa dzikiego. Przez kilka 

ostatnich tygodni nasza młodzież uczyła się wykonywania potraw z ptactwa 

dzikiego,  zwierzyny łownej drobnej i grubej. Ponadto uczniowie sporządzali sosy i dodatki 

skrobiowe oraz przygotowali aranżacje potraw z dziczyzny. Wykorzystując mięso ptactwa 

i dziczyzny przygotowali również potrawy chorwackie, francuskie, portugalskie i hiszpańskie, 

których nauczyli się w czasie mobilności, odbywających się w ramach projektu Food Redefined 

oraz PO WER Nasza szkoła Twoją szansą na sukces. Zadaniem uczestników mobilności było 

pokazanie iż dziczyzna jest elementem wspólnym w różnych kuchniach europejskich. 

Przygotowali wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami  udziec jagnięcy z pieczonymi 

ziemniakami, migas z kapusty i ziemniaków, balotynę z perliczki z kaszą bulgur, udziec 

z jelenia po burgundzku z chipsami warzywnymi. Ćwiczyli także sporządzanie potraw kuchni 

hiszpańskiej czyli grillowaną ośmiornicę z chlebkiem z batatów, pieczonego dorsza oraz risotto 

z kaszy jaglanej. Prawdziwa eksplozja smaków! 

Poniżej wybrane przepisy: 

 

Polędwica z jelenia w zalewie 

Składniki: 

ok. 1,5 kg mięsa, 

2 marchewki, pietruszka, seler 

2 kg cebuli, 

czerwona vegeta, 

1 szklanka oleju, 1/2 szklanki oliwy. 

Wykonanie: 

Warzywa gotować z mięsem 4 godziny, bez soli. Wyciągnąć z wody, ostudzić, osuszyć, 

pokroić na cienkie plastry (4 mm), a cebulę skroić w drobną kostkę. W salaterce układać 

warstwy: cebula, czerwona vegeta, mięso, dobrej jakości olej połączony z oliwą, znowu cebula, 

vegeta, mięso i olej. Schłodzić. Podawać z chlebkiem czosnkowym. 

  

Wykwintna sałatka z polędwiczką z dzika 

Składniki: 
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1, 5 kg polędwicy z dzika 

sól peklująca Prymat, kminek, czosnek 3 ząbki 

1 opakowanie sera mozzarelli mini, 

opakowanie mixu sałat z rukolą, 

małe opakowanie pomidorków cocktailowych, 

żółtej papryki, 

Mały słoiczek miodu wielokwiatowego, 

2 łyżki musztardy 

4 łyżki octu balsamicznego, 

6 łyżek oleju 

sól, pieprz, 

8 ząbków czosnku. 

  

Wykonanie: 

Zamarynowane mięso osączyć z zalewy, natrzeć kminkiem, czosnkiem, przyprawami, 

podsmażyć na ostrym ogniu w celu zarumienienia, piec około1 godziny w rękawie do pieczenia 

i studzić. W słoiku wymieszać  szklanki oliwy, 3-4 łyżeczki octu balsamicznego, 1 łyżeczkę 

miodu i pokrojone ząbki czosnku. Doprawić do smaku. Upieczoną polędwiczkę pokroić na 

kawałki 2 cm na 2 cm i lekko. Umyte pomidorki i kulki serowe pokroić na połówki. Na talerzu 

jednoporcjowo na spód wysypać sałatę, rozdrobnione pomidorki, słupki papryki, kuleczki 

serowe i kawałki polędwiczki. Całość  polać przygotowanym sosem. 

  

Polędwiczki z dzika z linguine( lingwini ) cukiniowym. 

 

Składniki: 

1, 5 kg polędwicy z dzika, 

przyprawa do mięsa, kminek, czosnek 3 ząbki, 

- 2 łyżeczki musztardy, sól i pieprz. 

 

Polędwiczki osuszyć, natrzeć musztardą, solą i pieprzem, obsmażyć na gorącej suchej patelni, 

przełożyć do formy i wstawić na 40 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 170. Lekko 

przestudzone pokroić w skośne plastry po 2 na osobę. 
 

Lingwini cukiniowe. 

3 cukinie, 2 duże pomidory, 1 por lub biała cebula, główka czosnku, 2 łyżki oliwy lub oleju, sól 

i pieprz, szczypior. 

Pora pokroić w półplasterki, czosnek posiekać, pomidory obrać ze skórki , usunąć gniazda 

nasienne i pokroić w kostkę, cukinie wymyć, usunąć końcówki i pokroić w długie frytki. Tłuszcz 

rozgrzać, włożyć pora i czosnek, mieszając ogrzewać 1 minutę, dodać cukinie , a na końcu 

pomidory, ogrzewać do lekkiego zmięknięcia/delikatnie mieszać, aby nie zniszczyć struktury 

warzyw. Zdjąć z ognia, przyprawić i posypać pokrojonym szczypiorem. Na lingwini układać 

plastry mięsa. 

 

Autor: A. Tęcza, W. Majewska B. Sobowska-Rekut 
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„MADE IN SERCE” 

 

 

W dniach 29-31 marca przeżywaliśmy nasze szkolne rekolekcje zatytułowane „Made 
in serce”. Był to niezwykły czas, święty czas dla każdej wspólnoty. W tym roku 
rekolekcje prowadził katecheta ks. Mariusz Uryniak. Pierwszego dnia próbowaliśmy 
sobie wyobrazić Boga poszukującego. Każdy z nas czasami poprzez swoje grzechy 
ucieka przed Bogiem, a Jezus – jak czytamy w Dzienniczku św. Faustyny: „ściga nas 
swoim miłosierdziem”. W tym dniu po rekolekcjach gościliśmy w progach szkoły ks. 
bp. Edwarda Białogłowskiego, który wizytował parafię Werynię. Skierował On do 
nas swoje słowo otuchy i troski, a także zapewnił o pamięci modlitewnej za wszystkich 
zdających egzamin maturalny i zawodowy. Drugiego dnia rekolekcji głównym tematem 
rozważań było stawanie w prawdzie. Kim tak naprawdę jesteśmy? W myśl słów 
Jezusa „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Był to czas „zdzierania” masek, 
które tak często zakładamy w swoim życiu. Na zakończenie uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej. W czasie kazania ks. Rekolekcjonista  porównywał życie do pociągu i kazał 
zastanowić się czy zmierza ono we właściwym kierunku? Jezus – „konduktor” naszego 
życia, zweryfikował plany. Ostateczną stacją życia ma stać się Niebo. Bogu niech będą 
dzięki za czas rekolekcji. Ufamy, że  przyniosą jak najpiękniejsze owoce w życiu 
wszystkich. 
 
Autor: ks. Mariusz Uryniak 
W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy ks. Mariuszowi za wygłoszone 
słowo Boże  i dary Ducha Świętego. Szczęść Boże na każdy dzień Twego życia. 

 

 
WSPOMNIENIA 
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Jestem tegoroczną maturzystką. Chciałabym podsumować moją szkolną wędrówkę, 
która zmierza powoli ku końcowi. Jestem dumna z tego, że mogłam swoją przygodę 
przeżyć w Technikum w Weryni. To miejsce zawsze będzie mi się kojarzyło z radosną 
atmosferą oraz z  osobami, które udało mi się poznać. Warsztaty, konkursy, 
wycieczki,  zajęcia praktyczne, to coś czego na pewno będzie mi brakować. Chętnie 
angażowałam się w życie szkoły, dlatego też mam miłe wspomnienia z tego czasu. 
Myślę, że zostawiłam cząstkę siebie w szkole. 
Na podsumowanie kierunku w którym się kształciłam, czyli technik żywienia i usług 
gastronomicznych chciałabym dodać kilka słów o sobie. Od dziecka podpatrywałam 
jak moja starsza siostra przygotowywała pyszne ciasto, a ja chciałam jej dorównać. To 
ona zaszczepiła we mnie „bakcyla’’ pieczenia. Z biegiem lat sama próbowałam 
gotować i piec różne wyroby, czytałam przepisy, szukałam inspiracji w internecie. 
Z góry wiedziałam, że chcę iść na „żywienie’’. Trafiając tu zaczęłam spełniać swoje 
marzenia. W szkole udało mi się poznać nauczycieli, którzy służyli pomocną dłonią, 
poszerzyli moją wiedzę i doświadczenie za co im bardzo dziękuję. Ogromnym 
wsparciem była też moja klasa, która również miała zamiłowanie do gastronomii 
i zawsze wymienialiśmy się pomysłami. Po ukończeniu szkoły dalej chcę rozwijać moją 
pasję i dążyć do perfekcji, bo przez całe życie się uczymy.       
  
Autor: Kinga Wilczyńska   

 
 
 
DORADZTWO ZAWODOWE – WARSZTATY 
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MÓJ PIERWSZY DZIEŃ PRACY 
 

 
 

Dzień Przedsiebiorczości 
Jednodniowa praktyka 
Jednodniowa praktyka zawodowa 
06.04.2022 roku ponad 40 uczniów ZSA-E w Weryni kształcących się w różnych 
zawodach wzięło udział w projekcie pt. “Dzień Przedsiębiorczości”. W tym dniu 
uczniowie mogli “zaznać smaku” pracy w zawodzie poprzez odbycie jednodniowej 
praktyki zawodowej w wybranej przez siebie instytucji. Taki dzień pozwala 
zweryfikować swoje wyobrażenia o wybranym zawodzie, a uczniowie mają 
wówczas  szansę pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy 
predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Odbycie 
jednodniowej praktyki zawodowej sprzyja młodym ludziom w zaplanowaniu dalszej 
drogi edukacyjnej oraz zawodowej i przygotowuje ich do dorosłego życia. Projekt ten 
cieszy się dużą popularnością wśród uczniów mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
kolejne osoby zdecydują się by zaznać atmosfery pracy  w swoim zawodzie. Jako 
uczniowie możemy zapewnić, że nie pożałujecie! 
 
Autor: Katarzyna Gola 
  

https://cloud7s.edupage.org/cloud?z%3AwOMWZ6%2BxuMVjQ3Ty%2Fb0SoaRHbPlkNtpKgxvAkBlTEQmOAkx%2FrbU94ItfIjSPlx%2Fh
https://cloud5s.edupage.org/cloud?z%3A7GkIdh33gJS0ocfqAwX4xEvV7oZrrEh2QGR8aNqkDPhdTDuvChf5lHAgSRzg7K6j
https://cloud2s.edupage.org/cloud?z%3Awgv3oaBS9wtWZwjKCLfOFxe3cfRJkirhE2LHUCu8LiOtHxjfhKTOAxidc7MAlnYU
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WIELKANOC 2022 
 

 
 
 
 

INFORMACJA 
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MOJE ZMARTWYCHWSTANIE 
 

 
 
Szkolna Galeria Sztuki Współczesnej ZSA-E w Weryni  pt.,, Moje Zmartwychwstanie". 
Tradycyjnie podczas wernisażu gościliśmy Pana dyrektora Szkoły Zbigniewa Bogacza, 
który podczas  otwarcia  nawiązał do tytułu wystawy ,, Moje Zmartwychwstanie”, wątek 
nieustannego stawania, po porażkach i upadkach.  Na zakończenie zostały złożone 
życzenia świąteczne i uczestnicy wystawy mogli degustować świąteczne łakocie. 
1 Byczek Zuzanna. 2 Małgorzata Bąba. 3 Dragan Emilia. 4 Hopek Wiktor. 5 Jadach 
Karolina. 6 Janusz Wiktoria. 7 Jaskot Karolina. 8 Kozak Martyna. 9 Lampart 
Patrycja. 10 Majewski Karol. 11 Marut Andrzej.  12 Mazur Alicja. 13 Metlak 
Bartłomiej. 14 Micek Maja.  15 Olszowy Dorota. 16 Ozimek Kacper. 17 Pleban 
Ewa. 18 Puzio Karol.  19 Puzio Kornelia. 20 Rębisz Justyna. 21 Serafin Aleksandra. 22 
Surowiec Aleksandra. 23 Tęcza Dominika. 24 Tęcza Karolina 
Ekonomiści oraz Technicy eksploatacji portów  i terminali 
1 Boguń Jakub. 2 Cyran Michał. 3 Gniewek Anna. 4 Gniewek Magdalena. 5 Gola 
Krzysztof. 6 Kasica Patryk. 7 Kochanowicz Nikodem. 8 Konsur Małgorzata. 9 Krok 
Dawid.10 Kurdziel Katarzyna. 11 Lachowicz Kacper. 12 Łyczko Wiktoria. 13 Magda 
Izabela. 14 Malec Olgierd. 15 Malec Patrycja. 16 Pakłos Norbert. 17 Płaza Julia. 18 
Rząsa Julia. 19 Serafin Maciej. 20 Serafin Radosław. 21 Serafin Szymon. 22 Stec 
Paulina. 23 Surdej Bartosz. 24 Trzcińska Julia. 25 Wójcicki Bartosz. 26 Słabicka 
Natalia. 27 Kopec Kamil  
Składamy podziękowania Dyrekcji ZSA-E za pomoc w zakupie materiałów 
i zrozumienie potrzeb związanych z funkcjonowaniem Galerii "SGSW”. 
Uczestnikom wystawy gratuluję postawy artystycznej. opiekun i komisarz wystawy 
Katarzyna Cesarz 
   
Obok na stronie - fotorelacja z pracy twórczej uczniów-foto Bartłomiej  Metlak Logo 
wg projektu graficznego Krzysztofa Gola 

Instalacja ,,Moje Zmartwychwstanie” udowadnia, że sztuka jest 
wszędzie: w geometrii wzorów, w kontraście kolorów i faktur, a także w każdym 

zakrzywieniu ludzkiego ciała. Możemy tego nawet nie zauważyć na pierwszy rzut oka 
i łatwo przeoczyć w przyziemnej codziennej rutynie. Ale wszystko, czego 

potrzebujemy, to zatrzymać się i uważnie rozejrzeć, przyjrzeć się każdej chwili życia 
i obserwować jego szczegóły. 
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Instalacja ,, Moje Zmartwychwstanie” jest symbolicznym grobem każdego z nas. 
W dobie świąt Wielkanocnych oglądamy dzieło, które można rozbudowywać 
poprzez  dodawanie kolejnych elementów takich jak własne odrysowane na papierze 
stopy ludzkich nóg. 
  
