Artykuł 1:
Nasz kolejny sukces w konkursie informatycznym!

NetMastersCup to ogólnopolski konkurs informatyczny, w którym w tym roku
wzięło udział 6168 uczestników, tworzących 2351 trzyosobowych drużyn. W
tym gronie nie mogło zabraknąć również reprezentantów naszej szkoły. Do
konkursu stanęło 6 "ekip" z czego najlepsza w składzie: Kamil Filipek,
Wojciech Ludwin oraz Łukasz Ochał uzyskała w etapie wojewódzkim 24
punkty na 30 możliwych do zdobycia. Pozostałe drużyny uzyskały od 21-23
punktów. Dzięki temu świetnemu wynikowy Kamil, Wojtek i Łukasz
zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu (regionalnego), w którym
weźmie udział 50 najlepszych drużyn z trzech województw: świętokrzyskiego,
lubelskiego oraz podkarpackiego. Trzymamy mocno kciuki za równie dobry
wynik w etapie regionalnym!

Artykuł 2:
VI Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu

22 marca 2013 r. (tj. piątek) o godzinie 10:00 w Zespole Szkół im. ks Jana
Zwierza w Ropczycach odbył, się VI Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu
pt: ”Czy wiek kto- jak w życiu ważne jest H2O?”. Był to konkurs w trzech
- test wiedzy,
- prezentacja multimedialna,
- praca plastyczna wykonana dowolną techniką.
Nasze uczennice z klasy I Technikum Architektury Krajobrazu wykonały prace
plastyczne, które zostały wysoko ocenione. Pierwsze miejsce zajęła Karolina
Zapał z klasy I TAK, trzecie Justyna Pasowicz z I TAK. Ich opiekunkami były
pani Anna Górak i Ewa Tomaka. Jesteśmy dumni z naszych dziewczyn i
życzymy dalszych sukcesów.

Artykuł 3:
AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Artykuł 4:
Konkurs Bezpieczny w sieci

„Bezpieczny w sieci - powiedz to innym!”
– konkurs na projekt koszulki (T-shirt) jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

OPIS KONKURSU:
„Bezpieczny w sieci- powiedz to innym”, to kolejna, już 3 edycja konkursu
„Edukacji z Panem T.I.K.iem”, poświęcona Internetowi i pracy w sieci,
organizowana wspólnie przez Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w
Warszawie i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Konkurs skierowany jest do
uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponad-Gimnazjalnych w całej
Polsce. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w sieci. Uczniowie mają za zadanie zaprojektować T-shirt
(tworząc grafikę, hasło czy też używając symboli) informującą rówieśników jak
bezpiecznie korzystać z Internetu.

Artykuł 5:
DzieńGeodety
W dniu 12 marca 2013 r. uczniowie klas trzeciej i czwartej Technikum
Geodezyjnego wzięli udział w obchodach Dnia Geodety organizowanym przez
Wyższą Szkołę Inżynieryjno - Ekonomiczną w Rzeszowie. Głównym celem
wyjazdu było zapoznanie się ze specyfiką studiów na kierunku geodezja
i kartografia oraz uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych obejmujących
wykład dr inż. Sławomira Mikruta nt: „Mapa lotnicza i satelitarna jako nowa
jakość w geodezji” .
W tym samym dniu również miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu dla
uczniów techników geodezyjnych zatytułowanego „Zastosowanie skaningu
laserowego w geodezji i kartografii”, ogłoszonego przez Katedrę Geodezji
i Geoinformatyki wyżej wymienionej uczelni. Z naszej szkoły w konkursie
wzięło udział pięć uczennic:
z klasy II TG: Dorota Tylutki, z klasy III TG: Ewa Marć, Maria Skwirut,
Monika Skóra oraz wyróżniona przez Jury konkursu Anna Wojtaszek.
Obok ciekawego pokazu i spotkania ze specjalistami w dziedzinie geodezji
ogromną atrakcją okazały się rozgrywki paintballa pomiędzy uczniami
zaproszonych szkół kształcących w zawodzie technik geodeta a studentami
WSI-E. Drużyna z naszej szkoły w składzie: Kamil Drygaś, Konrad Łagowski,
Wiktor Stręk, Paweł Wiktor i Dominik Jasek po emocjonującej dogrywce
finałowej została pokona przez drużynę z Łańcuta. Na zakończenie dnia pełnego
wrażeń naukowych i sportowych uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek,
by posmakować wojskowej grochówki.

Artykuł 6:

Międzyszkolna Liga Informatyczna już po półmetku!
Nasz internetowy konkurs informatyczny wszedł w decydującą fazę rozgrywek.
Na półmetku wyniki naszych reprezentantów wyglądają imponująco. Kamil
Filipek z drugiej klasy technikum informatycznego od pewnego już czasu
okupuje pierwszą pozycję na liście grupy młodszej. Wspiera do kolega z klasy Wojciech Banaś (miejsce czwarte) oraz Mateusz Siwiec - uczeń pierwszej klasy,
zajmujący aktualnie ósmą pozycję. Również w grupie starszej otwieramy
ranking. Grzegorz Majka bezkonkurencyjnie prowadzi, a w grupie pościgowej
znajdują się również jego koledzy z klasy - Tomasz Łusiewicz (11) i Mateusz
Śliwa (12). Do końca tego sezonu zostało jeszcze trzy rundy oraz wielki finał.
Trzymamy kciuki za naszych!

Artykuł 7:

Jesteśmy ciągle w czołówce ogólnopolskiego rankingu IT Szkoła
Kolejny miesięczny ranking szkół skupionych w okół projektu IT Szkoła okazał
się dla nas również szczęśliwy jak miesiąc wcześniej. Tym razem nasza szkoła
uplasowała się na czwartej pozycji w skali kraju i na pierwszym w
województwie podkarpackim. IT Szkoła to internetowy, otwarty program 3
letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii
informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
innych osób zainteresowanych tą tematyką. Aktualnie w projekcie bierze udział
367 szkół z całej Polski.

Artykuł 8:

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Dnia 15 marca 2013 r. w Szczecinie odbędzie się finał XVII edycji Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Naszą szkołę reprezentować będzie Kinga
Rokosz z klasy III Technikum Żywienia, stypendystka Prezesa Rady Ministrów
i Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy
etap obejmuje test pisemny, w którym bierze udział 65 osób, do drugiego
przechodzi 30 uczestników z najlepszymi wynikami z testu. Następnie
uczestnicy będą pisać wypracowanie na jeden z trzech wybranych przez siebie
tematów. Ostatni etap- quiz- odbędzie się w sobotę 16 marca z 15 autorami
najlepiej napisanych prac. Opiekunem Kingi będzie pani mgr inż. Magdalena
Charchut.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!

Artykuł 9:

„Akademia młodego kucharza” - zajęcia otwarte dla gimnazjalistów
W pierwszy dzień ferii w naszej szkole już po raz trzeci zorganizowane zostały
zajęcia dla gimnazjalistów. W warsztatach uczestniczyło ok. 50 uczniów wraz z
opiekunami z gimnazjów z Wielopola, NiedŹwiady, Łączek Kucharskich,
Ropczyc, Czekaja Przybyłych w tym dniu uczniów wraz z opiekunami
przywitały nauczycielki przedmiotów gastronomicznych oraz kierownik
szkolenia praktycznego, którzy zaprosili do wzięcia udziału w przygotowanych

specjalnie na tę okazję zajęciach i prezEntacjach. Gimnazjaliści, opiekunowie
obejrzeli żartobliwy a zarazem pouczający występ o zasadach zachowania się
przy stole w wykonaniu uczniów w zawodzie kucharz i technik żywienia i
gospodarstwa domowego.
Magdalena Charchut
Następnie przedstawiona została prezentacja multimedialna podczas której
młodzież poznała elementy szklanej, porcelanowej i metalowej zastawy
stołowej. Później uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy. Pierwsza z nich w
asyście nauczycieli i uczniów w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych zdobywali umiejętności dekoracyjnego składania serwetek.
Podczas ćwiczeń poznali zasady prawidłowego nakrywania stołu do
określonego menu. Druga grupa gimnazjalistów pod okiem nauczycieli mogła
sprawdzić się w roli kucharza. Przy pomocy starszych koleżanek i kolegów
uczących się w zawodzie kucharz i technik żywienia i gospodarstwa domowego
gimnazjaliści dekorowali walentynkowe piernikowe serca. Wśród pięknie
ozdobionych wypieków znalazły się prezenty dla rodziców, dziadków i nawet
nauczycieli- opiekunów, dzięki którym młodzież mogła być obecna w naszej
szkole. To nie koniec zadania…. Gimnazjaliści wypiekali setki pizzerinek,
sporządzali sałatki owocowe, piekli rogaliki drożdżowe Podczas zajęć
otwartych uczniowie klas gastronomicznych przygotowali dla gości poczęstunek
i w ten sposób zaprezentowali swoje umiejętności zawodowe zdobyte na
zajęciach praktycznych w szkole. W czasie spotkania widać było duże
zainteresowanie uczniów kierunkami gastronomicznymi. Miłym akcentem
kończącym nasze spotkanie z gimnazjalistami było wspólne biesiadowanie.
Celem naszych zajęć w tym dniu było zachęcenie przyszłych absolwentów aby
kontynuowali naukę właśnie w naszej szkole. Sponsorem imprezy była
Rodziców przy Zespole Szkół Agro-Technicznych oraz Delikatesy Centrum w
Ropczycach, którym dziękujemy za hojność. W warsztatach uczestniczyło ok.
50 uczniów wraz z opiekunami z gimnazjów z Wielopola, Niedźwiady,
Łączek Kucharskich, Ropczyc, Czekaja.

Artykuł 10:
Zjazd Absolwentów
Komitet Organizacyjny Zjazdu wraz z Panem Pawłem Bujnym - Dyrektorem
Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W.Witosa w Ropczycach zapraszają na
Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Ropczycach, którzy ukończyli
Szkołę w latach 1950-2000. Termin Zjazdu: 8 czerwiec 2013r.

Artykuł 11:

Grand prix Jasło
Zawody w tenisa stołowego w trzech miejscowościach.
1. Turniej ZS w Osobnicy 26.01.2013
2. Turniej ZS w Trzcinicy 09.02.2013
3. Turniej w ZS w Szebnie 23.02.2013
Uczniowie biorący udział w zawodach: Czaja Barbara, Kujda Karolina,
Bieszczad Marcin, Skóra Dominik
Najlepsza wśród dziewcząt znowu była Kujda Karolina zajmując pierwsze
miejsce w Trzcinicy i Szebniach a w łącznej klasyfikacji trzecie miejsce.
Nauczyciel Pan Sebastian Szajstek w swojej kategorii w łącznej klasyfikacji
zajął czwarte miejsce.
Sebastian Szajstek

Artykuł 12:
Warsztaty Akademii Kulinarnej
W dniach 4.02-8.02 2013r. dwóch uczniów naszej szkoły Agnieszka Zając i
Michał Balasa wzięli udział w warsztatach w Akademii Kulinarnej
prowadzonej przez Mistrza Kuchni Marcina Budynka w Augustowie. Nagrodą
za zdobycie I miejsca w konkursie Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia
Polska, były warsztaty. Uczestniczyła w niech również młodzież z innych
szkół m.in. z Kościeliska i Gorzowa Wielkopolskiego. Szkolenie trwało 5 dni,
po którym wychowankowie ZSAT-u dostali certyfikaty potwierdzające
ukończenie kursu. Poznali tajniki gotowania metodą souvi, rozbioru tuszy
jagnięcej oraz sztukę robienia deserów. Oprócz kursu mieli zagwarantowane
zakwaterowanie w trzy gwiazdkowym Hotelu Warszawa położonym nad
malowniczym jeziorem Necko. Kurs zakończył się uroczystą siedmio daniową
kolacją przygotowaną przez uczestników. Czas poświęcony na przygotowania i
sam konkurs na pewno nie był stracony, a zdobyte doświadczenie zaprocentuje
w przyszłości.

Zapytaliśmy Michała co dla Niego było najbardziej interesujące:
- Najbardziej podobał mi się rozbiór całego „jagniaka” na części kulinarne oraz
gotowanie metodą souvi.
Aga doceniła sympatyczna atmosferę całych warsztatów oraz cenne rady
znanego z Tv szefa Marcina Budynka.
Justyna Wójtowicz

Artykuł 13:

Piąta runda konkursu informatycznego
W dniach 25-26 marca na naszym serwerze nauki zdalnej została rozegrana 5
runda międzyszkolnego konkursu informatycznego. Podobnie jak w
poprzednich miesiącach zaangażowanie naszych reprezentantów przyniosło
bardzo dobre wyniki. Pierwszych miejsc w obydwu klasyfikacjach nie oddali
nasi najlepsi zawodnicy: Kamil Filipek (2ti) ani Grzesiek Majka (3ti). Obydwaj
od kilku miesięcy przewodzą całej stawce. W młodszej grupie wiekowej równie
dobre wyniki odnotowują: Wojciech Banaś (4 miejsce), Mateusz Siwiec (6
miejsce). W zdecydowanie męskim towarzystwie łokciamy przepycha się Beata
Strzępek, która dotarła już na 10 miejsce przy 136 sklasyfikowanych
uczestnikach. Wśród starszych informatyków zaraz za podium mamy Tomka
Łusiewicza i Mateusza Śliwę, którzy zdecydowanie prą w górę. Do końca
rozgrywek pozostało jeszcze dwie rundy pośród których wiele może się jeszcze
zmienić przed czerwcowym finałem.

Artykuł 14:

FINAŁ gimnazjady informatycznej!!!
Już 17 kwietnia 2013r. (środa) zapraszamy wszystkich którzy zakwalifikowali
się do finału w Gimnazjadzie Informatycznej do Naszej Szkoły na ostateczną
finalną rozgrywkę!!! Rozpoczynamy o godz. 10:00 w sali 220. Przypominam że
w finale może wziąć udział zawodnik który zdobył w etapie 1 i 2 co najmniej 20
punktów. Na stronie informacyjnej konkursu znajdziecie szczegółową punktację:
www.gimnazjada.zsat-ropczyce.pl. Zapraszamy !!!

Artykuł 15:
Targi Edukacyjne

W dniu 26 marca 2013r nasza szkoła wraz z innymi, wzięła udział w Dniach
Otwartych w Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej. Zaprezentowane
zostały oferty, aby zachęcić młodzież do wybrania szkoły średniej. Przewodnim
tematem naszej prezentacji były wakacje na Hawajach. Największą furorę
podczas targów zrobiła duża palma z owocowymi koreczkami oraz kurczak po
hawajsku przygotowany przez Kamila Skórę z klasy II Technikum Żywienia. Z
opinii usłyszanych od gimnazjalistów stwierdzamy, że nasza szkoła cieszy się
zainteresowaniem, a potrawa przygotowana przez naszego kolegę smakowała
wszystkim. Mamy nadzieję, że we wrześniu przywitamy wielu uczniów, których
zachęciliśmy naszą prezentacją.

Artykuł 16:

Kocham cię życie
Corocznie 24 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Życia. Jest to polskie
święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W
poniedziałek 25 marca 2013 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły obejrzeli
ciekawy program artystyczny poświęcony tematyce ochrony życia oraz
szacunku dla najmniejszych i najsłabszych. Na początku Agata Dziedzic
wyśpiewała z mocą słowa piosenki Edyty Geppert "Uparcie i skrycie, och życie
kocham cię nad życie!", które w pewnym sensie są odzwierciedleniem prawa
każdego człowieka do radości życia, wolności i bezpieczeństwa. Ze szkolnej
sceny padły ważne słowa na temat odpowiedzialności za założenie rodziny,
świadomego macierzyństwa czy skutków usuwania ciąży. Mottem wystąpienia
młodzieży były słowa Matki Teresy z Kalkuty: Jeżeli matce wolno zabić swoje
dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie
pozabijali? Podczas występu uczniowie wysłuchali przejmującego wystąpienia
Giannie Jessen, która przeżyła aborcję i, mimo znacznego uszczerbku na
zdrowiu, działa w obronie nienarodzonych dzieci. Piosenki w wykonaniu
szkolnych muzyków oraz prezentacje multimedialne były dopełnieniem tego
wzruszającego, a zarazem pouczającego występu. Każdy uczeń mógł także
obejrzeć wystawę umieszczoną w szkolnej auli na temat ochrony życia
poczętego. Program przygotowany został przez młodzież z klas II i III
Technikum i ZSZ pod opieką pań: Agnieszki Dąbroś, Magdaleny Mazur,
Elżbiety Szerszeń i Ewy Tomaki.

Artykuł 17:
KONKURS GASTRONOMICZNO-JĘZYKOWY

Konkurs ma formułę otwartą, czyli mogą w nim wziąć udział uczniowie naszej
szkoły o profilu gastronomicznym.
Konkurs organizowany jest w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół AgroTechnicznych Ropczycach w dniu 11 kwietnia 2013 r., obejmuje wykonanie
wybranej potrawy . Tematem konursu jest: Deser w bankietowych
propozycjach.
Uczniowie (zespół składający się z trzech osób) dokonują samodzielnie wyboru
surowców i dodatków składających się na określoną potrawę. Zobowiązani są
do przygotowania pełnego opisu procesu przygotowania potrawy,
charakterystyki wartości odżywczej w jednym z języków obcych oraz surowców
użytych do przygotowania potrawy.