Uczniowie klas pierwszych stworzyli instalację budując konstrukcje przestrzenną 
z krochmalonych gaz opatrunkowych. Zadaniem każdego z młodych adeptów sztuki 
stało się odrysowanie  dwóch swoich stóp na dowolnie wybranym papierze. Dzięki 
oryginalnym i minimalistycznym elementom  kilkudziesięciu stóp stworzono historię tu 
i teraz, z wizją na wtedy… Moje Zmartwychwstanie, to instalacja dotykająca życia 
i śmierci. Zanurzeni w wierze chrześcijańskiej wierzymy, że po naszej śmierci, dzięki 
Zmartwychwstaniu Pańskiemu, każdy z nas z martwych wstanie  i zostawi ślad, ale  już 
w nowej rzeczywistości… 
Nowy realizm (fr. Nouveau Réalisme) – ruch artystyczny powstały w 1960 roku 
we Francji, analogiczny do amerykańskiego neodadaizmu. Pomysłodawcą 
i teoretykiem grupy był francuski krytyk Pierre Restany. Głównym założeniem ruchu 
było eksponowanie fragmentów rzeczywistości, które miały wprost oddziaływać na 
emocje widza, a nie poprzez pryzmat wyobraźni artysty. Jego członkowie posługiwali 
się przedmiotami zużytymi, odpadami konsumpcji społecznej i pozostałościami 
przemysłu, tworząc z nich obiekty artystyczne. Akcentowali przez to nostalgię za 
przeszłością przedmiotu w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego i przemysłowego. 
Członkami ruchu byli m.in. Yves Klein, Daniel Spoerri, César, Jean Tinguely, Mimmo 
Rotella, Arman, Niki de Saint-Phalle, Martial Raysse, Wolf Vostell. Symptomatyczne 
dla ruchu były obrazy-pułapki (tableaux-pièges) Daniela Spoerriego, który przyklejał 
przypadkowe przedmioty na meblach i innych podłożach, na których zostały 
znalezione. César budował kompozycje ze zmiażdżonego złomu, a Mimmo Rotella 
tworzył dekolaże z naklejonych na płótno warstw plakatów filmowych.. 
 
Autor: Katarzyna Cesarz  
 
 
Kiermasz charytatywny 
 

 
 

9 kwietnia w Sobotę nasza szkoła wzięła udział w charytatywnym kiermaszu 
wielkanocnym, organizowanym w Szkole Podstawowej w Kupnie.  Celem akcji była 
zbiórka pieniędzy na leczenie Oliwki Kret, uczennicy tej szkoły, cierpiącej na padaczkę 
lekoodporną. Mimo niesprzyjającej pogody na kiermasz przyszli nie tylko koledzy 
i koleżanki Oliwki, ale również mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego, których los 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neodadaizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Restany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Yves_Klein
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Spoerri
https://pl.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Baldaccini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimmo_Rotella&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimmo_Rotella&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arman_(artysta)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Niki_de_Saint-Phalle&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Martial_Raysse&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolf_Vostell
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekola%C5%BC&action=edit&redlink=1
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chorej dziewczynki nie był obojętny. Podczas kiermaszu wielkanocnego nasze 
uczennice Klaudia Sitarz i Weronika Fitał reprezentowały ZSAE oferując przygotowane 
przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły: stroiki, pisanki wykonane metodą 
decoupage, zawieszki z masy porcelanowej, kartki świąteczne oraz pięknie zdobione 
pierniczki wielkanocne. Całe wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nie 
tylko dorosłych, ale również dzieci, dla których zostały przygotowane liczne atrakcje 
takie jak : pokazy sprzętu strażackiego, występy muzyczne czy warsztaty plastyczne. 
Pomoc ma sens i w efekcie udało się uzbierać kwotę ponad 20 tys. zł. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym i trzymamy kciuki za Oliwkę! 
 
Autorzy: Irmina Piłat, Urszula Szklarz 
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KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 
 

 
 

Konkurs online „Jak planować wydatki na co dzień” rozstrzygnięty! 
Przez cały marzec można było nadsyłać prace konkursowe w ramach 
projektu „Oszczędzam – wygrywam” prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Przedsiębiorcza Szkoła w Weryni działające przy Zespole Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Komisja konkursowa działając w oparciu o regulamin, po 
burzliwych obradach wybrała zwycięzców.  
Wszystkich finalistów oraz osoby wyróżnione zapraszamy 26 kwietnia o godzinie 9.00 
na salę gimnastyczną przy ZSA-E w Weryni na konferencję podsumowującą projekt 
i uroczyste wręczenie nagród.  
Gratulujemy!  
 
Autor: K.Rębisz 
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS „LOTNICTWO TO MOJA PASJA” 
 

 
 

ZSA-E w Weryni reprezentowali uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik 
eksploatacji portów i terminali. Bartosz Surdej oraz Jakub Boguń rywalizowali z ponad 
40 uczniami z całej Polski uczącymi się w kierunkach:  technik operacyjny służb 
lotniskowych, turystyka i rekreacja  oraz technik eksploatacji portów i terminali. 
Konkurs sprawdzał wiedzę teoretyczną dotyczącą lotnictwa. Uczestnicy musieli 
wykazać się znajomością ustawy na temat lotnictwa, konwencji  chicagowskiej czy 
znajomością samolotu CSS 112. W ramach  programu uczestnicy mogli wysłuchać 
wykładów na temat:„ Przesyłania danych między podmiotami lotniczymi w operacjach 
lotniczych” oraz „Pracuj ponad 10 000 m nad ziemią”. Nasi uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą na temat lotnictwa. Udział w konkursie pozwolił poszerzyć horyzonty oraz 
zawrzeć nowe znajomości. Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie był organizatorem tego 
konkursu, który odbył się 12.04.2022 r. Konkurs został przygotowany w ramach 
współpracy z Politechniką Rzeszowską. 
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. 
 
 
DZIEWCZYNY Z ZSA-E W WERYNI MISTRZYNIAMI W OCHRONIE 
PRZECIWPOZAROWEJ 
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22 kwietnia bieżącego roku, już po raz dwudziesty trzeci Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  wspólnie z Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej zorganizował eliminacje 
powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. 
Tematyka OTWP obejmowała wiedzę z zakresu: 
- historii ochrony przeciwpożarowej OSP i Związku OSP RP 
- prewencji przeciwpożarowej 
- ratownictwa medycznego 
- tradycji i historii straży pożarnych i ochrony p.poż 
- przyczyn  powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów 
- instalacji i urządzeń przeciwpożarowych 
- zabezpieczenia przeciwpożarowego 
- zasad ewakuacji ludzi i mienia 
- sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
Eliminacje powiatowe Turnieju, w których brały udział drużyny z wszystkich gmin 
powiatu kolbuszowskiego odbywały się w trzech grupach wiekowych tj. uczniowie 
dwóch grup wiekowych Szkół Podstawowych a także uczniowie szkół 
Ponadpodstawowych. 
Drużynę Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni reprezentowały 
uczennice klasy drugiej Technikum w składzie: Weronika Fitał, Martyna Jagodzińska 
oraz Klaudia Sitarz. Drużyna naszej Szkoły spisała się znakomicie bo Turniej 
wygrała Martyna Jagodzińska a trzecie miejsce zajęła Klaudia Sitarz. 
Martyna Jagodzińska będzie reprezentować powiat Kolbuszowski w Turnieju 
Wojewódzkim, który odbędzie się w 25 maja w Trzcianie. 
Dzielne „weryńskie strażaczki”, do konkursu przygotowywał Bolesław Krzysztofiński 
nauczyciel Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 
 
 
NOWOCZESNA KUCHNIA OSZCZĘDNA 
 

 
Trend no waste to nie tylko moda na niewyrzucanie jedzenia, ale również sposób na 
oszczędzanie. Dobrze wpisuje się on w tematykę projektu, który jest realizowany 
w naszej szkole. Podczas warsztatów dotyczących nowoczesnej kuchni oszczędnej 
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nasi uczniowie przygotowali: szarlotkę z czerstwego pieczywa, sushi, deser mocno-
owocowy, tiramisu, placuszki z warzywami, mięsem i dipem koperkowo-miętowym 
oraz kompot jabłkowo-pomarańczowy z nutą mięty. 
My również zachęcamy uczniów do niemarnowania jedzenia. Masz w domu napoczęte 
suche i mleczne produkty, mrożonki lub owoce i warzywa, które już długo leżą w 
lodówce – nie wyrzucaj ich, zrób potrawę według tradycyjnych przepisów lub wymyśl 
nową recepturę. Zeschnięte czy sczerstwiałe pieczywo warto wykorzystać nawet 
wtedy, gdy nie nadaje się na smaczne kanapki. Czerstwy chleb czy wczorajsze bułki 
mogą stanowić świetną bazę do przygotowania pysznych dań czy półproduktów takich 
jak grzanki do zupy czy sałatek,  chleb smażony w jajku, szarlotkę czy zapiekankę, zaś 
z obierki z warzyw czy owoców możesz wykorzystać do przygotowania wywarów 
i kompotu. 
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawdzonym przepisem na szarlotkę z czerstwego 
pieczywa. 
  
Szarlotka na spodzie z czerstwego pieczywa 
przepis na blachę o wymiarach 24 cm x 24 cm 
300 g czerstwych bułek 
200 m mleka 
2 jajka 
100 g mąki pszennej 
3 łyżki cukru 
kilka kropel esencji waniliowej 
budyń waniliowy 
3 średnie jabłka 
cynamon 
40 g masła 
40 g cukru 
70 g mąki pszennej, papier 
Bułki pokrój na kawałki, potem przełóż je do miski, zalej mlekiem i odstaw na ok. 
godzinę. Po tym czasie odsącz mleko, a następnie bułki przełóż ponownie do miski, 
dodaj do nich mąkę, 3 łyżki cukru, 2 jajka, budyń waniliowy oraz esencję waniliową. 
Składniki wymieszaj bardzo dokładnie, tak aby powstała z nich gęsta masa. Blachę 
wysmaruj delikatnie masłem lub wyłóż papierem. Wyłóż na nią ciasto. Wstaw do 
piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i piecz przez ok. 20 minut. W tym czasie obierz 
jabłka i pokrój je w plastry. Następnie włóż je do miski, zasyp łyżką cukru i łyżką mąki 
oraz cynamonem (ilość według upodobań). Przygotuj kruszonkę: do miski przesiej 
mąkę, dodaj cukier oraz masło pokrojone na małe kawałki. Obiema dłońmi rozcieraj 
składniki. Łączenie ich w jednolite ciasto powinno zająć chwilę. Na podpieczony spód 
ciasta rozłóż jabłka, lekko je dociskając. Na koniec ciasto posyp kruszonką. Wstaw 
ponownie do piekarnika i piecz ok. 25 minut. 
 
Autor: A. Tęcza 
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DORADZTWO ZAWODOWE – WARSZTATY 
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DZIEN DOBRA 
 

 
 

Przypadająca 24 kwietnia 2022 r. Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto patronalne 
Caritas. W tym roku obchodziliśmy go jako Dzień Dobra. Organizowane w tym dniu 
pikniki, warsztaty, pokazy, biegi i koncerty, były okazją, aby pokazać, jak dużo dobra 
dzięki wolontariuszom Caritas wydarza się na co dzień. Wojna w Ukrainie nadała 
przygotowaniom do tego święta nowy kontekst. Przeprowadzone w Dniu Dobra kwesty 
pomogły m.in. w utrzymaniu placówek dających schronienie uchodźcom. Także nasza 
szkoła zaangażowała się w to wydarzenie. Wolontariusze z naszej szkoły przygotowali 
ukraińskie smakołyki które były sprzedawane pod Kolbuszowską Kolegiatą. Zostały 
przygotowane także inne przedmioty takie jak las w słoiku, drewniane podkładki, 
zakładki do książek z których dochód w całości przeznaczyliśmy na dom w Porębach 
Dymarskich w którym obecnie przebywają imigranci wojenni z Ukrainy. Udało zebrać 
się ponad 5 tysięcy złotych i 100 dolarów. Wszystkim uczestnikom wydarzenia, 
wolontariuszom składamy wielkie Bóg zapłać. Pamiętamy i ufamy, że przesłanie Dobro 
wraca stanie się i naszym udziałem. 
 
Autor: ks. Mariusz Uryniak 
 
 
 
WARSZTATY Z TRADYCYJNYCH TECHNIK MALARSKICH W RAMACH 
PROJEKTU LASOWIACKIM SZLAKIEM 
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Dzięki Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza nasza szkoła bierze udział 
w programie grantowym „Rozgrzewamy Polskie Serca”. W ramach tego programu 
prowadzimy projekt „Lasowiackim Szlakiem”, który poprzez różne działania ma 
przybliżyć dzieciom i młodzieży dawną kulturę Ziemi Kolbuszowskiej. W XXI wieku, 
gdzie codziennością stały się smartfony, drony, liczące kalorie zegarki czy elektryczne 
auta, doświadczenie tradycji sprzed kilku wieków jest zdarzeniem niezwykłym 
i ciekawym. Dlatego projekt ten zakłada między innymi cykl warsztatów, które pozwolą 
dotknąć historii naszych przodków. 26 kwietnia Pani Katarzyna Cesarz, wspaniała 
artystka i malarka, przeprowadziła warsztaty artystyczne z tradycyjnych technik 
malarskich dedykowane młodzieży kształcącej w zawodzie technik architektury 
krajobrazu oraz uczniom ze Szkoły Podstawowej w Mazurach. Opowiedziała 
o tradycjach Lasowiaków, używanych przez nich wzorach, zdobieniach. Pokazała, 
w jaki sposób wykonywano hafty bez użycia igły, czym przystrajano stroje, jakich 
używano barw. Przybliżyła nam dzieciństwo przodków, czyli jakie zabawki były 
dostępne w tamtych czasach. Uczniowie, inspirując się pokazanymi wzorami 
Lasowiaków, sami wykonywali projekty zdobień, które odwzorowali dziurkowaniem 
nakłuwając plastikowe zakładki oraz przenosili w formie malunku na drewniane 
deseczki. Największą jednak radość sprawiło zdobienie lasowiackich zabawek. Za te 
drobiazgi posłużyły nam wycięte na sklejce koniki na płozach, koguciki i wozy. 
Używając farb akrylowych, dających piękny, trwały efekt, uczniowie w skupieniu 
malowali uzdy, kwiaty, faliste wzory, kropki. A wszystko to przy muzyce regionalnych 
kapeli. 
 
Autor: Marta Banaś 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY EKO-PLANETA 2022 
ROZSTRZYGNIĘTY! 
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W marcu br. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego 
„Eko-Planeta”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy 
i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Jego ideą 
jest: upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających 
z rozwoju gospodarczego,  aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez 
prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć, poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o 
przyrodzie Polski. 
Naszą szkołę w konkursie reprezentowało 15 uczniów z klasy II, III i IV. W kwietniu 
otrzymaliśmy wyniki konkursowych zmagań, które przedstawiają się następująco: 
Dyplom za bardzo dobry wynik, najwyższy w szkole oraz nagrodę książkową otrzymała 
Ewa Rzeszut. 
Dyplomy wyróżnienia otrzymały: Agata Snopek, Kinga Margańska, Ewelina Sitarz. 
Dyplomy uznania przyznano: Natalii Snopek, Adamowi Pełka, Barbarze Guźda, 
Patrycji Ozga, Gabrieli Ofiara, Klaudii Sitarz, Aleksandrze Durak, Natalii Wit, Wiktorii 
Węglarz, Gabrieli Flis, Marcelinie Kopeć. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników! 
 
 
UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ – ZAPROSZENIE DO II EDYCJI KONKURSU 
 

„Sleeveface” - to zdjęcie przedstawiające osoby 
z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. 
W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, 
zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na 
okładce. W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia 
i aparat. 
Regulamin konkursu fotograficznego SLEEVEFACE – 
ubierz się w książkę 
1. Czas trwania konkursu - od 29 kwietnia    
         do  16  maja 2022 r. 
2. Do konkursu zapraszam wszystkich uczniów    
         i nauczycieli. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie  
         wykonane  w dowolnej przestrzeni. 
4. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu. 

1. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, oryginalność 
i zaangażowanie. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych. 
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: 

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób 
trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych 
dóbr prawnie chronionych. 

4. Wykonane zdjęcia należy przesłać drogą mailową na adres: boguslawa.sobowska-
rekut@zswerynia.pl 

5. Na zwycięzców czekają nagrody. 

 
Autor: Bogusława Sobowska-Rekut 
 

mailto:boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
mailto:boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
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„CZY POTRAFISZ OSZCZĘDZAĆ?” 
 

 
 

Uczestnicy projektu „Oszczędzam – wygrywam” niewątpliwie mają większą wiedzę na 
ten temat niż ich rówieśnicy. Od stycznia zgłębiali różnorodne tajniki oszczędzania. 26 
kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Oszczędzam-Wygrywam” 
prowadzony przez Stowarzyszenie Przedsiębiorcza Szkoła w Weryni działające przy 
Zespole Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych i realizowany z Narodowym Bankiem 
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Podczas tego jednodniowego 
spotkania wysłuchaliśmy wykładu Pani mgr Magdaleny Suraj pracownika Uniwersytetu 
Rzeszowskiego pt. „Jestem przedsiębiorczy - oszczędzam i inwestuję". Jak się 
okazuje oszczędzając żywność, jednocześnie oszczędzamy pieniądze. Pani Wioletta 
Majewska podczas swojej prezentacji pt. "Oszczędzanie w kuchni dawniej i dziś" 
pokazała jak nie marnować żywności i co można dobrego przygotować z „resztek” 
warzyw i owoców. Teraz już wiemy co to znaczy kuchnia zero waste, tak obecnie 
modna i często wykorzystywana w nowoczesnej kuchni. Wszyscy uczestnicy 
konferencji mieli okazję spróbować oszczędnych potraw zarówno kuchni naszych babć 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Weryni, jak i kuchni nowoczesnej 
przygotowanej przez Panią Annę Tęcza. To jednodniowe spotkanie było również 
czasem rozdania nagród i dyplomów dla uczniów, którzy brali udział w konkursie online 
"Jak planować wydatki na co dzień?". Finalistom gratulujemy pomysłowości 
i gospodarności. 
Mamy nadzieję, iż zdobyta wiedza i umiejętności gospodarowania  oraz zarządzania 
swoimi pieniędzmi przydadzą się uczestnikom konferencji w dorosłym życiu. 
 
Autor: Katarzyna Rębisz 
26.04.2022 
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ABITURIENCI DZIĘKUJĄ 
 

 
 
Szanowna Dyrekcjo! Drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły oraz zaproszeni 
goście! Koleżanki i koledzy! 
Cztery lata temu przekroczyliśmy próg tej szkoły po raz pierwszy. Był to dla nas 
wyjątkowy dzień. Musieliśmy się zmierzyć z nową rzeczywistością. Przez ten czas 
zdobyliśmy wiele doświadczeń i wiedzy, którą z pewnością wykorzystamy w dalszym 
życiu. Szkoła, to nie tylko czas zdobywania wiedzy lecz także, a może przede 
wszystkim czas kształtowania swojej osobowości. To tutaj uczyliśmy się pracowitości, 
sumienności i odpowiedzialności. Chociaż bywały chwile trudne, to wiedzieliśmy, że 
zawsze warto walczyć do końca. Lata spędzone w tej szkole były dla nas etapem 
ciężkiej pracy, czasami porażek ale częściej sukcesów. Każdy zdaje sobie sprawę 
z tego, iż nie było łatwo, ale po czterech latach nauki pragniemy powiedzieć, że było 
warto.  W tym miejscu chcemy przeprosić za to, że nie zawsze spełnialiśmy wasze 
oczekiwania i czasami przysparzaliśmy problemów. Czas spędzony tutaj będziemy 
z pewnością wspominać jako jeden z najlepszych w naszym życiu. Szkoła ta 
pozostanie już na zawsze w naszych myślach i sercach. 
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę pana dyrektora oraz pani wicedyrektor. 
Dziękujemy za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, 
że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. 
Dziękujemy naszej wychowawczyni Pani Annie Tęczy za pokazanie nam, że 
jesteśmy ważni. To dzięki pani staraniom poczuliśmy się docenieni. Dziękujemy za to, 
że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Panią liczyć. Wsparcie i troska jaką 
nas Pani otoczyła zostanie w naszych pamięciach na zawsze. 
Nauczycielom chcemy podziękować za przekazaną wiedzę, słowa wsparcia a przede 
wszystkim za cierpliwość i wyrozumiałość. 
Dziękujemy również pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do tego, że czas tutaj 
upłynął w miłej atmosferze, czystości i porządku. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy! 
Uczniowie klasy 4z 
  
Szanowna Dyrekcjo! Drodzy wychowawcy i nauczyciele! Koleżanki i koledzy! 
Nadeszła właśnie chwila, kiedy przyszło nam się pożegnać. Dla nas, absolwentów, 
jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy 
dzwonek, nas już tu nie będzie. 
Dzisiaj zaczynamy kolejny etap życia, a każdy z nas wybiera własną drogę. 
Szanowna Dyrekcjo! Drogie Grono Pedagogiczne! 
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Na Wasze ręce pragnę złożyć w imieniu wszystkich absolwentów złożyć płynące 
z serca podziękowania za czteroletnią współpracę. Były dni lepsze i gorsze, jedynki, 
czy nieodrobione zadania domowe. Pierwsze sukcesy, ale i porażki. Dziękujemy za 
chwile wsparcia, podtrzymywania na duchu, a przede wszystkim za mobilizację, która 
często gdzieś zanikała w nieznanych nikomu okolicznościach. 
Nasza czteroletnia podróż dobiega końca, dlatego składamy podziękowania za to, że 
nauczyliście nas, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Jednocześnie 
przepraszamy za przykrości, których byliśmy przyczyną. Dziękując życzymy również 
Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów 
w życiu zawodowym i prywatnym. 
Dziękuję również Wam, Koleżanki i Koledzy, za każdą miło spędzoną chwilę oraz 
zrozumienie w chwilach słabości. Uważam, że często kierowaliśmy się myślą 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: "Jesteśmy cząstką w zespole, z niego płynie 
nasza siła". 
Po podziękowaniach naszedł czas na pożegnanie Dyrekcji, nauczycieli oraz 
młodszych przyjaciół i kolegów. Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile tutaj 
spędzone będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy ze sobą bagaż 
doświadczeń raz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę. 
Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla: "To nie jest koniec, to nawet nie 
jest początek końca, to dopiero koniec początku". 
 
Uczniowie klasy 4ae 
Zebrała: Iwona Pogoda 
 
 
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
 

 
 
 

 
 
KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 
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MATURA 2022 
 

 
 

4 maja 2022 r. punktualnie o godzinie dziewiątej 48 uczniów ZSA-E 
w Weryni kształcących się w zawodzie: technik architektury krajobrazu, technik 
ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych przystąpiło 
do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. 
Już jutro spróbują swoich sił z matematyki, a w piątek z języka obcego. Tegoroczne 
matury nie kończą się na egzaminach podstawowych. Uczniowie zobowiązani są do 
tego, by przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. 
Tradycyjnie życzymy wszystkim "połamania piór"! 
 
Fot. Witold Cesarz 
Autor: I.Pogoda 

 
 
KURS BARMAŃSKI 
 

 
 

52 uczniów z ZSA-E w Weryni w obecnym roku szkolnym bierze udział 
w kursach zawodowych. Ich realizacja możliwa jest dzięki udziałowi Samorządu 
Powiatu Kolbuszowskiego w projekcie „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie 
zawodowe”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanym w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, 
Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W sumie 
jego wartość wynosi 1 868 867,52 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi 
1 588 537,39 zł.  
W ramach tego działania zorganizowane zostaną dla naszych uczniów następujące 
kursy: 
- barmana dla 20 uczniów. Czas trwania kursu: 40 godzin. 
- baristy dla 20 uczniów. Czas trwania kursu: 40 godzin. 
- cukiernika dla 20 uczniów.  Czas trwania kursu wynosi 40 godzin. 
- grafiki komputerowej dla 8 osób. Czas trwania kursu: 50 godzin. 
- rachunkowości dla 20 uczniów. Czas trwania kursu: 94 godziny. Celem kształcenia 
jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty 
w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1145). oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie 
certyfikacji zawodu księgowego (certyfikacja typu jak ta prowadzona przez 
Stowarzyszenie Księgowych Polskich). 
- prawa jazdy kat. T dla 4 uczniów. Czas trwania kursu: 50 godzin, w tym 30 h zajęcia 
teoretyczne, 20h zajęcia praktyczne. Celem kursu jest zdobycie uprawnień do 
kierowania: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zestawem pojazdów 
składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy (przyczep), pojazdami 
określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 
A oto wrażenia uczniów z kursu barmańskiego: 
Na pierwszych zajęciach kursu barmańskiego zdobywaliśmy wiedzę, która  bardzo 
poszerza nasze horyzonty. Następnie wykorzystywaliśmy zdobyte informacje 
w praktyce. Poznawaliśmy podstawowe narzędzia, jak i efektowne techniki pracy 
barmana. Pomimo początkowych trudności, po wielu próbach wszystko stawało się 
proste, a efekty budziły podziw. Wykonywaliśmy bezalkoholowe trójkolorowe shoty, 
wykorzystując proste składniki. Każdy z uczestników pokonywał swoje bariery i chętnie 
uczestniczył w szkoleniu. Ten kurs to nie tylko gwarancja świetnej zabawy, ale również 
solidna porcja wiedzy, którą możemy zabłysnąć przed znajomymi. 
~ Natalia 
Na kolejnym sobotnim dniu kursu była świetna atmosfera i ogrom przekazywanej 
wiedzy - zarówno tej teoretycznej jak i praktycznej. Powtórzyliśmy wiadomości 
z poprzedniego kursu i zabraliśmy się za naukę nowych ciekawych rzeczy. Poznaliśmy 
nowe rodzaje short i long drinków takich jak Bloody Mary, Pina Colada, Mojito, Tequila 
Sunrise. Każdy z nas miał okazję przygotować taki drink. Stosowaliśmy również 
metody jak: shakerowanie i muddling. Dowiedzieliśmy się szczegółowych 
informacji o następujących alkoholach: whisky, rum, brandy, tequila. 
~ Magdalena 
Na kursie jest bardzo fajnie. Prowadzący p. Tomasz Szczęsny z firmy Open Bar, który 
przyjeżdza do nas aż z Bytomia jest miły i świetnie tłumaczy. 
~ Dominika 
Na przyszły rok szkolny zaplanowane są kursy dla kolejnej 52 osobowej grupy uczniów 
z Weryni.  Zapraszamy!  
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Fot. Anastazja Bieleń, Wiktoria Kozdra, Amelia Ozga, Magdalena Wiącek, Natalia Wit, Jakub 
Baran, Tomasz Szczęsny 
Autorzy: Magdalena Wiącek, Natalia Wit, Dominika Ofiara, Iwona Pogoda 
 

 
KONKURS – MOJA PIERWSZA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 
 

 
 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie - Moja pierwsza rozmowa 
kwalifikacyjna. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Regulamin konkursu 
 
 
 
 
 
XI POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO "DEUTSCH MACHT 

SPAΒ"

 

https://cloud6s.edupage.org/cloud?z%3Ag0Lv8mmKzt494blDFqEVelSJc4CSQDsMYra3WFz6cohD8pCIRvoeb3QMUqsKMc6f
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Uczniowie startujący dnia 29 maja 2022 w XI Powiatowym Konkursie Języka 
Niemieckiego są przekonani, że język niemiecki jest fajny i jego nauka sprawia 
przyjemność – tak brzmi też tłumaczenie nazwy konkursu „Deutsch macht Spaβ!”, 
który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Uczestnicy zmagali się 
z testem językowym i odpowiadali na pytania dotyczące wiedzy o Szwajcarii. Najlepiej 
poradziły sobie: Ewelina Sitarz, która zajęła II miejsce w kategorii: szkoły 
ponadpodstawowe oraz Weronika Fitał, która została wyróżniona. Gratulacje i tak 
trzymać! 
 