Artykuł 18:

Kinga Rokosz finalistką XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Tydzień zaczynamy od bardzo dobrych wiadomości. W eliminacjach
centralnych XVII. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, które odbywały
się od 14 do 16 marca w Szczecinie, reprezentantka naszej szkoły - Kinga
Rokosz - uzyskała tytuł finalistki i wywalczyła nagrodę główną - indeks wyższej
uczelni oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. Tematem
wiodącym tegorocznej edycji Olimpiady była kuchnia regionalna i kuchnie
narodowe. Kinga jest uczennicą III klasy Technikum w zawodzie technik
żywienia i gospodarstwa domowego oraz stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
Chociaż jeszcze nie ukończyła szkoły, już dziś może zastanawiać się, jaki
kierunek studiów wybrać na jednej z następujących wyższych uczelni:
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w
Bydgoszczy, Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska, Politechnika
Radomska. Każda z tych uczelni oferuje indeks dla olimpijczyków - finalistów.
Kinga zasłużyła sobie na laury ciężką pracą. - Ta olimpiada nie należy do
najłatwiejszych, dlatego przygotowanie wymaga wielu godzin spędzonych nad
książkami, czasopismami, testami. Trzeba mieć dużą wiedzę o biologiczno –
chemicznych aspektach żywienia, a jest to bardzo trudny dział – mówi
opiekunka finalistki, pani Magdalena Charchut.
Na zdjęciu Kinga Rokosz z prof. dr hab. Janem Gawęckim - Przewodniczącym
Komitetu Głównego Olimpiady

Do finału w Szczecinie zakwalifikowało się 65 uczestników reprezentujących
różne typy szkół: licea ogólnokształcące, licea akademickie, licea społeczne,
technika gastronomiczne. 30 uczniów z najlepszymi wynikami z testu przeszło
do II etapu eliminacji, w którym oprócz wiedzy o żywieniu musieli wykazać się
umiejętnością sprawnego posługiwania się językiem polskim. Ostateczna
konkurencja polegała na pisaniu wypracowania na jeden z trzech dowolnie
wybranych tematów. Kinga napisała pracę pt. „Tradycyjne potrawy wielkanocne
w świetle zaleceń prawidłowego żywienia”. W czasie gdy olimpijczycy trudzili
się nad zadaniami ich opiekunowie uczestniczyli w wykładach: „Żywienie u
progu i schyłku życia” - prof. dr hab. Jana Gawęckiego - Przewodniczącego
Komitetu Głównego Olimpiady oraz „Współzawodnictwo kulinarne wczoraj i
dziś”- dr Aleksandry Swulińskiej - Katulskiej z Uniwersytetu w Poznaniu. Dodatkową atrakcją dla uczestników olimpiady była wycieczka autokarowa
szlakiem Książąt Pomorskich oraz prezentacje i pokazy kulinarne.
Mieszkaliśmy w internacie w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w
Szczecinie. Wszystko było przygotowane na bardzo wysokim poziomie.
Następne eliminacje centralne odbędą się w Karolewie (warmińsko- mazurskie)
i mamy cichą nadzieję, że tam będziemy - mówi ze śmiechem pani Magdalena
Charchut.
Razem z Kingą cieszymy się z jej sukcesu i składamy gratulacje!

Artykuł 19:

Nasi uczniowie otrzymali status Studenta Programu IT Szkoła
Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
W dniu 5.03.2013 r., decyzją Prorektora Warszawskiej Wyższej Szkoły
Informatyki został nadany naszym uczniom biorącym udział w projekcie It
Szkoła status Studenta Programu IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły
Informatyki. Status ten uprawnia do prawa dostępu do zasobów MSDNAA
firmy Microsoft. Dzięki temu wszyscy uczniowie i ich nauczyciele otrzymali
bezpłatny dostęp do licencji na oprogramowanie firmy Microsoft - systemy
operacyjne, pakiety biurowe, oprogramowanie serwerowe oraz inne narzędzia
informatyczne.

Artykuł 20:

Dzień Języka Niemieckiego

13 marca 2013r. po raz pierwszy odbył się w naszej szkole „Dzień Germanisty”
organizowany przez panią mgr Bernadetę Bokotę wraz z uczniami klasy I a
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, II Kucharz, II Technik
Informatyk i II Technik Mechanizacji Rolnictwa . Przygotowali oni pokaz o
kulturze, tradycjach i obyczajach niemieckich. Widzowie przedstawienia mieli
okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat niemieckich wynalazców,
sportowców, pisarzy, muzyków oraz poznali tajniki kuchni naszych zachodnich
sąsiadów. Uczennice z Technikum Żywienia i Technikum Kucharz
przygotowały z pomocą pani Wioletty Walczyk- Weselak pyszne dania według
niemieckich receptur, np. Kartoffelsalat, czyli sałatkę ziemniaczaną lub
Apffelstrudel- niemieckie ciasto z jabłkami, rodzynkami moczonymi w rumie i
cynamonem. Mogliśmy także spróbować oryginalną białą kiełbasę, ciemne
pieczywo oraz szynkę gotowaną- wszystkie te produkty zostały sprowadzone
przez panią Bernadetę Bokotę z Niemiec specjalnie na tę okazję. Na
zakończenie chłopcy z klasy II TMR odegrali krótki kabaret, a widownia w tym
czasie degustowała tradycyjne potrawy niemieckie roznoszone przez bawarskie
kelnerki . Mamy nadzieję, że ten dzień będzie obchodzony co roku.

Artykuł 21:

Pani Agnieszka Piskorowska zdobyła III miejsce w plebiscycie Złote Głosy
7 marca redakcja gazety lokalnej Głos Powiatu ogłosiła wyniki plebiscytu Złote
Głosy 2013. Wręczenie statuetek odbyło się podczas uroczystej gali, która
odbyła się w Centrum Szkoleniowo - Edukacyjnym "Pod Platanem" w Sielcu.
Nasza anglistka, pani Agnieszka Piskorowska została nominowana w kategorii
Nauczyciel Roku i w zaciętej rywalizacji plebiscytowej uzyskała III miejsce.
Ideą plebiscytu organizowanego przez Gazetę już od 2004 roku jest nagradzanie
osób, które wyróżniają się w swojej pracy w lokalnym środowisku.
-Kategoria Nauczyciel Roku promuje tych pedagogów, którzy są nauczycielami
- przewodnikami, rozwijającymi zainteresowania uczniów nie tylko poprzez
realizowanie szkolnego programu, ale poprzez ciekawe inicjatywy pozalekcyjne.
Nauczyciel sprawiedliwy, pomysłowy i przyjaźnie nastawiony do swoich
podopiecznych - tak charakteryzuje Nauczyciela Roku pomysłodawczyni
plebiscytu i Redaktorka Naczelna Głosu Powiatu, Ewelina Święch.
Serdecznie gratulujemy pani Agnieszce Piskorowskiej i dziękujemy wszystkim,
którzy oddali na nią głos.

Artykuł 22:

Młody Kreator Sztuki Kulinarnej
W dniach 4-5 marca 2013 r. odbył się finał konkursu pt. „ Młody Kreator Sztuki
Kulinarnej 2013” W Poznaniu w siedzibie Knorr’a. Był to konkurs trzyetapowy.
Do finału dostało się 14 uczestników spośród 120 zgłoszonych z całej Polski.
Trzy pierwsze miejsca zajęły dziewczyny, nasz Reprezentant Kamil Skóra uczeń
klasy II Technikum Żywienia otrzymał wyróżnienie. Na gali zostały ogłoszone
wyniki i wręczone nagrody rzeczowe.Pierwsze miejsce zajęła Andżelika
Piechowicz, która otrzymała motorower Junak i udział w „Primerba
Cup” .Drugie miejsce przypadło w udziale Martynie Osłowskiej, która
otrzymała robot kuchenny KitchenAid.Trzecie miejsce zajęła Kinga Sierleja,
otrzymała zestaw noży.Wszystkie dziewczyny dostały statuetki na rok.Kamil
otrzymał wyróżnienie , komplet noży i dwa fartuchy. Jego opiekunką była pani
p. Wioletta Walczyk-Weselak. Jesteśmy dumni z Kamila, że jako pierwszy z
naszej szkoły dostał się do tak prestiżowego konkursu. Nasz kolega konkurował
z uczniami ze szkół gastronomicznych o wielkich tradycjach z dużych miast
takich jak Warszawa, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz czy Rzeszów. Jury składało
się z sześciu znanych polskich szefów kuchni, a jego przewodniczącym był
Zenon Hołubowski, jeden z dwóch w Polsce certyfikowanych jurorów WACS
(Światowego Zrzeszenia Stowarzyszeń Szefów Kuchni).

Artykuł 23:

Szkolne zawody w Tenisie Stołowym
8 lutego 2013r. już po raz szósty odbyły się szkolne zawody w tenisa stołowego
o puchar dyrektora szkoły. Łącznie w zawodach brało udział 64 uczniów w tym
16 dziewcząt.
System rozgrywek do dwóch przegranych meczy.
Najlepszymi okazali się:
1. Bykowski Mateusz z klasy I ZSZ
2. Furtak Adrian z klasy IV TI
3. Sado Paweł z klasy II TI
4. Panek Michał z klasy I TI
W grupie dziewcząt:
1. Kujda Karolina z klasy I TE
2. Barbara Czaja z klasy I TE3. Zawisza Ewa z klasy II KU
4. Jaworek Dominika z klasy I TŻ(a)
Uczniowie nagrodzeni zostali dyplomami i statuetkami wręczonymi przez
dyrektora szkoły.

Organizator zawodów: Sebastian Szajstek

Artykuł 24:
Gimnazjada informatyczna IV edycja
14 marca upływa termin zgłaszania się do międzyszkolnego konkursu
informatycznego GIMNAZJADA INFORMATYCZNA skierowanego głównie
do gimnazjalistów powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów przedmiotami informatycznymi,
ich popularyzacja oraz motywacja uczestników do poszerzania swoich
wiadomości z zakresu informatyki poprzez rywalizację z rówieśnikami.
Mamy nadzieję, że obecna IV edycja, podobnie jak wcześniejsze będzie cieszyć
się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Formuła i sposób uczestnictwa
w konkursie minimalnie angażuje czas opiekuna koncentrując się na uczniu,
który samodzielnie może rozwiązać test konkursowy w dowolnym czasie i
miejscu mając tylko dostęp do komputera i Internetu.
Na zwycięzców tradycyjnie czekają wartościowe nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów.
Dokładne informacje na tema rejestracji uczestników oraz przebiegu konkursu
zostały zamieszczone w zakładce dla gimnazjalisty oraz na specjalnie tworzonej
obecnie stronie konkursu: www.gimnazjada.zsat-ropczyce.pl

Artykuł 25:

Cyfryzacja - akcja informacyjna w szkołach i placówkach
Informacje dotyczące naziemnej telewizji cyfrowej w domu.
Ponieważ już za niedługo sygnał analogowy na naszym terenie zostanie
wyłączony. Warto zapoznać się jak przystosować nasz telewizor do odbioru
odpowiedniego sygnału.
Pierwsze wyłączenie programów telewizyjnych nadawanych w sposób
analogowy na terenie województwa podkarpackiego nastąpi 19 marca 2013 r.
W tym dniu zostanie wyłączony nadajnik Rzeszów- Sucha Góra (TVP1 i TVP2),
a 17 czerwca 2013 r. zostaną wyłączone kolejne nadajniki w Przemyślu i na
Górze Jawor w Bieszczadach. Jako ostatni, w dniu 23 lipca 2013 r., zostanie
wyłączony nadajnik w Leżajsku.
Przydatne linki ze szczegółowa informacją o naziemnej telewizji cyfrowej
można uzyskać na stronach internetowych:
http://rzeszow.uw.gov.pl/cyfryzacja.html
http://www.cyfryzacja.gov.pl
http://www.polskacyfrowa.org

http://www.krrit.gov.pl
http://www.cyfrowydoradca.pl
http://www.emitel.pl

Artykuł 26:
2 miejsce w ogólnopolskim rankingu IT
Nasz szkoła zajmuje aktualnie drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół
ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie IT Szkoła, w którym bierze
udział 355 szkół. Ranking ten jest sporządzany na podstawie pomiaru
aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych
kategoriach działań programu: kursach dla uczniów, wszechnicy informatycznej
stacjonarnej, wszechnicy informatycznej online, konkursach IT, akademickich
kołach naukowych oraz we wszechnicy na kołach. Ranking jest sporządzany w
układzie ogólnopolskim oraz wojewódzkim. W stosunku do poprzedniej
klasyfikacji przeszliśmy o 8 oczek do góry. Ostro pracujemy nad tym, aby w
następnej odsłonie rankingu było miejsce pierwsze

Artykuł 27:
Nasi uczniowie na Targach Gastronomicznych w Bratysławie
W dniach 23- 25 stycznia 2013r. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Doroty
Dudzińskiej i p. Anny Górak wzięli udział w wycieczce na Słowację i do Austrii.
Z Ropczyc wyjechaliśmy wczesnym popołudniem i po kilku godzinach
dotarliśmy do Giraltovic. Po kolacji poszliśmy na mały spacer po mieście. Nie
trwał on zbyt długo, gdyż czekała nas jeszcze długa podróż do Wiednia. W
dalszą drogę wyruszyliśmy o drugiej w nocy. Zaspani i zmęczeni podróżą
dotarliśmy po 8 godzinach do stolicy Austrii. Na miejscu zwiedziliśmy piękne
zabytki miasta, m.in. Katedrę Świętego Szczepana oraz Plac Albertina, gdzie po
obu stronach znajdują się muzea- Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii
Naturalnej. Między nimi stoi pomnik Marii Teresy. Na szczycie Albertiny
zauważyliśmy też posąg konny Arcyksięcia Alberta. W Wiedniu podziwialiśmy
również barokową kolumnę Świętej Trójcy znajdującą się na Placu Graben. Po
ogromnych przeżyciach, jakich dostarczyły nam piękne widoki, udaliśmy się w
drogę powrotną na Słowację. Naszym kolejnym celem podróży była Bratysława.
Ostatniego dnia wycieczki zwiedziliśmy słowacki parlament. Mogliśmy tam

zasiąść na chwilę na miejscu prezydenckim i zrobić pamiątkowe zdjęcia.
Później udaliśmy się na targi gastronomiczne Gastropack - 2013. Targi w
Bratysławie dały nam możliwość poznania nowych technologii. Zorganizowane
były również konkursy: gastronomiczny, barmański, carvingowy. Mogliśmy
degustować potrawy i napoje charakterystyczne dla kuchni Słowackiej, a także
bliżej poznać kulturę i zwyczaje naszych sąsiadów. Pełni nowych doświadczeń
i przeżyć wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wyjazd uważamy za bardzo udany i
długo go będziemy wspominać.

Artykuł 28:

Jeden grosz może wiele znaczyć !
W grudniu w 2012 roku w naszej szkole po raz kolejny została zorganizowana
akcja zbiórki pieniędzy „Góra Grosza”. Jeden grosz znaczy niewiele, ale
potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z
własnych przyczyn zostały odseparowane od rodzinnego domu, od swoich
najbliższych. Celem akcji było właśnie zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie
domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych.

Artykuł 29:
Zjazd Szkolnych Kół Caritas
23 stycznia w naszej szkole odbył się zjazd Szkolnych Kół Caritas.
Zgromadzonych gości powitał dyrektor Paweł Bujny. W auli zebrali się m.in.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Ropczyc, pan Józef Misiura oraz
sekretarz Urzędu Miasta pani Jolanta Kaszowska. Dyrektor powitał również
proboszcza i dziekana ks. dra Stanisława Mazura, dyrektora Caritas Diecezji
Rzeszowskiej ks. Stanisława Słowika i ks. dra Piotra Potyrałę oraz młodzież.
Dyrektor CDR ks. S. Słowik rozpoczął zjazd wspólną modlitwą, a następnie
odczytano list Biskupa Rzeszowskiego. Uczniowie naszej szkoły przygotowali
na tą okazję specjalny program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani
Joanny Kozubowskiej i pani Sabiny Urbanek. Wszyscy uczestnicy spotkania
mogli usłyszeć bardzo wzniosłe słowa mówiące o: tolerancji, poświeceniu,
współczuciu, wierze, nadziei, szczęściu, przyjaźni i miłości. Akademię uświetnił
śpiew i gra szkolnego zespołu muzycznego. Dekorację wykonała pani Adrianna
Sulimirska.
W drugiej części spotkania ksiądz P. Potyrała przedstawił nam film dotyczący
działalności SKC. Następnie przedstawiciele SKC z Zespołu Szkół im. ks. dra.

Jana Zwierza zapoznali nas ze swoją pracą na rzecz najbardziej potrzebujących.
Na zakończenie głos zabrał ks. S. Słowik, który podziękował za spotkanie i
błogosławił na dalsze lata współpracy. Radosnym śpiewem kolęd zamknięto
zjazd. Nad wszystkim czuwała-opiekun naszego Szkolnego Koła Caritas- pani
Anna Musak.

Artykuł 29:

Obcojęzyczne kolędy w Kolbuszowej
Około 150 uczniów z Podkarpacia przyjechało do Kolbuszowej, by śpiewać
kolędy i pastorałki obcojęzyczne. Wśród uczestników konkursu były także
dziewczyny z naszej szkoły: Agata Dziedzic z III TAK i Edyta Dubiel z I TAK.
Agata zaśpiewała po niemiecku pastorałkę „O du fröhliche o du selige…”, a
Edyta kolędę w języku angielskim „O Holy Night”. Nasze reprezentantki
zostały przygotowane do występu przez panie Joannę Dorobę i Bernadetę
Bokotę. Podczas długiego występu wysłuchaliśmy kolęd także w języku
francuskim i hiszpańskim. Konkurs odbył się po raz siódmy, gratulujemy
dziewczynom udanego występu.