 
PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU DO WŁOCH 
 

 
 
Uczniowie ZSA-E w Weryni wkrótce ruszają w drogę. W dniach 9 – 29 maja 2022 we 
włoskim Rimini, jednym z najpopularniejszych miast turystycznych nad Adriatykiem, 
odbędzie swoją praktykę zawodową 21 uczniów naszej szkoły, kształcących się 
w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik ekonomista, kucharz i monter sieci i instalacji sanitarnych. 
Obecnie trwają przygotowania do wyjazdu: uczniowie szlifują  język angielski, poznali 
najpotrzebniejsze wyrażenia z języka włoskiego, przypomnieli sobie zasady bhp, 
odbyli szkolenie pedagogiczne i kulturowe oraz podszkolili się zawodowo, np. 
ekonomiści przećwiczyli obsługę urządzeń biurowych i programów księgowych, 
gastronomia potrenowała obsługę klienta w restauracji, a architekci krajobrazu 
dowiedzieli się, jak może wyglądać zieleń miejska i ogrody włoskie. Wszystkie 
szkolenia przewidziane są w projekcie finansowanym przez Unię Europejską 
„Europejskie Praktyki Zawodowe” w programie ERASMUS+, który 
w atrakcyjny sposób umożliwia połączyć teorię szkolną z praktyką w zagranicznych 
firmach. Uczestnicy wyjazdów zdobywają swoje pierwsze doświadczenia zawodowe 
i poznają realia pracy za granicą, rozwijają się językowo, stają się bardziej 
samodzielni, nawiązują kontakty i przyjaźnie międzynarodowe oraz przyjemnie 
spędzają swój wolny czas w ciekawych miejscach, tym razem będzie to Rimini nad 
Morzem Adriatyckim. Nie możemy się już doczekać! 
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ZSA-E – „ZŁOTA SZKOŁA NBP” 

 
 
 

Z przyjemnością ogłaszamy, że nasza szkoła uzyskała tytuł „Złotej Szkoły NBP” 
 
W roku 2021/2022 uczniowie ZSA-E w Weryni przystąpili do ogólnopolskiego 
programu Złote Szkoły NBP. Celem programu było upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej. Zadaniem drużyny było przygotowanie trzech zadań, które składały się 
z przygotowania debaty szkolnej, warsztatu uczniowskiego i lekcji ekonomii. Działania 
podjęte przez uczniów miały na celu przygotowanie młodzieży do bezpiecznego 
a zarazem swobodnego poruszania się w świecie finansów. W szkole powołana 
została Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład której weszli: 
Katarzyna Gola (3ae), Gabriela Ofiara (3bc), Patrycja Ozga c. Wiesława (3bc), 
Martyna Jagodzińska (2aez), Klaudia Sitarz (2aez), Weronika Fitał (2aez), Szymon 
Zieliński (2aez). 
Zadaniem ambasadorów było zdobycie niezbędnej wiedzy potrzebnej do realizacji 
wskazanych działań, opracowanie pomysłów na ich realizację i przeprowadzenie 
poszczególnych przedsięwzięć ekonomicznych. Wspierali ich w tym koordynatorzy: 
Ewa Serafin, Urszula Szklarz, Anna Fołta. 
 
 
 
WARSZTATY NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM 
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29 kwietnia uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu 
pojechali na wycieczkę na Uniwersytet Rzeszowski, gdzie wzięli udział 

w warsztatach pt. „Modyfikacje komputerowe w krajobrazie”  Serdecznie 
dziękujemy za ciepłe przyjęcie oraz ciekawe warsztaty z aplikacją Canva, na których 
nasi uczniowie mogli nauczyć się wykonywania animacji komputerowych. Była to dla 
nas bardzo wartościowa wycieczka oraz możliwość poznania miejsca, gdzie być może 

część z naszych uczniów zdecyduje się kontynuować naukę.   
 
Autor: Irmina Piłat 
 
 
 
WARSZTATY Z ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU DLA DZIECI ZE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W JAGODNIKU 
 

 
 
28 kwietnia gościliśmy na warsztatach z architektury krajobrazu uczniów z klasy „0” ze 
Szkoły Podstawowej z Jagodnika. Dzieciom została przedstawiona prezentacja na 
temat wiosennych kwiatów w ogrodzie i co ciekawe, świetnie poradziły sobie z ich 

rozpoznawaniem  Po wesołej pogadance uczniowie przystąpili do wyrabiania 
masy porcelanowej, z której powstało wiele przepięknych wiosennych 

motywów     Kolejnym zadaniem dla naszych małych gości było 
wykonanie eko-ozdoby w postaci mini-krajobrazu. Zadanie polegało na wykorzystaniu 
odpadu, jakim jest np. zużyte wieczko od słoika i wykonaniu na nim miniaturki 
krajobrazu z pomocą naturalnych materiałów: mchu, kamyków, piasku, gałązek 
itp.  Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem z stworzyły bardzo ciekawe 

i przemyślane kompozycje.    Celem warsztatów było pokazanie, że 
materiały naturalne, które mamy w zasięgu ręki oraz odpady, mogą posłużyć do 
stworzenia pięknych kompozycji i kreatywnej zabawy. 
 
Autor: I.Piłat 
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PODZIEKOWANIA I GRATULACJE 
 

 
 

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU 

MOTORYZACYJNEGO I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA 

W RUCHU DROGOWYM 

 

Za nami koleje eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, 
które odbyły się 9 maja 2022 r. na terenie Zespołu Szkół Agrotechniczno –
Ekonomicznych w Weryni. 
Celem turniejów  jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci młodzieży. 
Turnieje mają charakter wieloetapowy i są organizowane na etapach: szkolnym, 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Tegoroczne zmagania rozpoczęły się od części teoretycznej, czyli testów ze 
znajomości przepisów ruchu drogowego. Następnie uczestnicy zmierzyli się 
w konkurencjach praktycznych, w których musieli wykazać się takimi umiejętnościami:  
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, 
- techniczne  jazdy na specjalnie przygotowanych do tego celu torach: rowerowym - 
dla uczniów szkół podstawowych, a także motorowerowym i samochodowym 
(samochodem z zamontowanym talerzem Stewarta) - dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
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Nad przebiegiem rywalizacji czuwali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 
w Kolbuszowej. 
  
Po podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców: 
W kategorii – grupa młodsza uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat: 

 I  miejsce Szkoła Podstawowa w Raniżowie 
 II  miejsce Szkoła Podstawowa w Kupnie 

W kategorii - grupa starsza: 
 I miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej 
 II miejsce Szkoła Podstawowa w Raniżowie 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: 
 I miejsce Zespół Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni 
 II miejsce Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej 

Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które wręczyli Dyrektor 
Zespołu Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni Zbigniew Bogacz, Wicestarosta 
Kolbuszowski Wojciech Cebula, Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej p.o. 
nakom. Adam Mielnicki, Zastępca Burmistrza Kolbuszowej Marek Gil. Nagrody zostały 
ufundowane przez Urząd Marszałkowski, Starostwo Kolbuszowskie i Gminę Kolbuszowa. 
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz uczniowie naszej szkoły podczas przerwy w konkurencjach 
mogli zapoznać się z wyposażeniem nowoczesnego wozu strażackiego Państwowej Straż 
Pożarnej w Kolbuszowej. 
Uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia na szczeblu wojewódzkim. 
Drużyna Zespołu Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni w składzie: Adrian Ślusarz, 
Kacper Tereba, Adrian Kochanowicz będzie reprezentować Powiat Kolbuszowski 
w finale wojewódzkim turnieju. 
 
Autor: Grzegorz Warunek 
9.05.2022 

  
 
XX SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY 
 

 

 
 
11 maja 2022 r. odbyło się XX Spotkanie Bibliotekarzy z terenu Powiatu 
Kolbuszowskiego. Nasi uczniowie: Kinga Stępień, Patrycja Tabaka, Paweł Wiącek 
i Mateusz Potocki zapewnili obsługę kelnerską tej uroczystości. Wykazali się 
profesjonalizmem, wiedzą i doświadczeniem.  
 
Autor: B.Sobowska-Rekut 
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„ŁĄCZĄ NAS DRZEWA” 
 

 
 

05 maja w całej Polsce odbyła się akcja sadzenia młodego pokolenia lasu, której 
pomysłodawcą jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska i realizuje projekt przy 
współpracy z Lasami Państwowymi. 
Nasza szkoła również podjęła się bojowego zadania sadząc 
sadzonki w Nadleśnictwie Kolbuszowa w Świerczowie. Wspaniała pogoda 
pozwoliła na przyjemną pracę, i chwilę wyciszenia. Sadzenie nowych drzew jest 
bardzo ważne dla ekosystemu i odpowiedniej gospodarki lasu, pomaga zachować 
równowagę w środowisku. Rola lasów jest niezwykle ważna, gdyż jeden hektar lasu 
pochłania rocznie do 20 ton dwutlenku węgla. Po instruktażu udzielonym przez 
Bartłomieja Pereta, nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa ponad 150 uczestników 
akcji przystąpiło do sadzenia drzewek. Współpraca wszystkich przyniosła piękne 
owoce pracy. Na powierzchni 1,30 ha łącznie posadzono 9 tysięcy młodych sadzonek, 
w tym 7 tysięcy sosen, świerki, lipy, śliwę i jarzębinę. My posadziliśmy 160 sztuk młodej 
sosny. Po skończonej pracy wszyscy uczestnicy wspólnie spędzili czas przy stole, na 
którym pełno było przysmaków w tym ciepła zupa, potrawy z grilla, sałatki i wiele 
innych. Miłym zaskoczeniem  również było zobaczyć naszych szkolnych kolegów 
obsługujących uczestników podczas swoich praktyk zawodowych. Pomimo zmęczenia 
każdy wrócił szczęśliwy, dumny z tego jak taki mały znak może być znaczący dla 
każdego w trosce o środowisko przyrodnicze. Przyjemne połączone z pożytecznym 
daje najlepsze efekty, gdyż człowiek nie jest w stanie żyć bez lasu 
 
Autorzy: Uczestnicy 
5.05.2022 
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W RIMINI – PRAKTYKI ZAWODOWE WE WŁOSZECH 

 
 

9 maja to był super dzień - wtedy zaczęła się nasza włoska przygoda. Wylądowaliśmy w Rimini 
i zaczęły się praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu Europejskie Praktyki 
Zawodowe w programie Erasmus+. 
Tym razem praktyki za granicą odbywa grupa 21 uczniów pod opieką dwóch nauczycielek 
Anny Kwiecień i Anny Kiwak. Szybko i sprawnie zameldowaliśmy się w hotelu Fantasy, potem 
kolacja, krótki rekonesans po najbliższej okolicy i odpoczynek.  
Dzień drugi był już bardziej intensywny. Rano spotkaliśmy się ze Stefano, który oprowadził 
nas po Rimini, wyjaśnił, jak poruszać się komunikacją miejską, pokazał charakterystyczne 
punkty drogi do naszej firmy goszczącej Sistema Turismo. Wiemy już, że najpierw trzeba iść 
na plac ze słońcem a potem kierować się na pomnik cesarza (zbieżność nazwisk całkowicie 
przypadkowa;) 
Po obiedzie w hotelu (pyszny!) spotkaliśmy się w siedzibie Sistema Turismo z Viki. Viki mòwiła 
po angielsku dość powoli, powtarzała informacje, więc bez większego problemu wszystko 
zrozumieliśmy. A opowiedziała nam, co w Rimini w piasku piszczy 
Po kolacji zdarzyło się to, co tygryski lubią najbardziej: morze, plaża, słoneczko i wspólna 
zabawa. Było cudnie, bo  cała plaża była praktycznie tylko dla nas. Okazało się, że dla 
tubylców jest zbyt zimno - 25 stopni!!! 
A teraz zagadka dla Was: po czym odròżnić Polaka od Włocha w Rimini? - po ubraniu. Polak: 
spodenki, koszulka, a Włoch: długie spodnie, bluza, kurtka, szalik, kozaki! 
Pooglądajcie  zdjęcia i przekonajcie się sami. 
Pozdro z Rimini 
13.05.2022 

 
 

ÓSMOKLASISTO DOŁĄCZ DO NAS 
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WARSZTATY KULINARNO-PRZYRODNICZE 

 

 
 

Początkiem maja naszą szkołę odwiedzili uczniowie ze SP w Krzątce, którzy 

uczestniczyli w ciekawych zajęciach kulinarnych i przyrodniczych. Podczas 

warsztatów dzieci uczyły się od naszych architektów i żywieniowców wykonywania 

makiet i zagospodarowania ogrodów oraz ciekawych, kolorowych potraw. Dzieci, pod 

okiem uczniów  z Weryni sporządzali  kolorowe sałatki owocowe oraz wielozobożowe 

placki z warzywami, dipem i mięsem. Ponadto przy pomocy tektury, papieru, bibuły, 

plasteliny i gałązek tworzyli swoje własne kompozycje wymarzonego ogrodu. 

W pierwszej kolejności mieli za zadanie „zbudować” dom oraz usytuować go na 

działce, a następnie zadbać o jego zielone otoczenie: trawnik, krzewy, drzewa, 

kolorowe kwiaty, a także takie elementy jak: oczka wodne, huśtawki, grille 

czy  ogrodzenia. Wyobraźnia oraz kreatywność naszych gości przerosła nasze 

oczekiwania, czego efektem były wyjątkowe i bardzo ciekawe prace. Zobaczcie, jak 

nasi goście tworzyli swoje wymarzone przestrzenie oraz apetyczne smakołyki. 