Artykuł 30:
Kamil Skóra zwyciężył w Poznaniu!
15 stycznia w Poznaniu odbył się półfinał ogólnopolskiego konkursu Młody
Kreator Sztuki Kulinarnej. Wielki sukces osiągnął uczeń klasy II technikum, w
zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego Kamil Skóra, który zajął
I miejsce. W zawodach uczestniczyło 12 młodych kucharzy z całej Polski.
Kamil podbił zmysły (i umysły) jury filetami z indyka z płatkami z cukinii
okraszone sosem vasabi, kaszką kuskus i sałatką z chipsów warzywnych. Do
zmagań Kamila przygotowywała pani Wioletta Walczyk-Weselak nauczyciel
przedmiotów gastronomicznych. Finał planowany jest na 4 i 5 marca 2013 roku
również w Poznaniu. Gratulujemy i życzymy zwycięstwa.

Artykuł 31:
Kinga Rokosz w wielkim finale

11 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie odbył się drugi
(okręgowy) etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Z województwa
podkarpackiego do etapu okręgowego przystąpiło 45 uczniów. Naszą szkołę
reprezentowały uczennice klasy III Technikum żywienia i gospodarstwa
domowego - Monika Wójcik i Kinga Rokosz. Wśród laureatów po raz pierwszy
w historii szkoły znalazła się nasza uczennica -Kinga Rokosz zajmując trzecie
miejsce. Przed nią ciężka praca, bo finał w Szczecinie już niebawem. Życzymy
powodzenia i dalszych sukcesów.

Artykuł 32:

10 miejsce ZSA-T w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
Programu IT Szkoła
Ranking Polskiej Wszechnicy Informatycznej sporządzany jest na podstawie
pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w
poszczególnych kategoriach działań programu. Punktuje się działania m. in. w
stacjonarnej wszechnicy informatycznej, wszechnicy online, w kursach dla
uczniów, konkursach IT. Wyniki podawane są w układzie ogólnopolskim oraz
wojewódzkim. W rankingu z dnia 9 stycznia 2013r. Zespół Szkół AgroTechnicznych zajął 10 miejsce w kraju i zarazem 2 miejsce w województwie
podkarpackim , za szkołą z Jarosławia.
Opiekę nad projektem sprawują nauczyciele przedmiotów informatycznych.
Gratulujemy !

Artykuł 33:

Kamil Skóra zawalczy w półfinale o tytuł Młodego Kreatora Sztuki
Kulinarnej
Od początku Nowego Roku w naszej szkolnej kuchni tętni życie – uczniowie
pieką , smażą i gotują na potęgę. W całej szkole unosi się smakowity zapach
piernikowych serduszek, pieczonych w hurtowych ilościach na niedzielny finał
Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy. Natomiast Kamil Skóra z klasy II TŻ
po raz kolejny piecze filety z indyka w cukinii, przygotowując się do konkursu
Młody Kreator Sztuki Kulinarnej. Kamil przeszedł szczęśliwie I etap eliminacji,
zakwalifikował się do półfinału i w przyszłym tygodniu w Poznaniu będzie
uczestniczył w II etapie konkursu. Wraz z opiekunką, panią Wiolettą Walczyk –
Weselak przygotowali recepturę wg konkursowego regulaminu. Podczas

konkursu Kamil przygotuje filety z indyka w płatkach cukinii z sosem vasabi z
kaszą kuskus, sałatką i warzywnymi chipsami. Brzmi smakowicie! Trzymamy
za Kamila kciuki i mamy nadzieję, że jego danie podbije podniebienia
poznańskich jurorów.

Artykuł 34:
II runda konkursu informatycznego
Jeszcze przed świętami rozegraliśmy drugą rundę Międzyszkolnej Ligi
Informatycznej. Jak poprzednio, tak i tym razem mogliśmy liczyć na dobre
wyniki ze strony naszych uczniów. W grupie naszych młodszych
reprezentantów za ciosem poszli Kamil Filipek i Dominik Pondo, którzy
zajmują aktualnie odpowiednio pierwszą i trzecią pozycję. Z za pleców wspiera
ich Wojtek Banaś, który uzbierał już 47 punktów. Natomiast w starszej części
tabeli króluje Grzegorz Majka wspierany przez Kamila Filipka i Tomasza
Łusiewicza. Zmagania konkursowe zabierają tempa, a kolejna runda już 21
stycznia. Będziemy trzymać kciuki za naszych!

Artykuł 35:
Konkurs wiedzy o Adamie Mickiewiczu
W tym roku mija 200 lat od wydarzeń ,które zostały przedstawione w „Panu
Tadeuszu” Adama Mickiewicza. To właśnie w 1812 roku, kiedy Wielka Armia
Napoleona podążała na Moskwę, miał miejsce ostatni zajazd na Litwie. 8
września b.r. z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej-Bronisława
Komorowskiego w naszym kraju odbyło się ,,Narodowe Czytanie Pana
Tadeusza”.
W nawiązaniu do tych wydarzeń w ZSAT w Ropczycach 17 grudnia miał
miejsce w auli szkolnej konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama
Mickiewicza i recytacji fragmentów „Pana Tadeusza’’. Do konkursu przystąpiło
czternastu uczniów. Nie było łatwo, gdyż w jury zasiadły trzy polonistki:
przewodnicząca p. J. Mussur, p. K. Czajkowska, p. S. Urbanek. Trudne,
jednocześnie interesujące pytania zadawała p. M. Pięta. Po pięciu rundach
pytań szczegółowych na temat sylwetki Wieszcza doszło do interesującej
dogrywki-pytań problemowych i dodatkowych. Laur zwycięstwa przypadł
Kurowskiej Justynie .II miejsce zajęła Kliś Paulina a III Wośko Szymon. W
kategorii recytacji zwyciężyła Tylutki Dorota,II miejsce zajął Balasa Michał a

III Sado Patrycja. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody. Wszystkim
nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach
literackich.

Artykuł 36:

Sezon zimowy rozpoczęty
W pierwszym tygodniu grudnia korzystając z pogody uczniowie klas II Ku, I
Tge oraz II Ke spędzili w ramach zajęć z wychowania fizycznego na lodowisku
przy Ropczyckim Centrum Sportu. Na lodowisko dotarliśmy w kilka
minut.Przygotowanie się do wyjścia na lód zajęło nam trochę czasu. Trzeba było
wypożyczyć łyżwy i dopasować do swojego rozmiaru buta, co nie każdemu
udało się za pierwszym razem. Gdy wszyscy byliśmy gotowi, postanowiliśmy
wejść na taflę. Przez ponad 45 minut cieszyliśmy się z możliwości oderwania
się od nauki. Całe lodowisko było do naszej dyspozycji.Każdy jeździł jak umiał:
niektórzy częściej leżeli na lodzie niż przyjmowali postawę pionową, ale po
kilku wskazówkach nauczyciela było coraz lepiej. Niestety po godzinie trzeba
było kończyć zabawę. Zajęcia takie pozwalają wzmocnić sprawność fizyczną
oraz jest świetną propozycją na aktywne spędzanie wolnego czasu

Artykuł 37:

Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 2013
Dnia 06.02.2013 odbył się Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa. W turnieju udział
wzięło 10 drużyn, które reprezentowały poszczególne klasy lub zespoły
międzyklasowe, odbywające ze sobą na co dzień lekcje wychowania fizycznego.
Każda z nich wystawiła 6 zawodników i 1 rezerwowego. A oto klasy, które
wystawiły swoich zawodników: I Ti, I Tmr, I Tge, IV Tmr, IV Ti, III TG, III
Tmr, IKe, II Ku, II Ti . Łącznie w turnieju udział wzięło 72 osoby.Turniej
rozgrywany był systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach, w których
rywalizowały między sobą reprezentacje poszczególnych klas biorące udział w
zawodach. W ten sposób od godziny 8.20 do 14.50 rozegrano 22 mecze i
wyłoniono zwycięzcę. Mecze odbywały się do dwóch wygranych setów, w
przypadku remisu rozgrywano tie- break do 12 pkt. Sędzią głównym był
absolwent i reprezentant naszej szkoły w piłce siatkowej p. Wszołek Karol.
Wszystkie wystawione drużyny grały z wielkim zaangażowaniem przy
aktywnym wsparciu swoich kibiców. W wyniku kolejnych meczów wyłoniono

cztery najlepsze drużyny. Klasa I Tia wygrała w zaciętym meczu o III miejsce z
klasą III TMR (2:0). Klasa IV Ti zagrała o I miejsce z klasą IV Tmr. Ten
finałowy mecz okazał się najciekawszy w turnieju. Gra przeciwników w obu
setach była dość wyrównana i właściwie dopiero końcowe minuty starcia
każdego seta decydowały o zwycięstwie. Lepsza okazała się drużyna z klasy IV
Ti, która zdobyła pierwsze miejsce i tym samym wygrała turniej. Po
zakończeniu turnieju dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych p. Paweł
Bujny, wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, wśród gratulacji i miłych
słów wręczył wszystkim drużynom dyplomy, podziękował za udział w
sportowej rywalizacji oraz zaprosił wszystkich uczestników na podobną imprezę
za rok. Wyjątkowo uhonorowani zostali zwycięzcy – uczniowie klasy IV Ti,
którzy z rąk dyrektora, przy burzy oklasków odebrali okazały puchar. Wyniki
wg kolejności rozgrywanych meczów znajdują się w gablocie szkolnej:
Wszyscy z zadowoleniem opuszczali salę gimnastyczną, gdzie odbyła się
impreza.Uczestnikom dostarczyła ona niezapomnianych wrażeń. Były to chwile
pięknej sportowej rywalizacji..