Autorzy: A.Tęcza, I.Piłat 

16.05.2022 

 

BUENOS DIAS 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 

Pierwszy tydzień w słonecznej Walencji za nami! Dokładnie 8 maja br. zaczęła się 
nasza podróż. Najpierw busem do Warszawy, a z Warszawy samolotem do 
Madrytu,  potem aż  do Walencji. W poniedziałek każdy z nas uczestniczył w spotkaniu 
w siedzibie firmy Esmovia. Pani Ola - przedstawicielka tej firmy i koordynatorka 
projektu w Hiszpanii - przedstawiła nam szczegóły naszego pobytu. Dowiedzieliśmy 
się jak wygląda życie w Hiszpanii. Odbyliśmy także krótką lekcje języka hiszpańskiego, 
dzięki której pobyt tutaj staje się łatwiejszy. Tego samego dnia trochę pozwiedzaliśmy 
i mogliśmy na własne oczy przekonać się jak piękna jest Walencja. 
Kolejnego dnia udaliśmy się do miejsc, w których przez najbliższe trzy tygodnie 
odbywamy praktyki. Zostaliśmy zaznajomieni z zadaniami, które będziemy tam 
wykonywać, a nasze miejsca pracy były związane z kierunkami, w których się 
kształcimy.  
Następne dni minęły szybko, ale  zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc. Spędzaliśmy 
czas razem w grupie, a także oddzielnie mogąc samemu odkryć zakątki Walencji. 
Chodziliśmy na praktyki, spędzaliśmy czas na plaży, przesiadywaliśmy w parkach 
podziwiając niesamowity krajobraz, a także integrowaliśmy się z naszymi 
tymczasowymi rodzinami. W tym czasie zdążyliśmy także spróbować typowych 
hiszpańskich potraw. Tydzień zakończyliśmy wizytą w Muzeum Nauki Księcia Filipa, 
a także w Oceanarium, w którym to obejrzeliśmy film w 4D! Było wspaniale! Czekamy 
na kolejne dni pełne wrażeń i nowych wspomnień. 
 
Autorzy: Marcelina Serafin, Ewelina Sitarz, Agata Snopek 
17.05.2022 
 
 
COŚ SŁODKIEGO DLA MAMY 
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Jaki kulinarny pomysł można zaproponować na Dzień Matki? Co najchętniej 
zjedzą Mamy w dniu swojego święta? Z okazji zbliżającej się majowej uroczystości, 
uczniowie z klasy III Szkoły Branżowej chcą zaproponować kilka ciekawych 
propozycji. Eklery, bezy z kremem i owocami, tarta z owocami a może coś 
z mniejszą  zawartością cukru – o to kulinarne propozycje na ten wyjątkowy dzień. 
Zachęcamy do zapoznania się z przepisami i zdjęciami potraw, które być może będą 
dla kogoś inspiracją do zaskoczenia podniebień swoich ukochanych Mam. 
Mini bezy 
Składniki: 3 białka 1 łyżka mąki ziemniaczanej 1 łyżka octu 1 szkl. cukru 
Wykonanie: 
Białka ubić, dodać cukier i ubić na sztywno, dodać ocet i mąkę, wymieszać. Formować 
rękawem cukierniczym. Piec 1 godzinę w temperaturze 130 stopni C z termoobiegiem. 
Sos: Truskawki maliny borówki zmiksować, doprawić cukrem i sosem tabasco. Krem 
Śmietanka 36% 400 ml Cukier puder 
Śmietankę ubić na sztywno, dosłodzić cukrem. Nadziewać bezy, dekorować owocami, 
sosem i miętą. 
Chałka drożdżowa 
Składniki na rozczyn: 
40 g drożdży świeżych 
½ szk. mleka 
1 łyżkę cukru 
1 łyżkę mąki pszennej tortowej (typ 450) 
Składniki na chałkę: 
30 g masła 
500 g mąki pszennej tortowej (typ 450) 
1 jajko 
½ szk. wody 
6 łyżek cukru (80 g) 
Kruszonka: 
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1 łyżka mąki 
4 łyżki cukru pudru 
½ łyżki masła 
Dodatkowo: 
1 jajko do posmarowania ciasta 
Wykonanie: 
W pierwszej kolejności robimy rozczyn. Do miski kruszymy drożdże, dodajemy łyżkę 
cukru, łyżkę mąki i wlewamy letnie ciepłe mleko (temperatura mleka 30-35°C). 
Wszystko mieszamy, aż do połączenia się wszystkich składników. Odstawiamy 
na 15 min w ciepłem miejsce, by drożdże zaczęły pracować. 
Gdy drożdże zaczęły nam pracować, dodajemy jajko, mąkę, cukier, wodę i roztopione 
wystudzone masło i wszystko mieszamy. Mąkę dodajemy partiami – łatwiej będzie 
nam wymieszać wszystko ze sobą. Gdy wszystkie składniki się połączą ciasto 
przerzucamy na stolnicę i wyrabiamy rękoma (w razie potrzeby  podsypujemy mąką). 
Ciasto wyrabiany około 15 min, aż zrobi się plastyczne i nie będzie kleić się do stolicy. 
Ciasto wkładamy do miseczki i przykrywam ściereczką lub folia spożywczą 
i odstawiamy w ciepłe miejsce na 1 – 1,5 godz. do wyrośnięcia. 
Po wyrośnięciu ciasto znowu wyrabiamy, ale tylko przez kilka minut, żeby pozbyć się 
gazów. Następnie ciasto dzielimy na cztery równe części i formujemy z nich wałki 
na około 50 cm. Wałki ciasta na jednym z końców sklejamy razem i teraz zaplatamy 
warkocz. Można też chałkę przygotować w foremce – keksówce. Formujemy podłużny 
kształt, tak aby pasował do naszej foremki. Foremkę – keksówkę o wymiarach 
12×35 smarujemy olejem roślinnym i wkładamy ciasto, rozkładając dokładnie po całej 
długości. 
Cisto w foremce lub zaplecione w warkocz przykrywamy ściereczką i odstawiamy 
jeszcze na 30 min, do podwojenia swojej objętości. 
W rondelku rozpuszczamy pół łyżki masła, dodajemy  mąkę i około 4 łyżek cukru 
pudru. Wszystko dobrze mieszamy. Gdyby konsystencja była za rzadka dodajemy 
cukru pudru. Następnie studzimy. Po wystudzeniu masa zrobi się krucha, więc łyżką 
lub dłońmi kruszymy na drobne kawałeczki. 
Gdy ciasto podwoi swoją objętość smarujemy rozbełtanym jajkiem i posypujemy 
kruszonką. 
Pieczemy w temperaturze 180°C (grzałki góra, dół) przez około 20-30 min. 
  
Eklery z kawową bitą śmietaną  
Składniki: 
100 g margaryny 
180 g mąki pszennej 
200-250 g jaj 
250 ml wody, sól do smaku  
250 g margaryny 
600 ml mleka 
120 g mąki pszennej 
2 jaja 
4 żółtka 
4 g cukru waniliowego lub laska wanilii 
250 g cukru kryształu 
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100 g  gorzkiej czekolady 
50 g cukru pudru 
Wykonanie: 
Wodę zagotować z tłuszczem i solą. Zdjąć naczynie z ognia, wsypać mąkę i szybko 
wymieszać, do całkowitego połączenia składników. Zaparzoną mąkę podgrzewać na 
małym ogniu, energicznie mieszając, aż masa stanie się gładka, lśniąca i będzie 
odstawać od brzegów naczynia (ok. 6 min.). Następnie schłodzić masę do temp. 

ok.70℃, dodawać po jednym jaju, stale ucierając do uzyskania właściwej 
konsystencji. Ciasto nałożyć do szprycy z końcówką w kształcie gwiazdki i wycisnąć 
na delikatnie wysmarowaną blachę eklery o długości około 10 cm i szerokości 3-4 cm. 
Eklery powinny znajdować się w dość dużej odległości od siebie. Piecz przez ok. 20 
minut w temperaturze 180-200C na złoty kolor. Korpusy ostudź, przekrój na wzdłuż. 
Zagotuj mleko z laską wanilii lub cukrem waniliowym , odstaw na 10 minut. Jaja i żółtka 
ubij z cukrem, dodaj mąkę i wymieszaj. Mleko zagotuj i wlewaj cienkim strumieniem 
do masy, mieszając. Masę zagotuj na małym ogniu, mieszaj dokładnie, aby masa się 

nie przypaliła. Zestaw masę z ognia, ostudź mniej więcej do 70℃, nie przerywając 
mieszania. Dolną część eklerów napełnij kremem i przykryj górną częścią. Udekoruj 
powierzchnię eklerów czekoladą lub cukrem pudrem. 
  
   
Klasyczna tarta z kremem i owocami  

Składniki: 
Ciasto kruche: 
200 g mąki pszennej 
120 g zimnego masła 
60 g cukru pudru 
1 jajko rozmiar S/M 
Wykonanie: 
Utrzeć masło z cukrem i jajkiem, dodać mąkę. Ciasto schłodzić, rozwałkować, piec 
w temperaturze 190 stopni C 25 minut. 
 
Krem: 500ml mleka 
5 żółtek 
80 g cukru 
25 g skrobi ziemniaczanej 
25 g mąki pszennej 
1 laska wanilii 
40g masła 
 
Mleko podgrzać z cukrem waniliowym. Do misy dodać żółtka, cukier i ubić na puszystą 
masę. Do żółtek dodać mąki, wymieszać. Do misy z żółtkami wlać ciepłe mleko, 
wymieszać, ponownie przelać do garnka i ogrzewać powoli i mieszać. Do ciepłej masy 
dodać masło i wymieszać. Poczekać aż stężeje i wlać na ciasto, wstawić do lodówki, 
udekorować owocami. Do dekoracji owoce (truskawki, jagody, maliny, jeżyny) 
17.05.2022 
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PIERWSZE DNI W RIMINI 
 

 
 
Pobyt na praktyce we Włoszech rozpoczął się bardzo intensywnie. Po przylocie 9 maja 
zameldowaliśmy się w hotelu Fantasy, zjedliśmy kolację, krótki rekonesans po okolicy 
i zmęczeni poszliśmy spać. 
Następny dzień (wtorek) był niezwykle ciekawy, trochę męczący ale wspaniały. 
Pracownik firmy Sistema Turismo – Stafano - odpowiedzialny za organizację praktyk, 
oprowadził nas po Rimini, wyjaśnił jak poruszać się komunikacją miejską. Najczęściej 
jeździmy autobusem nr 11. Dostaliśmy też bilety miesięczne i informację, żeby je 
każdorazowo kasować. Kontrolerzy często sprawdzają bilety. I rzeczywiście, w ciągu 
dwóch dni pobytu kontrolowali nas 3 razy. We wtorek 10 mają poszliśmy że Stefano 
obejrzeć Stare miasto. To najstarsza zabytkowa część. Jej najcenniejszym elementem 
architektury jest tysiącletni Most Tyberiusza. Niezwykle urokliwe są wąskie uliczki, a w 
nich kawiarenki nadające wspaniały śròdziemnomorski klimat. Obejrzeliśmy 
najważniejsze zabytki Rimini, m.in. Tempio Malatestiano, Arco d' Augusto, Domus cel 
Chirurgo, Piazza Cavour i wiele innych. 
O godz. 15:00 odbyło się również szkolenie z Viki, która omówiła warunki i zasady 
odbywania praktyk, BHP, opisała miejsca praktyk. Mimo że szkolenie odbywało się 
w języku angielskim, dobrze ją rozumieliśmy. Mówiła powoli, , powtarzała wiele 
informacji, uśmiechała się tworząc przyjazną i swobodną atmosferę. Półtoragodzinne 
szkolenie minęło nam niezwykle szybko i część z nas poszła przedstawić się 
w miejscach praktyk. Dzień był niezwykle intensywny, więc po kolacji wszyscy 
ruszyliśmy na plażę.  A od jutra praca. 
17.05.2022 
 
 
PRZYJACIEL LASU 
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Na początku artykułu zagadka dla czytelników: kiedy włoski kierowca dostaje mandat w Rimini?  
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PODRÓŻOWANIE W RIMINI OKIEM POLAKA 
 
Odpowiemy na to pytanie, ale najpierw przedstawimy sytuacje, gdy tego mandatu nie 
dostaje. Np wówczas, gdy wyprzedza na pasach lub wymusza pierwszeństwo, albo 
wyprzedza pojazd jadący z prawej strony. Rowerzyści bez żadnych problemów mogą 
przejeżdżać przez pasy, a piesi przechodzą przez jezdnię na czerwonym świetle nawet 
nie sprawdzając, czy cokolwiek jedzie.  
Gdy kierowca we Włoszech chce kupić sobie kawę, czy zwyczajnie pogadać ze 
znajomymi, zatrzymuje samochód (nawet na pasie drogowym) i idzie na kawę, 
rozmawia, .... Może też zatrzymać się na przystanku, przecież autobus i pasażerowie 
jakoś sobie poradzą.  
Dla tych, którzy chcieliby wybrać się turystycznie do Rimini podpowiadamy, by zawsze! 
w autobusie kasować bilety - kontrolerzy mają na pewno w przydziale dodatkowe litry 
espresso, więc pracują niezmordowanie i są chyba wszędzie.  
Gdy wejdziecie do autobusu, natychmiast przytrzymajcie się czegoś solidnie i już nie 
puszczajcie do momentu wysiadania z pojazdu. Kierowcy jeżdżą bardzo dynamicznie 
i z impetem  
Pewnie można by opisać więcej takich obserwacji, ale te chyba wystarczą. 
Gdy zastanawialiśmy się nad dziwnymi zwyczajami komunikacyjnymi w Rimini, 
doszliśmy do wniosku, że tutejszy kurs na prawo jazdy skupia się na perfekcyjnym 
opanowaniu różnorodnych manewrów parkingowych i jeździe "na lusterka". Myślimy 
tak dlatego,  że, mimo różnorodnych, dość niebezpiecznych sytuacji widzieliśmy tylko 
jedną niegroźną stłuczkę.  
Więc czas już rozwiązać naszą zagadkę. Kiedy kierowca w Rimini dostaje mandat? - 
gdy jeździ zgodnie z przepisami ruchu drogowego!  
 