Artykuł 38:
Wielka wygrana! Nasi najlepsi w powiecie!
Nasza reprezentacja w halowej piłce nożnej pokonała wszystkie szkoły
ponadgimnazjalne z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Turniej rozegrał się w
sędziszowskiej hali widowiskowo-sportowej.
Dnia 4 lutego 2013r. na hali widowiskowo-sportowej w Sędziszowie Młp. odbył
się turniej piłki nożnej chłopców. W zawodach wzięło udział sześć drużyn, które
toczyły najpierw boje grupowe, a następnie rozgrywały mecze o poszczególne
miejsca. Grupę I wygrała I drużyna z ZSZ z Sędziszowa. Natomiast grupę II
wygrał Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach pokonując ZSZ (II)
Sędziszów Młp. i ZS Ropczyce. W finałowym meczu drużyna z ZSA-T
Ropczyce pokonała z ZSZ Sędziszów Młp. 3:2.

Artykuł 39:
Uwaga! Konkurs literacki
Dom Kultury w Mielcu organizuje „Przeciągi Literackie”, czyli konkurs na
opowiadanie, wiersz lub inną krótką formę literacką. Prace konkursowe (3
krótkie utwory liryczne, opowiadanie lub monodram) należy przesłać w 4
egzemplarzach na adres: Samorządowe Centrum Kultury, Al. Niepodległości 7,
39-300 Mielec z dopiskiem „Przeciągi Literackie” do dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zapraszamy do udziału! Szczegółowych informacji o konkursie udziela p.
Małgorzata Pięta. Nagrodzone prace zostaną opublikowane, a laureaci
otrzymają nagrody rzeczowe.

Artykuł 40:
Nagrody dla najaktywniejszych uczniów!
Podczas apelu w dniu 22 stycznia roku Dyrektor Zespołu - pan Paweł Bujny
wręczył nagrody uczniom, którzy przyczyniają się do tego, że nasza szkoła staje
się znana w środowisku lokalnym, a często na terenie województwa i kraju.
Niektóre z nagrodzonych osób są aktywne w wielu dziedzinach życia szkoły.
Fundatorem nagród była Rada Rodziców. Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy!

Artykuł 41:

"Ludzie, czas na zmiany! Dziś energię oszczędzamy”
Jest to jeden z cytatów, które od niedawna można zobaczyć w naszej szkole na
plakatach wykonanych przez uczniów klasy pierwszej architektury krajobrazu
pod opieką pani Ewy Tomaki, informujące nas o oszczędzani energii. Jest to
akcja Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody mająca na celu ochronę naszej
planety. Każdy z nas może się zatroszczyć o przyrodę, ale musi przede
wszystkim pamiętać o kilku prostych czynnościach, które przyczynią się do
ochrony środowiska np. zakręcaniu wody w kranie, wyłączaniu odbiorników
radiowych lub telewizyjnych, korzystaniu ze sprzętu klasy A, segregowaniu
odpadów, korzystaniu z żarówek energooszczędnych. Nie jest to wcale trudne,
ale wiele daje.
Jeśli teraz nie zadbamy o naszą ziemię, to wkrótce odczujemy skutki naszej
nieodpowiedzialności takie jak m.in. nieprzyjemny smak i zapach wody,
zatrucie powietrza, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa - będzie to wszystko
miało szkodliwy wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Niestety, człowiek jest
główną przyczyną wszelkich kataklizmów i tylko od niego zależy dalszy los
Ziemi, dlatego nie bądźmy obojętni i zacznijmy o nią dbać już dziś.

Artykuł 42:

Rozdaliśmy kolejne certyfikaty informatyczne

W poniedziałek 14 stycznia uroczyście wręczyliśmy kolejnym uczniom
certyfikaty firmy Cisco potwierdzające zdobyte umiejętności w ramach
zrealizowanego przez nich kursu IT ESSENTIALS. W kursie udział wzięli
głównie uczniowie pierwszej i drugiej klasy technikum informatycznego. W tym
miejscu warto zaznaczyć, że nasza szkoła przygotowuję się zdobycia uprawnień
do prowadzenia kolejnego kursu ze ścieżki edukacyjnej Cisco pt. CCNA
Discovery. Dzięki hojności Rady Rodziców nauczyciele Łukasz Mędrygał i
Maciej Matusik uczestniczą aktualnie w szkoleniach instruktorskich z tego
zakresu. Już wczesną wiosną uczniowie naszej szkoły za darmo będą mogli
odbyć kolejny kurs i zdobyć w tej dziedzinie międzynarodowy certyfikat.

Artykuł 43:

Dobre Anioły ZSA-T na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
21. Finał WOŚP odbywał się pod hasłem: "Dla ratowania życia dzieci i godnej
opieki medycznej seniorów". Pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na sprzęt
medyczny dla dzieci oraz - po raz pierwszy - dla seniorów. Jak co roku
uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się do akcji – niektórzy z nich
pracowali już kilka dni przed finałem jako wolontariusze, a inni w szkole
wypiekali piernikowe serduszka i anioły na niedzielną imprezę w hali
widowiskowo-sportowej w Ropczycach. Podczas Finału wesoła ekipa anielskodiabelska zachęcała uczestników zabawy do kupowania wypieków, a wszystkie
datki zasiliły konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród
zaangażowanych uczniów byli: Agata Pociask, Agata Zięba, Piotr Dygdoń z kl.
II TK, Łukasz Kot, Michał Balasa, z kl.III TK, Paweł Przypek, Łukasz Sroka z
kl. II TMR, Patrycja Sado z kl.II TŻ, Magdalena Wajda, Martyna Smoczyńska,
Agnieszka Zając z kl.IV TK, Szymon Wośko z kl. II TG. Naszym uczniom
towarzyszyli zaprzyjaźnieni gimnazjaliści – Iwona Ferfecka i Przemek Przydział.
Akcję pieczenia i sprzedawania piernikowych aniołów zorganizowała p.Wioletta
Walczyk – Weselak z pomocą p. Doroty Dudzińskiej.

Artykuł 44:

„Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2013”
Uczniowie klasy II kucharz: Michał Zawiślak i Mateusz Kucharski,
przygotowywali się do konkursu „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2013”.
Głównym tematem konkursu był indyk z trzema rodzajami warzyw
przygotowanych za pomocą metod prozdrowotnych. Uczniowie przygotowywali:

Michał - Indyka ze strzelającym sosem figowym i sałatką. Mateusz - Roladki z
indyka nadziewane oliwkami, kaparami i suszonym pomidorem z risotto oraz z
warzywnym tagliatelle. Mimo starań jury konkursu nie zakwalifikowało
receptur do kolejnego etapu, który odbędzie się 14.01.2013 roku w Poznaniu.
Uczniowie zapowiadają, iż za rok przygotują potrawy, które zdobędą
podniebienia jurorów.

Artykuł 45:

SZKOLNY KONKURS „STÓŁ BOŻONARODZENIOWY PIĘKNIE
NAKRYTY”
W dniu 20.12.2012r w naszej szkole odbyła się I edycja konkursu „Stół
bożonarodzeniowy pięknie nakryty”. W konkursie wzięły udział następujące
klasy: 1 BTŻ, III Ke, III TAK, III TŻ, IV TAK, II TŻ, II TAK. Zasady
konkursu nie były trudne. Należało przedstawić oryginalne propozycje nakrycia
stołu bożonarodzeniowego. Podczas oceny stolików jury zwracało uwagę na
adekwatność dekoracji do charakteru świąt, ich kolorystykę oraz oryginalność
pomysłu. Uczniowie i pracownicy szkoły z ogromnym zaciekawieniem oglądali
zaprezentowane aranżacje świątecznie udekorowanych stołów. Jury w składzie:
p. P. Bujny, p.M. Strzępka, p.B. Wiktor, p.B.Jarząb, p.J. Kozubowska,
p.Z.Baran nie miało łatwego zadania. Po długich naradach wytypowano
zwycięzców.

Artykuł 46:
Stypendia dla najlepszych
Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska i kurator oświaty
Jacek Wojtas wręczyli uczniom z województwa podkarpackiego stypendia
Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
Uroczystość odbyła się 18 grudnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
Rzeszowie. Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów
przyznał 241 stypendiów dla podkarpackich uczniów. Stypendium przyznawane
jest uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i
najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. W
naszej szkole po raz drugi stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała
uczennica klasy III Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego - Kinga
Rokosz uzyskując średnią 5.42.

Po odebraniu dyplomów przez wszystkich stypendystów, wyróżnieni uczniowie
mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z Panem Jackiem
Wojtasem – Podkarpackim Kuratorem Oświaty oraz z posłem na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej- panią Renatą Butryn.

Artykuł 47:

Misterium Boże Narodzenie

Artykuł 48:

Ograli Warszawę!
Uczniowie naszej szkoły – Agnieszka Zając i Michał Balasa - triumfowali w
finale ogólnopolskiego konkursu kulinarnego "Tradycyjne Produkty Nowoczesna Kuchnia Polska", który odbył się 15 grudnia w Warszawie.
Pokonali konkurencję ze szkół gastronomicznych z całej Polski i wywalczyli I
miejsce, przyrządzając nowoczesne potrawy na bazie regionalnych,
tradycyjnych produktów pochodzących z Ropczyc i okolic. Oryginalny pasztet
drożdżowy, skrzydełka „maczugi” i kiszone ziemniaki przyrządzane wg lokalnej
receptury jako danie główne, a na deser konfitowana dynia w chrupiącym
koszyczku – ten zestaw dań zapewnił Agnieszce i Michałowi uznanie
profesjonalnego jury i pierwszą nagrodę. Uczniowie gotowali pod okiem swojej

nauczycielki i opiekunki, pani Wioletty Walczyk-Weselak. O swoich
przeżyciach opowiedzieli nam tuż po konkursie.

Artykuł 49:
Damian laureatem ogólnopolskiego konkursu informatycznego!
Damian Plezia z trzeciej klasy technikum informatycznego został laureatem
ogólnopolskiego konkursu informatycznego organizowanego przez Warszawską
Wyższą Szkołę Informatyki. Konkurs polegał na stworzeniu kolażu w technice
grafiki komputerowej. To akurat w naszym technikum informatycznym jest
specjalizacją. Praca Damiana została doceniona za bardzo niekonwencjonalny
przekaz rodzinnego charakteru Świąt i zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z
nadmiernej fascynacji nowoczesnymi technologiami IT. Serdecznie gratulujemy
sukcesu i czekamy na kolejne!

Artykuł 50:

Judyta Świder wyróżniona w konkursie IPN „Stan wojenny w Polsce
Południowo-Wschodniej”
13 rudnia 2012 roku na terytorium całego kraju zaczął obowiązywać stan
wojenny. Wojciech Jaruzelski wprowadził na ulice patrole milicyjne i wojsko –
które miało rzekomo „zapanować nad chaosem i anarchią wywołaną
działalnością Solidarności”. Faktycznie chodziło o rozbicie struktur Solidarności
i zahamowanie zrywu wolnościowego Polaków, zapoczątkowanego strajkami w
1980 roku.
Cały kraj został poddany kontroli, główni działacze zostali aresztowani.
Zawieszono wydawanie większości gazet, wprowadzono cenzurę
korespondencji, nie działały telefony, obowiązywała godzina policyjna,
zawieszono działalność szkół i palcówek kultury. Za złamanie zarządzeń władzy
groziły surowe kary.
Dziś mija 31 lat o tamtych wydarzeń. Ciągle toczą się spory o zasadność
tamtych decyzji, a także procesy sądowe osób odpowiedzialnych za
aresztowania i represje. Dlatego znajomość tamtych wydarzeń, szczególnie dla
młodego pokolenia jest bardzo potrzebna.
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie już po raz drugi organizował
konkurs „Stan wojenny w Polsce południowo wschodniej”. Uczniowie naszej
szkoły: Judyta Świder i Tomasz Łusiewicz z kl. III Technik Informatyk wzięli w
nim udział, przygotowując prezentacje multimedialne. Rozstrzygnięcie
konkursu przyniosło wyróżnienie dla Judyty Świder, która odebrała cenne
nagrody w siedzibie IPN w Rzeszowie w dn. 12.12.2012. Konkurencja była

duża – spośród 56 uczniów z całego województwa podkarpackiego wyłoniono 6
najlepszych prac. Jak mówi sama nagrodzona: „Konkurs był dla mnie dużym
wyzwaniem, przy zbieraniu materiałów dowiedziałam się jak przebiegał stan
wojenny w moich okolicach. W przyszłym roku również wezmę udział w
kolejnej edycji.”

Artykuł 51:

Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora CVĆ
GIRALTOVCE
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowych Zawodach w
siatkówce chłopców o Puchar Dyrektora CVĆ Giraltovce, które odbyły się w
minioną środę (28.11) na Słowacji. Reprezentacja naszej szkoły w składzie:
Kędzior Patryk (IV Ti), Ochab Bartłomiej (IV Ti), Furtak Adrian (IV Ti),
Mazur Waldemar (III Tmr), Cabaj Kamil (I Tmr), Kot Hubert (I Tmr),
Olszewski Maciej (I Tia) stanęła na podium zajmując II miejsce. W turnieju
brało udział sześć reprezentacji ze Słowacji i Polski. Rozgrywki odbywały się
w systemie „każdy z każdym”. Jedyną drużyną, której ulegliśmy z wynikiem 1:2
była Sῠkromna Zakladna Škola Giraltovce z reprezentantami szkoły
mistrzostwa sportowego Słowacji. Gościem honorowym tej imprezy był
burmistrz miasta Giraltovice Ján Rubis, z rąk którego odebraliśmy puchar za
drugie miejsce. Reprezentanci naszej szkoły zaprezentowali wysoki poziom gry
oraz ogromną wolę walki we wszystkich meczach.

Artykuł 52:

Film edukacyjny - Pierwsza pomoc osoba nieprzytomna oddychająca

Artykuł 53:

10 Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa człowieka w filmie
Dnia 22 listopada 2012r. klasy III Tż i III Te oraz 6 uczennic z klasy I b Tż
uczestniczyli w 10 Objazdowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS Prawa
człowieka w filmie, który odbył się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji na
ul. Cegielnianej w Rzeszowie. Wyjazd zorganizowała Agnieszka Piskorowska,
która jest koordynatorem Szkoły Stowarzyszonej UNESCO w ZSAT, a
tematyka praw człowieka jest jednym z czterech głównych tematów
realizowanych w ramach Szkół Stowarzyszonych - Edukacja dla pokoju i praw
człowieka. W Festiwalu uczestniczyły przede wszystkim szkoły

ponadgimnazjalne z Rzeszowa, ale również nasza szkoła. Aula Zamiejscowego
Wydziału Prawa i Administracji wypełniona była po brzegi młodzieżą chętną do
zapoznania się z tak trudną tematyką. Cały festiwal był bardzo dobrze
zorganizowany i koordynowany przez studentów wyższej szkoły.
Obejrzeliśmy dwa filmy: „Lot specjalny”, który zdobył nagrodę główną
konkursu 11. MFF WATCH DOCS oraz „Nasza szkoła”. Oraz wysłuchaliśmy
prezentacji pani Joanny Garnier z Fundacji La Strada na temat „Dlaczego
handel ludźmi nadal istnieje? Galeria zobacz

Oto wypowiedzi uczennic z klasy III Technikum w zawodzie technik
ekonomista - Martyny Czekajskiej i Pauliny Krok :
- Czy warto było pojechać na ten festiwal?
Martyna: Tak, oczywiście. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy
na temat praw człowieka. Filmy były bardzo pouczające, ponieważ pokazywały,
że nawet wysoko rozwinięte kraje zachodniej Europy nie są wolne od problemu
łamania podstawowych praw człowieka.
Paulina: Tak, ponieważ mogliśmy się dowiedzieć, które prawa człowieka są
łamane w różnych krajach, jak ważne jest prawo do wolności i jak łatwo można
je stracić.
- Czy możecie opowiedzieć krótko o filmach, które obejrzałyście ?
Martyna i Paulina: „Lot specjalny” opowiada o ośrodku dla nielegalnych
imigrantów w Szwajcarii. Ta instytucja to właściwie więzienie, w którym
mężczyźni oczekują na to, co nieuniknione - na bilet w jedną stronę, „lot
specjalny” do domu, ojczyzny, której praktycznie nie znają.
Drugi film „Nasza szkoła” przedstawia dzieci z romskiego przedmieścia, którym
dano szansę chodzić do szkoły w miasteczku. Dokument pokazuje dysproporcje
pomiędzy dziećmi romskimi i cygańskimi, rasizm systemowy i wykluczenie
społeczne.
- Który film bardziej Ci się spodobał i dlaczego?
Martyna: Mnie spodobał się pierwszy film „Lot specjalny”, w którym były
przedstawione losy imigrantów, osobiste przeżycia mężczyzn oraz ich życie w
Szwajcarii, gdzie są traktowani jak ludzie drugiej kategorii.
Paulina : Myślę, że oba filmy były bardzo ciekawe, ale dla mnie bardziej
przemawiający był obraz o szkole w Rumunii, ponieważ ukazywał łamanie
prawa do nauki, prawa do dobrego życia tych biednych dzieci, które są
niczemu niewinne, a cierpią z powodu błędów dorosłych.