 
KUCHNIA WŁOSKA OKIEM POLAKA 

 
 
Czym różnią się zwyczaje kulinarne i kuchnia włoska od polskiej? 
Po prawie trzech tygodniach pobytu w Rimini mamy już trochę obserwacji. Otóż Włosi 
każdy dzień rozpoczynają śniadaniem (wł. colazione) od filiżanki wyśmienitej kawy 
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cappuccino lub espresso. Kawa to - obok wina - ulubiony, niemal narodowy napój 
Włochów. Espresso, podawane w małych filiżankach, to napój mocny, aromatyczny, 
jedyny w swoim rodzaju. Aby dzień w kraju Dantego i Petrarki był udany, trzeba na 
śniadanie zjeść pysznych słodkości: bułeczki, cornetti, ciasta. Takie śniadanie staje się 
dla Włochów ucztą poranną, gdy mogą dodatkowo porozmawiać ze znajomym lub 
nieznajomym, wymienić jakieś uwagi lub po prostu się pośmiać. Ale dzień mija 
nieubłaganie. Około południa mieszkańcy Italii raczą nas obiadem (wł. pranzo) i tu 
kolejna niespodzianka: nie podają żadnych zup. Zamiast nich serwują makaron. Jak 
się przekonaliśmy, potrafią przygotować to danie na niewyobrażalnie wiele sposobów. 
W rezultacie dwa razy dziennie, na obiad i kolację ( wł. pranzo i cena) jemy makaron - 
w przeróżnych kształtach, smakach i kolorach, z różnymi sosami ( wśród których 
dominuje sos pomidorowy). Na obiad i kolację podawane jest jeszcze drugie danie, 
głównie mięso z warzywami. Na włoskich stołach królują także ryby, owoce morza oraz 
super gwiazda każdego posiłku, czyli pizza. Jest ona inna, niż u nas w Polsce, pełna 
aromatu i doskonałych naturalnych składników, smakuje każdemu. W trakcie kolacji 
dostajemy też słynne włoskie desery: tiramisu, panna cotta, panettone...  
Kuchnia włoska charakteryzuje się wykorzystaniem dużej ilości warzyw, serów, ryb, 
oliwy i przypraw takich, jak: oregano, bazylia, estragon, tymianek, rozmaryn. Wszystko 
to sprawia, że we Włoszech jest nie tylko pięknie ale i niezwykle smacznie.  
Buon appetito!  
 
Natalia Wit 

 
RELACJE UCZNIÓW Z PRAKTYK ZAWODOWYCH W RIMINI 
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BUENAS TARDES 
 

 
 
Drugi tydzień naszego pobytu w Walencji przebiegał jak zwykle bardzo miło i szybko. 
Przeżyliśmy niesamowite chwile!!! Od poniedziałku do piątku wszyscy tradycyjnie 
pracujemy: tłumaczymy, segregujemy dokumenty, pomagamy przygotowywać 
hiszpańskie potrawy itp. Wiele się uczymy, poznajemy hiszpańską kulturę, a przede 
wszystkim zdobywamy nowe doświadczenie zawodowe. 
Na początku tygodnia nastąpiła zmiana opiekunów, bo pożegnaliśmy Panią 
Magdalenę Cywę, a przywitaliśmy Panią Katarzynę Wachowską. Razem udaliśmy się 
na krótką wycieczkę po Walencji, a przy tym robiliśmy mnóstwo zdjęć oraz poznaliśmy 
nowych ludzi. Sami zobaczcie jacy jesteśmy szczęśliwi i jak wygląda to niesamowite 
miasto!!! 
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Czwartek zleciał nam w mgnieniu oka i każdy po skończonej pracy udał się na 
odpoczynek. W ciepły piątkowy dzień znów spotkaliśmy się i kontynuowaliśmy naszą 
wędrówkę. W weekend odpoczywaliśmy od pracy i plażowaliśmy. Pogoda nam 
dopisywała, bo termometr pokazywał aż 31 stopni. To jest życie!!! Polecamy wyjazdy 
projektowe!!! 
 
Autorzy: Gabriela Flis, Wiktoria Węglarz, Aleksandra Durak 
25.05.2022 
 
 
DZIEŃ SPORTU 
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GRATULACJE 
 

 
26 MAJA DZIEŃ MATKI 
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WYSTAWA KRZYSZTOFA GOLI 

 

 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 



Kronika 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
___________________________________________________________________ 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

¡BUENAS NOCHES! 

 

 
 

Nasz pobyt w przepięknej Walencji powoli dobiegł końca. Trudno  nam było  rozstać 
się z tym miejscem  Walencja to trzecie największe miasto w Hiszpanii- wiedzieliście 
o tym ? Spędziliśmy tutaj niezwykłe chwile, które zapamiętamy na długo. 
Tutaj życie płynie zupełnie inaczej.  Czy to nie jest  cudownie, żeby sobie siedzieć 
w kawiarni i pić przepyszną, hiszpańską kawę  obserwując przy tym piękne widoki, 
palmy  i spieszących się ludzi?  Albo wsłuchiwać się w szum morza  relaksować się na 
plaży  i pić orzeźwiający sok pomarańczowy Na szczęście my mieliśmy okazję tego 
doświadczyć przez całe trzy tygodnie. Kuchnia śródziemnomorska, której mogliśmy 
skosztować w Walencji totalnie przypadła nam do gustu!  Każdy kto przebywa w tym 
mieście musi obowiązkowo spróbować Paelli.  To tradycyjne, walenckie danie. 
Churrossy, ostre chorizo, burrito, taccossy i świeże owoce morza to prawdziwa 
rozkosz... Walencja to naprawdę zaskakujące miejsce. W tym mieście wszystko jest 
możliwe. Palmy, które rosną na środku ulicy, szaleni kierowcy oraz drogowe pokazy 
żonglerów na czerwonym świetle. 
Z kolei nowoczesne budynki zaraz przy średniowiecznych zamkach i wieżach oraz 
kolorowe mozaiki i witraże robią wrażenie. Walencja to również miasto dla miłośników 
psów  Prawie każdy mieszkaniec ma swojego pupila (od chichauy , przez mopsa aż 
do kalafiora). Mieszkając tutaj przez trzy tygodnie przeżyliśmy nie jedną przygodę. Ile 
rzeczy tu się działo!  Przeżyte chwile w Walencji zostaną z nami na zawsze. Dlatego 
teraz wracamy opaleni, naładowani słońcem dobrą energią i bagażem pełnym 
doświadczeń oraz niezapomnianych chwil. Chcemy podziękować naszym opiekunom 
Pani Magdalenie Cywie oraz Pani Katarzynie Wachowskiej, za troskę i cudowną 
przygodę! Dziękujemy! Do zobaczenia niebawem Walencjo! 
 
Autorzy: Weronika Fitał, Klaudia Sitarz 
30.05.2022 
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BONJOUR WERYNIA !!! 
 

 
 
Kolejna grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych uczestniczy w mobilności. Nasi uczniowie w niedzielę polecieli do 
Francji do Machecoul w ramach projektu Food Redefined, poznawać nową definicję 
żywności. Pobyt we Francji rozpoczęli od pikniku nad Oceanem Atlantyckim. 
W poniedziałek odwiedzili szkołę School Proo Louis Armand w Machecoul. Po przewie 
na posiłek udali się na zwiedzanie miasteczka Nantes. W tym miejscu uczniowie 
zobaczyli wspaniałe zabytki jak zamek książąt Bretanii czy też stare miasto. W mieście 
u ujścia Loary bardzo spodobał się naszej młodzieży Pasaż Pommeraye. 
Pobyt naszych uczniów w tym rejonie Europy jest możliwy dzięki realizacji 
projektu „Food Redefined” o numerze 2020-1-PL01-KA229-081707_1 na zasadach 
Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna - akcja KA229. 
 
Autor: A. Tęcza 
31.05.2022 
 
 
SAN MARINO – PERŁA WŁOSKIEJ ARCHITEKTURY 
 

 
 
Na zakończenie naszej 3-tygodniowej praktyki w Rimini pojechaliśmy autobusem na 
wycieczkę do San Marino. Już sama podróż obfitowała we wspaniałe, zapierające 
dech widoki. Jednak z każdym kilometrem było coraz piękniej.  
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San Marino to najmniejsze, ale i jedno z najstarszych państw Europy. Założone zostało 
w IV wieku n.e. przez św. Maryna, który uciekł w góry przed prześladowaniem 
chrześcijan i na Górze Tytanów założył wspólnotę religijną.  
Największą atrakcją San Marino jest stare miasto, które zachowało typowo 
śródziemnomorską architekturę. Podziwialiśmy wspaniały Piazza della Liberto (główny 
plac), na którym znajduje się biały pomnik - Statua della Liberta, oraz Palazzo Publico, 
czyli siedziba władz (sprawują ja dwaj kapitanowie, wybierani na okres pół roku).  
Obowiązkowym, ale niezwykle przyjemnym punktem zwiedzania buł spacer po 
Monte Titano do trzech wież: La Rocca-Guaita, Falesia i Montale. Rozciągają się z 
nich wspaniałe widoki na Apeniny i Adriatyk. 
Warto było zobaczyć również Bazylikę Św. Maryna oraz uroczystą zmianę warty na 
Piazza Publico.  
Wycieczka po tym liczącym 33 tys. obywateli państewku była wspaniałą atrakcją 
i pozostawiła w nas niezapomniane wrażenia. 
 
Autor: A.Kwiecień 
31.05.2022 
 
 
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTUNIU 
 

 
 
Każdego roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto to stanowi 
okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność palenia papierosów oraz 
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jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 
roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami 
wywołanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, 
gardła czy trzustki. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na 
powszechność nałogu palenia papierosów, jego negatywne skutki zdrowotne i 
środowiskowe. 
Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 (World No Tobacco Day) w bieżącym roku skupia 
uwagę na zagrożeniach dla środowiska jakie wytwarza tytoń. Globalna kampania ma 
na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu na środowisko 
całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez 
niego toksyczne odpady. Używanie tytoniu niszczy środowisko na każdym etapie. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje: 
600 000 000 drzew ścina się na papierosy 
84 000 000 ton emisji dwutlenku węgla uwalnia się do powietrza, podnosząc globalną 
temperaturę 
22 000 000 000 litrów wody używa się do robienia papierosów. 
Tytoń zabija każdego roku ponad 8 milionów ludzi i niszczy nasze środowisko, 
dodatkowo szkodząc zdrowiu ludzkiemu poprzez uprawę, produkcję, dystrybucję, 
konsumpcję i odpady pokonsumenckie. 
Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-starachowice/swiatowy-dzien-bez-tytoniu-2022 
 
Zebrała: Iwona Pogoda 
 
DZIEŃ SPORTU W WERYNI 
 

 
 
1 czerwca jest miłym dniem dla każdego dziecka niezależnie od wieku. 
Nauczyciele wychowania  fizycznego jak co roku zorganizowali Dzień 
Sportu.  Wszyscy uczniowie przyjemnie i aktywnie spędzali czas na świeżym 
powietrzu w pięknym otoczeniu naszej szkoły podczas rywalizacji w różnych 
konkurencjach. W turnieju piłki nożnej zwycięzcami zostali chłopcy z klasy 3 km.  Pan 
dyrektor Zbigniew Bogacz wręczył im puchar. Uczniowie także uczestniczyli 
w zawodach nordic walking na stadionie Werynianki, a przed szkołą  roztańczona 
grupa dziewcząt ćwiczyła zumbę pod przewodnictwem pani Oli Trętowicz. Zmagania 
rekreacyjno – sportowe zakończone było pysznymi kiełbaskami z grilla. Wszystkim 
dziękujemy i zapraszamy za rok. 
 
Autor M. Laube-Skowrońska 
2.06.2022 
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FRANCUSKIE SMAKI 
 

 
 
Kolejne dni pobytu naszej młodzieży we Francji upłynęły na poznawaniu nowych 
smaków. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu w Le Port du Bec, gdzie podczas 
spotkania z hodowcą ostryg poznali tajniki hodowli, kalibracji, konsumpcji i ich 
sprzedaży. Następnie udali się do Passage du Gois, czyli grobli między Beauvoir-sur-
Mer, a wyspą Noirmoutier w Vendée na atlantyckim wybrzeżu Francji, która każdego 
dnia na długi czas znika pod wodą. Kolejną atrakcją turystyczną w tym dniu była wizyta 
w młynie Moulin de de Rairé w Sallertaine, który od 1555 roku, nigdy nie przestał kręcić 
się na wietrze od czasu jego budowy. Jednak ich wizyta nie mogłaby odbyć się bez 
wspólnego gotowania, czyli tego co najważniejsze podczas wizyty studyjnej. Podczas 
warsztatów w szkole Machecoul wspólnie z uczniami z Francji, Chorwacji i Portugalii, 
młodzież z Weryni uczyła się sporządzania potraw z owoców morza, mięsa i cytrusów 
z wykorzystaniem vacuum i sous vide. Młodzież przygotowała m.in. mus truskawkowy 
z biszkoptami fr. charlotte aux fraises, cytrynową tartę, deser z ciasta parzonego paris 
brest, galettes bretonnes, czyli naleśniki gryczane zapiekane z jajkiem, 
szynką i serem, salade lyonnaise czyli francuską sałatkę z boczkiem i jajkiem 
w koszulce oraz inne zakąski z ryb. Ponadto uczniowie uczestniczyli w konkursie 
dotyczącym sporządzania i dekoracji kolorowych koktajli i napojów z soków, syropów 
i owoców. Mimo, iż nasi uczniowie mieli wiele możliwości degustacji potraw z owoców 
morza, niestety, nie przypadły im do gustu. Uczniom natomiast smakowały desery 
i sałatki, których receptury będziemy testować podczas zajęć praktycznych w Weryni. 
 
Autor: A. Tęcza 
03.06.2022 
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WARSZTATY GASTRONOMICZNE 
 

 
 

W piątek 27 maja naszą szkołę odwiedzili uczniowie klasy 6 ze szkoły podstawowej 
numer 1 w Kolbuszowej. Uczniowie  z Panią Wiolettą Majewską rozmawiali o zdrowym 
odżywianiu, dietach oraz przygotowali zdrowe posiłki (warzywa pokrojone w różny 
sposób oraz warzywne pizzerinki). Zdrowe posiłki nie zawsze muszą być nudne 
o czym przekonali się uczestnicy warsztatów. Posiłki mogą być kolorowe, smaczne 
oraz różnorodne. W trakcie warsztatów dzieci poznały także najważniejsze 
zasady  gastronomicznego savoir-vivre czyli prawidłowego nakrywania do stołu krok 
po kroku oraz jak właściwie zachować się przy stole. Na zakończenie zajęć zostali 
zaskoczeni pysznym deserem truskawkowym przygotowanym przez Panią Wiolettę 
Majewską oraz Panią Zofię Łuszcz.  
 
Autor: Anna Kubiś klasa 3z  
 
 
ZAINSPIRUJ SIĘ! 
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W ostatni piątek maja żywieniowcy z klasy 1 wzięli udział w nietypowej lekcji z udziałem 
zaproszonych gości – absolwentki naszej szkoły, ekonomistki Patrycji Gielarowskiej 
oraz historyka, regionalisty i  aktywisty społecznego Karola Wesołowskiego. Patrycja 
i Karol to osoby, które zarówno w czasie nauki w szkole jak i po jej zakończeniu 
podejmowali i podejmują wiele ciekawych działań.  Odnaleźli swoje pasje i z 
sukcesami je realizują. Patrycja uwielbia poezję, interesuje się fotografią, napisała 2 
książki, rozwija swoje konta w mediach społecznościowych i studiuje pedagogikę 
resocjalizacyjną. Karol jest m.in. zaangażowany w wolontariat na rzecz ofiar wojny 
w Ukrainie i organizację różnych wydarzeń dla mieszkańców naszego regionu, 
pielęgnuje rodzinną historyczną tradycję kolekcjonerską. Nasi goście byli członkami 
samorządu uczniowskiego, chętnie korzystali z wyjazdów i dodatkowych zajęć 
organizowanych przez szkołę i zachęcali do tego uczniów klasy 1. 
Uczestnicy spotkania wymienili się swoimi opiniami na temat postrzegania młodości, 
czasów nauki w szkole. Celem naszej lekcji była próba przekonania uczniów, że czas 
szkoły ponadpodstawowej warto jak najlepiej wykorzystać. Postawić na swój rozwój, 
dbać o relacje z rówieśnikami, korzystać z  proponowanych przez szkołę możliwości 
i przede wszystkim docenić ten piękny, niepowtarzalny czas. 
 
Autor: Anna Wróbel 
 
 
KAMILIADA 
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PRAKTYKI ZAWODOWE 
 

 
 

Miesięczne praktyki zawodowe odbywali uczniowie Technikum kształcący się 
w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik żywienia 
i usług gastronomicznych. Uczniowie klas drugich i trzecich doskonalili umiejętności 
zawodowe w firmach, instytucjach i przedsiębiorstwach w Polsce, Hiszpanii 
i Włoszech. Dyrektor szkoły chcąc zapewnić praktyki na wysokim poziomie podpisuje 
stosowne umowy ze sprawdzonymi partnerami, którzy mogą zaoferować uczniom 
możliwość poszerzania swojej wiedzy i zdobywania potrzebnych umiejętność 
zawodowych. Ekonomiści sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności zawodowe 
w biurach rachunkowych, instytucjach, urzędach, bankach oraz w firmach. Pracowali 
oni głównie w działach administracyjnych, księgowości, kadr, płac itp.,  prowadzili 
dokumentację, zajmowali się księgowością oraz analizowali finanse firmy. 
Profesjonalną obsługą konsumentów zajmowali się  technicy żywienia i usług 
gastronomicznych.  Swoje praktyki  odbywali w lokalach gastronomicznych, hotelach 
i restauracjach. Przygotowywali posiłki, serwowali dania, obsługiwali gości. Architekci 
krajobrazu pracowali głównie w szkółkach roślin ozdobnych, gdzie poznawali proces 
produkcyjny roślin i ich pielęgnację aby nadawały się do obsadzania ogrodów, parków 
i ulic. Praktyka była doskonałym doświadczeniem zawodowym, dała uczniom 
możliwość zweryfikowania swoich wiadomości i umiejętności nabywanych w szkole 
podczas lekcji. Uczniowie mogli wtedy zastosować zdobytą wiedzę praktycznie w 
realnych warunkach i w ten sposób zdobywać cenne doświadczenie 
zawodowe.  Praktyka, podobnie jak przyszła praca wymagała od uczniów: 
punktualności, rzetelności, solidności i odpowiedzialności -  a więc cech jakich będzie 
od nich oczekiwał przyszły pracodawca.  
Część uczniów, dzięki dużemu zaangażowaniu podczas praktyki zapewniło sobie 
pracę na wakacjach, gdzie będą mogli  jeszcze doskonalić swoje umiejętności 
zawodowe pracując na konkretnych stanowiskach i zarabiać swoje pierwsze 
pieniądze. 
Autorzy: B.Bryk, B.Krzysztofiński 
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DORADZTWO ZAWODOWE 
 

 
 

 

SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ 

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu pt. Sleeveface, czyli ubierz się 

w książkę.  Sleeveface polega na odpowiednio dobranej kompozycji zdjęcia i aranżacji 
tła, której efektem jest złudzenie zespolenia fotografowanej postaci z graficznym 
motywem okładki książki. Dzięki temu powstają kreatywne zestawienia odbiorców, 
czytelników, słuchaczy z przesłaniem okładki. To wspaniała i niebanalna reklama 
książek, popularyzowanie czytelnictwa i biblioteki szkolnej! W konkursie wzięły udział: 
Ewelina Tęcza, Anna Kubiś, Małgorzata Konsur, Marcelina Kopeć, Natalia Wit, Sabina 
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Kardyś, Magdalena Zielińska. W tym roku uczestnicy wykazali się wyobraźnią 
i ciekawym ujęciem tematu. Nagrodą w konkursie jest ocena z języka polskiego oraz 
ocena zachowania. Wszystkim gratulujemy pomysłów i zapraszamy do kolejnych 
edycji. 
 
Autor: B.Sobowska-Rekut 
08.06.2022 
 
 
 
MAMY DOTACJĘ – BĘDĄ KOLEJNE ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE 
 

 
 
Pragniemy poinformować, że ZSA-E w Weryni po raz kolejny otrzymało środki 
finansowe w kwocie 50 535 euro na zorganizowanie zagranicznych praktyk 
zawodowych dla uczniów w ramach programu Erasmus+. Organizując mobilności 
weźmiemy pod uwagę oczekiwania naszych uczniów odnośnie państw, w których 
chcieliby te praktyki zrealizować. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wysoko 
oceniła jakość merytoryczną opracowanego wniosku, gdyż znalazł się on na 44 
miejscu z 538 instytucji,  które uzyskały dofinansowanie. Nasza szkoła posiada 
Akredytację i dzięki temu na zapewnione aż do 2027 przyznawanie środków 
finansowych na organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów. 
 
Autor: B.Sobowska-Rekut 
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WKRÓTCE NOWOŚCI W BIBLIOTECE 
 

 
 
Szkoła uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 15 000 zł w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości czytelniczych, nagród dla uczniów 
biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo oraz elementów 
wyposażenia biblioteki szkolnej. Jesteśmy w trakcie realizacji tego działania. 
 
Autor: B.Sobowska-Rekut 
 
 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE PT. „ZABAWKA LASOWIACKA” 
 

 
 
8 czerwca w naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty artystyczne pt. ”Zabawka 
lasowiacka” dedykowane uczniom klas 2 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. 
Podczas warsztatów dzieci poznały bliżej kulturę, obyczaje oraz tradycyjne symbole 
Lasowiaków. Panie Katarzyna Cesarz oraz Irmina Piłat wprowadziły naszych gości 
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w świat dzieciństwa naszych przodków, czym wtedy bawiły się dzieci, jak wyglądały 
ich zabawki i skąd się wzięły. W oparciu o opowieści, szablony wzorów oraz własną 
wyobraźnię, dzieci miały za zadanie ozdobić zabawkę lasowiacką wykonując malunek 
na drewnianej deseczce w kształcie kogucika, konika lub wozu – najpopularniejszych 
tematycznie zabawek występujących w dawnych czasach. Dzieci wykazały się dużym 
zaangażowaniem i z zapałem wykonywały barwne wzory na otrzymanych deseczkach. 
Po wykonaniu prac wybraliśmy się do szkolnego ogrodu, gdzie dzieci mogły zobaczyć 
kwitnące goździki, bodziszki, piwonie i róże. Wszyscy tak dobrze się bawiliśmy, że aż 
ciężko było się rozstać i na pożegnanie nasi goście dali grupowego przytulasa naszej 
Oliwii – uczennicy klasy 3 technikum architektury krajobrazu, która cały czas, wraz 
z Izą Rembisz, Andżeliką Sobolewską, Emilią Skórą i Andżeliką Boguń wspierała 
naszych małych ludowych artystów przy wykonywaniu wyjątkowych lasowiackich 
zabawek. Na koniec dzieci miały jeszcze okazję wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie 
z Panem Dyrektorem  Zbigniewem Bogaczem. 
 
Autor: I.Piłat 
13.06.2022 
 
SPORTOWA SOBOTA 
 

 
 
11 czerwca 2022 kolejny raz młodzież naszej szkoły przygotowała catering dla 
uczestników plenerowej imprezy Footballowa Kolbuszowa, która po raz trzeci odbyła 
się w Weryni. Uczniowie wspólnie z nauczycielkami przygotowali stoisko ze zdrowymi, 
kolorowymi przekąskami. Przybyli goście częstowali się szotami warzywnymi z dipem 
koperkowym, koktajlami truskawkowo-bananowymi, truskawkowo-waniliowymi, 
sałatką owocową oraz pierożkami drożdżowymi z warzywami i kurczakiem. Nasze 
stoisko jak zawsze cieszyło się zainteresowaniem, a owocowe przekąski natychmiast 
znikały ze stołów. 
 
Autor: A.Tęcza 
13.06.2022 
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BEZCENNE WSPOMNIENIA Z FRANCJI 
 

 
 
Wizyta studyjna w Machecoul naszych uczniów dobiegła już końca. Uczniowie poznali 
nie tylko zwyczaje, kulturę, zabytki i francuskie smaki, ale przede wszystkim zdobyli 
nowe doświadczenie zawodowe i językowe. „Wisienką na torcie” podczas pobytu we 
Francji była wycieczka do parku Puy du Fou, gdzie oprócz upowszechniania tradycji 
kulinarnych uczniowie zobaczyli niezwykłe widowiska teatralne i historyczne. Naszą 
młodzież zachwyciło połączenie wielu efektów specjalnych: wody, ognia, muzyki, gry 
aktorów, występy zwierząt oraz fantastycznej scenografii. Mimo, iż wizyta studyjna we 
Francji tak szybko minęła, to nasi uczniowie są bogatsi w wiedzę zawodową 
i wspaniałe wspomnienia, które z pewnością na zawsze pozostaną w ich pamięci. 
Paweł Wiącek 
Podczas pobytu we Francji podobała mi się zupełnie inna architektura, wygląd 
budynków, oczywiście słoneczna pogoda i mili, życzliwi mieszkańcy. Ta podróż dała 
mi wiele nowych doświadczeń jak latanie samolotem, zwiedzanie innego kraju, 
poznawanie nowych ludzi, a także doskonalenie znajomości języków obcych. Podczas 
mobilności  w Machecoul nauczyłem się robić tradycyjne francuskie potrawy i napoje 
oraz nauczyłem się wielu nowych zwrotów po francusku. 
Łucja Mazur 
Bardzo podobał mi się udział w wyjeździe Erasmus do Francji, ponieważ uwielbiam 
otwartość oraz przyjazne nastawienie ludzi z innych krajów. Dzięki tej podróży jestem 
bardziej otwarta na nowe możliwości. Wyjazd do Francji pomógł  mi nawiązać 
przyjaźnie i być bardziej komunikatywną. Cieszę się, że mogłam być w Machecoul 
i poznawać tradycyjne jedzenie Francji oraz Portugalii i Chorwacji. Ten projekt 
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uświadomił mi, że nauka może być świetną zabawą. To było wspaniałe doświadczenie 
i chciałbym to powtórzyć. 
Natalia Kołodziej 
Bardzo podobała mi się cała podróż do Francji, ale oczywiście są rzeczy, które 
podobały mi się najbardziej na przykład to, że miałam okazję spróbować nowych dań 
i pierwszy raz spróbować ostryg. Miałam okazję przebywać w wesołym miasteczku, 
które było niesamowite, każdy występ był niesamowity i nieoczekiwany, świetnie się 
bawiłam. Wyjazd do Francji pozwolił mi również poprawić swój angielski, ponieważ 
spotkałam wielu ludzi, z którymi komunikowałam się po angielsku. Nauczyłam się też 
przygotowywać zupełnie nowe potrawy i mogłam zobaczyć, jak takie lekcje gotowania 
odbywają się w innym kraju. Reasumując wyjazd był super, nie żałuję, że pojechałem, 
zrobiłabym to jeszcze raz i polecam wszystkim. 
Marek Burek 
Cała podróż po Francji bardzo mi się podobała. Najbardziej podobał mi się park Puy 
du Fou. Podczas tej mobilności było wiele rzeczy, które miałam przyjemność zobaczyć 
po raz pierwszy. Miałem okazję przepłynąć ocean autobusem, gdyż był odpływ 
a w oceanie nie było wody. Odwiedziliśmy również hodowle ostryg, gdzie mieliśmy 
okazję je spróbować. Odbyliśmy również szkolenia w liceum, gdzie miałem 
przyjemność nauczyć się robić różnego rodzaju koktajle. 
Paulina Wilk 
Wyjazd do Francji był niesamowitym przeżyciem. Zobaczyłam wiele nowych miejsc, 
moim ulubionym punktem wycieczki był zabytkowy park, który był niesamowity,  nigdy 
nie widziałam takiego widowiska. Ogromną zaletą wyjazdu byli wspaniali ludzie, nie 
sądziłam, że można mieć, aż tyle wspólnego z ludźmi z innego kraju. To dzięki 
rozmowie z nimi pokonałam lęk przed mówieniem po angielsku. Cała wyprawa była 
super i na zawsze ją zapamiętam. 
Patrycja Tabaka 
Podczas tej wyprawy nauczyłam się wiele nowego, nabrałam pewności siebie, 
a przede wszystkim poprawiłam swój język angielski. Odwiedziliśmy miasto Nantes 
i mieliśmy okazję spróbować hodowli ostryg, było to bardzo dziwne i nowe odczucie 
smakowe. Zwiedziliśmy historyczny park, który zrobił na mnie naprawdę duże 
wrażenie. Bardzo dobrze zapamiętam ten wyjazd, poznałam wielu wspaniałych ludzi, 
a także zdobyłam doświadczenie. 
Anastazja Bieleń 
Podróż do Francji, dzięki projektowi Erasmus+ dała mi nowe możliwości. Zdobyłam 
certyfikat potwierdzający moje umiejętności kulinarne oraz nauczyłam się przyrządzać 
i dekorować napoje. Bardzo podobał mi się pobyt we Francji gdyż poznałam tu nowych 
przyjaciół. Dowiedziałam się też, jak hoduje i przechowuje się ostrygi do sprzedaży lub 
jedzenia. Moją ulubioną częścią podróży był wyjazd do parku Puy du Fou! To było 
niesamowite! Wszystko tutaj było robione z taką pasją, że pokochałam kostiumy, konie 
i sztuczki, które robili jeźdźcy. Kuchnia we Francji czasami mnie szokowała, ale 
próbowałam jeść nowe jedzenie. 
Sabina Kardyś 
Wyjazd do Francji dał mi wiele możliwości, jeśli chodzi o zwiększenie moich 
umiejętności związanych z przyszłą pracą zawodową. Nauczyłam się robić deser 
Paris-Brest. Bardzo mi się podobało, kiedy poszliśmy na spotkanie z Damienem 
Raballandem i jego farmą ostryg. Próbowałam wielu rodzajów jedzenia, niektóre były 
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dla mnie szokujące i nowe. Kiedy byłam we Francji podszkoliłam porozumiewanie się 
w języku francuskim i angielskim, ponieważ bardzo ważna jest komunikacja w zespole 
składającym się z kilku narodowości. Kultura we Francji jest zupełnie inna niż w Polsce 
i to bardzo mnie zdziwiło, dlatego w przyszłości będę wiedziała, jak się zachować 
podróżując po Europie. 
 
 
 
 
CERTYFIKAT „ZŁOTEJ SZKOŁY NBP” DLA ZSA-E W WERYNI 

 

 
 

W roku 2021/2022 uczniowie ZSA-E w Weryni przystąpili do ogólnopolskiego 
programu Złote Szkoły NBP. Celem programu było upowszechnianie wiedzy 
ekonomicznej. W szkole powołana została Drużyna Ambasadorów Edukacji 
Ekonomicznej, w skład której weszli: Katarzyna Gola (3ae), Gabriela Ofiara (3bc), 
Patrycja Ozga (3bc), Martyna Jagodzińska (2aez), Klaudia Sitarz (2aez), Weronika 
Fitał (2aez), Szymon Zieliński (2aez). 
W działaniach w ramach programu „Złote Szkoły NBP” uczniów wspierali 
koordynatorzy: Ewa Serafin, Urszula Szklarz, Anna Fołta. Gratulujemy !!! 
 
Autor: U.Szklarz 
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OGŁOSZENIE 
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WARSZTATY ŻYWIENIOWE NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM 
 

 
 
 

9 czerwca uczestnicy mobilności w Chorwacji i Francji uczestniczyli w wykładach 
i laboratoriach dotyczących zagadnień projektu Food Redefined, a mianowicie tego 
jak zachować wartość odżywczą żywności, jak ją badać, jaki wpływ na jej wartość 
żywieniową ma sposób i czas przechowywania oraz jak żywność może pozytywnie 
wpływać na zdrowie ludzi.  Warsztaty prowadzili pracownicy Instytutu Technologii 
Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego prezentując bazę naukowo-
dydaktyczną. 
Dlaczego burak jest czerwony? Czy jego barwa może się zmieniać? Co wspólnego 
mają buraki z owocami opuncji i muchomorami? Dlaczego po zjedzeniu przetworów 
z buraka nasz mocz może mieć barwę czerwoną? Na między innymi te pytania 
odpowiedział wykład. 
Uczestnicy wzięli także udział w zajęciach praktycznych dotyczących fermentacji 
mlekowej i jej wpływu na nasz organizm. Pod mikroskopami mogli oglądać 
drobnoustroje, które znajdują się w kiszonkach. Badali m.in. sok z kapusty i z ogórków. 
Nietypowe zajęcia dostarczyły wiedzy na temat tego jak  przeciwutleniacze wpływają 
na funkcjonowanie organizmu. Chronią przed schorzeniami układu pokarmowego, 
nerwowego, oddechowego i moczowego, spowalniają procesy starzenia organizmu 
oraz zapobiegają rozwojowi chorób określanych jako cywilizacyjne. W codziennym 
jadłospisie powinny znajdować się owoce i warzywa bogate w karotenoidy, 
bioflawonoidy i witaminę C (np. czarne porzeczki, pomarańcze, pomidory, brokuły), 
tłuszcze roślinne stanowiące źródło witaminy E, mleko i przetwory mleczne 
dostarczające witaminę A. 
Warsztaty na Uniwersytecie Rzeszowskim poszerzyły wiedzę uczestników, pozwoliły 
wszystkim poczuć się przez chwilę jak studenci i były nowym, ciekawym 
doświadczeniem. 
 
Autorzy: Natalia Wit, Anna Tęcza, Anna Wróbel 
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ARCHITEKCI W OGRODZIE FLORENA 
 

 
 
 

Praktyczną  lekcję roślin ozdobnych odbyli w ogrodzie Florena uczniowie klasy I 
kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Młodzi architekci z dużym 
zainteresowaniem oglądali rośliny jednoroczne, dwuletnie, byliny oraz krzewy 
i drzewa. Czerwiec to miesiąc, w którym kwitnie większość roślin ozdobnych, dlatego 
można było nacieszyć oko pięknymi barwami kwiatów i liści oraz podziwiać zapach 
oglądanych roślin. Uczniowie mieli możliwość zdobytą w klasie I wiedzę teoretyczną 
zastosować w praktyce. 
 
Autor: M.Król 
21.06.2022 
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WYCIECZKA DO TERMINALU KONTENEROWEGO PCC 

INTERMODAL  W KOLBUSZOWEJ 

 

W dniu 26.05.2022r., uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik eksploatacji 
portów i terminali uczestniczyli w wycieczce do firmy PCC Intermodal w Kolbuszowej. 
W ramach spotkania kierownik oddziału PCC Intermodal w Kolbuszowej Pan Michał 
Konefał opowiedział uczestnikom spotkania o działalności firmy, która organizuje 
regularne połączenia kolejowe pomiędzy terminalami lądowymi a portami morskimi. 
PCC Intermodal Kolbuszowa to funkcjonalny plac służący do obsługi ładunków 
intermodalnych w południowo – wschodniej części Polski. Najpopularniejszymi 
armatorami kontenerowymi obsługiwanymi przez firmę są: Maersk, Hapag lloyd, 
Cosco oraz MSC. Podczas wycieczki uczniowie zostali oprowadzeni po placu 
przeładunkowym, na którym mogli bezpośrednio zobaczyć maszyny i urządzenia 
służące do rozładunku i przeładunku kontenerów, poznać specyfikę pracy spedytorów, 
operatorów systemów przeładunkowych czy pracowników obsługi biurowej. 
 
Autor: O.Malec 
21.06.2022 
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DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ORAZ 

UNIWERSYTECKIE TARGI PRACY 

 

 

Uczniowie z klasy 3 ae i 1et  kształcący się w zawodzie technik ekonomista wyruszyli 
na wycieczkę do Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach organizowanych przez 
Uniwersytet Rzeszowski dni otwartych oraz uniwersyteckich targów pracy wzięli min. 
udział w wykładzie pt. ”Planowanie kariery zawodowej w kontekście uzyskania 
satysfakcjonujących dochodów”. Spotkanie zostało przygotowane przez Instytut 
Finansów i Ekonomii. Wykład, w którym uczniowie wzięli udział został przeprowadzony 
przez dr Kazimierza Cyrana. Prowadzący spotkanie objaśnił uczestnikom 
w jaki  sposób można decydować o swojej karierze zawodowej oraz życiu prywatnym. 
Bardzo duże wrażenie na młodzieży zrobiła infrastruktura zewnętrzna i wewnętrzna 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas prelekcji uczniowie ZSA-E w Weryni mogli 
poczuć się jak prawdziwi studenci siedząc w auli studenckiej. Na uczestników 
spotkania czekały liczne atrakcje i niespodzianki przygotowane przez studentów z kół 
naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Największym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko Samorządu Uczniowskiego oraz Turystyki i Rekreacji. Uczniowie byli 
zachwyceni maskotką Uniwersytetu Rzeszowskiego ArtURkiem, z którym chętnie robili 
sobie zdjęcia. Natomiast na targach pracy mieli możliwość zapoznania się z ofertami 
pracy przyszłych potencjalnych pracodawców. Przedstawiciele takich min. firm jak: 
Deloitte, Port Lotniczy Jasionka, Urząd pracy zachęcali do składania dokumentów 
aplikacyjnych właśnie do nich. Wycieczka do Rzeszowa pozwoliła na zdobycie nowych 
doświadczeń w kontaktach z przyszłymi pracodawcami ale również pozwoliła spojrzeć 
szerszym okiem na dalszy bardzo istotny w dzisiejszym czasie  rozwój ścieżki 
zawodowej. Uczestnicy wyjazdu zgodnie stwierdzili, iż  nie każdy z nich  planuje 
wybierać się w przyszłości na studia, to każdy powinien choć raz odwiedzić 
Uniwersytet Rzeszowski by zyskać niesamowite wspomnienia, które zostaną z nimi na 
zawsze.  
 
Autor: Katarzyna Gola  
21.06.2022 
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WARSZTATY Z WYSZYWANIA TRADYCYJNYCH WZORÓW LASOWIACKICH 

 

W ostatnią środę odbyły się kolejne z serii warsztatów zorganizowanych dla naszych 
uczniów w ramach projektu „Lasowiackim Szlakiem”. Warsztaty z wyszywania 
tradycyjnych wzorów lasowiackich poprowadziła Pani Zofia Maciąg – twórca ludowy, 
która pokazała naszej młodzieży, jak przy pomocy igły, kawałka aksamitu, koralików 
i cekinów stworzyć wyjątkowe kwiatowe wzory. Każdy miał okazję wykonać swój 
indywidualny projekt, inspirując się przepięknym gorsetem, wykonanym przez naszą 
mentorkę. Warsztaty były doskonałą okazją dla uczestników, aby pogłębić wiedzę na 
temat tradycji i kultury regionu. 
 
Autor: I.Piłat 
22.06.2022 
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OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU 
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FOTOGRAFICZNE ODKRYCIA ROKU 2022 
 

 
 

Szkolne Koło Fotograficzne zaprasza wystawę fotografii pt. „F.O.R. FOTO – 
Fotograficzne Odkrycie Roku 2022”. Wernisaż wystawy odbył się  15 czerwca 
2022 r. w Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni.  To kolejna 
ekspozycja zorganizowana w Szkolnej Galerii Sztuki Współczesnej. 
Wystawę otworzył Zbigniew Bogacz – Dyrektor ZSA-E w Weryni. Zaproponował by 
wspaniałe talenty uczniów stawały się znane jak najszerszej publiczności. Zachęcał 
do wytrwałości w doskonaleniu swojego warsztatu fotograficznego. 
Katarzyna Cesarz, kurator wystawy przedstawiła obecnym dwie sentencje, i życzyła 
wszystkim by właśnie nimi kierowali się wykonując zdjęcia: „Czasem najtrudniej jest 
zrobić najprostsze zdjęcia”. (Neil Leifer) „Patrz oczyma, fotografuj sercem”. David 
duChemin 
Na wystawie swoje zdjęcia przedstawiło 18 uczniów. Były to zdjęcia wykonane w ciągu 
bieżącego roku szkolnego. Wiele z nich zasługiwało na uwagę. Są to zdjęcia, które 
niosą wspomnienia zagranicznych wyjazdów i praktyk ale również wypoczynku, 
miejsc, osób i rzeczy. Nie brakuje w nich pomysłu i bystrego oka, które dostrzega 
piękno w codzienności. Z pośród prac nadesłanych zostało wyróżnione prace 4 
uczniów. Krzysztof Gola otrzymał nagrodę za „Odkrycie Roku 2022”, Olgierd Malec w 
kategorii „Wydarzenie roku 2022”, Aneta Dudek w kategorii „Hobby” oraz Agnieszka 
Dziewic za „Pomysł”. Oprócz nagrodzonych swoje fotografie wystawiają: Amelia Ozga, 
Gabriela Cisło, Gabriela Flis, Kinga Stępień, Paulina Wilk, Marcelina Kopeć, Natalia 
Kołodziej, Natalia Wit, Julia Płaza, Patrycja Ozga, Julia Wlazło, Izabela Rembisz, 
Sylwia Jemioło i Alicja Czachor. Wystawę można oglądać do 15 września 2022 r. 
Wszyscy fotografujemy. Aparaty mamy ciągle przy sobie. Zapraszamy w kolejnym 
roku szkolnym do podzielenia się swoimi zdjęciami. Warto zatrzymać na fotografii 
chwile z rozpoczynających się wakacji i podzielić się nimi z nami. Zapraszamy do 
robienia zdjęć wakacyjnych i do wzięcia udziału w wystawie powakacyjnej. 
A wszystkich, którzy będą chcieli doskonalić swoje umiejętności fotograficzne 
zapraszamy do aktywności w Kole fotograficznym. 
 
Autor: Witold Cesarz 
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