- Filmy dostarczyły Wam wiedzy na temat łamania praw człowieka we
współczesnym świecie. Które prawa człowieka są łamane w Europie ?
Martyna i Paulina: Prawo do wolności, prawo do decydowania o swoim życiu,
prawo do nauki, prawo do godnego życia, prawo do głoszenia swoich
poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę.
- Czego dowiedziałaś się biorąc udział w Festiwalu?
Martyna : Dowiedziałam się, jak traktuje się imigrantów w innych krajach oraz
o tym, że wciąż łamane są podstawowe prawa człowieka.
Paulina: Uświadomiłam sobie, jak wielkie mam szczęście jako człowiek,
ponieważ moje prawa nie są łamane w żaden sposób.
Dziękuję za rozmowę. Chciałam podziękować Panu Dyrektorowi za
dofinansowanie naszego wyjazdu do Rzeszowa ze środków Rady Rodziców.
Agnieszka Piskorowska

Artykuł 54:
Sowa Matematyczna
Nasi uczniowie nie boją się rywalizacji. Wręcz przeciwnie. Chętnie sprawdzają
swoje umiejętności w gronie rówieśników. Kolejną okazją była Ogólnopolska
Olimpiada Przedmiotów Ścisłych, której pierwszy etap odbył się 29 listopada.
Naszą szkołę reprezentowała 40-osobowa grupa, która rozwiązywała test on-line
skałdający się z 30 zadań. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 5000
uczniów z całej Polski, a szczegółowe wyniki poznamy pod koniec grudnia.
Koordynatorem konkursu był p. Adam Dykas a nauczycielem wspomagającym
p. Sławomir Krawczyk.

Artykuł 55:
Targi Horeca 2012
W dniach od 14 do 16 listopada 2012 w hali wystawienniczej w Krakowie
odbywały się Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii
HORECA, Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii

GASTROFOOD oraz Międzynarodowe Targi Wina ENOEXPO.
Międzynarodowe Targi Wina ENOEXPO® uznawane są za największe
wydarzenie winiarskie i jedyną profesjonalną imprezę tego typu w Polsce. W
tym roku podczas ENOEXPO® swoje wina zaprezentowało ponad 130
producentów, dystrybutorów i importerów wina z Polski, ale także z Austrii,
Francji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Chorwacji,
Czech i Węgier. Inteligentnie łączą trzy tematy: wino, hotele i restauracje –
wszystko w jednym miejscu.
Ostatni dzień Targów otwarty jest dla młodzieży szkół gastronomicznych.
Jak co roku młodzież naszej szkoły oraz uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły w
Gieraltovcach wraz z opiekunami wzięli udział tym razem w jubileuszowej
edycji i największych w kraju jesiennych targach branży HORECA. W jednym
miejscu i czasie odbywały się trzy doskonale dobrane pod względem tematyki
targi, podczas których zaprezentowało się ponad 300 firm z Polski i zagranicy.
Na targach tradycyjnie zaprezentowano bogatą ofertę wyposażenia hotelu i
restauracji, najnowsze rozwiązania, produkty i usługi, niezwykle ciekawe i
bezpłatne szkolenia oraz warsztaty dla hotelarzy, restauratorów i właścicieli
lokali gastronomicznych.
Specjalnie wydzieloną strefą podczas targów był Salon Kawy i Herbaty. Jego
oferta dawała nie tylko szansę na nawiązanie kontaktów biznesowych, ale
umożliwiała poznanie sztuki parzenia i przygotowania kawy oraz herbaty.
Spotkaniom towarzyszyły pokazy mistrzów, prezentacje i szkolenia.
W trakcie zwiedzania uczniowie zapoznali się z najnowszymi trendami
związanymi z wyposażeniem hoteli oraz zakładów gastronomicznych. Ponadto
mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania oraz obsługą
profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Niewątpliwie największą atrakcją
były pokazy kulinarne połączone z degustacjami. Największym uznaniem wśród
młodzieży cieszyło się włoskie espresso, przygotowywane przez najlepszych
baristów oraz słodkie lody.
Oprócz zwiedzania ekspozycji targowych uczniowie zwiedzili muzeumpodziemie w Krakowie, podziwiali uroki starówki krakowskiej. Młodzież była
bardzo zadowolona z wyjazdu i większość z nich już zgłosiła chęć uczestnictwa
w tego typu wycieczce za rok.
Pragniemy podziękować Radzie Rodziców działającej przy Zespole Szkół AgroTechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach za dofinansowanie naszego
wyjazdu.

Artykuł 56:
Start konkursu informatycznego

19 listopada ruszył kolejny sezon naszego konkursu informatycznego Międzyszkolnej Ligi Informatycznej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się jak
zwykle sporo uczestników reprezentujących 5 szkół ponadgimnazjalnych z
powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz dębickiego - na starcie stanęło ponad
200 osób. W tym roku będziemy się spotykać w siedmiu potyczkach, które
zakończymy w czerwcu wielkim finałem. Comiesięczne testy online na naszej
szkolnej platformie e-learningowej pozwolą wyłonić z grupy fascynatów
informatyki najmocniejszy trzon. W finale zmierzą się najlepsze reprezentacje z
poszczególnych szkół. W inauguracyjnym teście w naszych barwach bardzo
dobrze zaprezentował się jak zwykle Grzegorz Majka, wychodząc od razu przed
szereg. Debel Kamil Filipek i Kamil Filipek (! to nie literówka) też mocno
rozepchali się łokciami na mecie a Wojtek Banaś i Mateusz Śliwa w końcu
uwierzyli w siebie i pokazali klasę. Wśród nowych twarzy w ZSAT
rewelacyjnie zadebiutowali Mateusz Siwiec i Damian Róg - oby tak dalej
chłopaki. Był to świetny zwiastun przed kolejnym odcinkiem, który już 17
grudnia.

Artykuł 57:

Święto Niepodległości
11 listopada minęła 94. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości - najważniejsze państwowe święto w ciągu
roku – obchodzone jest dla upamiętnienia odrodzenia Polski po 123 latach
niewoli. Znakiem obchodów tego święta w naszej szkole było nie tylko
wywieszenie biało – czerwonych flag, ale także uroczysta akademia, którą
przygotowała młodzież klasy II technikum żywienia pod kierunkiem pani
Katarzyny Czajkowskiej i pani Jolanty Kosiak. Uczniowie zaprezentowali
najpiękniejsze wiersze z polskiej poezji patriotycznej. Recytowano Mickiewicza,
Słowackiego i Norwida, a liryczny nastrój uroczystości podkreślały skrzypcowe
melodie w wykonaniu Renaty Ruciak. Przypomniano najważniejsze wydarzenia
historyczne, które doprowadziły Polaków do odzyskania upragnionej wolności,
a wszystkim poległym oddano hołd wezwaniem do apelu. Nie zabrakło pieśni
patriotycznych z bogatego śpiewnika narodowego, które tak ściśle zrosły się z
historią walki o niepodległą Polskę.

Artykuł 58:

Pierwsze certyfikaty już rozdane!

Nasi pierwsi uczniowie otrzymali już certyfikaty potwierdzające ukończenie
kursu e-learningowego pt. "Obróbka i wizualizacja obrazów", organizowanego
przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projekt IT-SZKOŁA.
Szczegółowa tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia:
fotografowanie – praktyczne wskazówki, projekty graficzne, animacja, film,
grafika w Internecie. Zdobyta w ten sposób wiedza przyda się na pewno w
przyszłości, a już w grudniu będziemy realizować kolejny certyfikowany e-kurs
dotyczący tworzenia profesjonalnych serwisów internetowych.

Artykuł 59:

Mistrzostwa Zespołu Szkół AGRO-TECHNICZNYCH w piłce siatkowej
dziewcząt klas I
W dniu 14.11.2012 odbyły się Mistrzostwa Szkoły w siatkówce dziewcząt klas I.
Organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego z naszej
szkoły: Lucyna Kędzior, Janusz Przywara oraz Marcin Sroka.
Zawody były rozgrywane klasycznym systemem "KAŻDY Z KAŻDYM ". Po
kilku godzinach emocjonujących zmagań turniej zakończył się następującymi
wynikami:
1 miejsce - klasa I a technik żywienia
2 miejsce - klasa I technik ekonomista, technik geodeta
3 miejsce - klasa I b technik żywienia
4 miejsce - klasa I technik architektury krajobrazu
Walka była bardzo zacięta i do samego końca. W ostatnim meczu który
decydował o 1 miejscu, klasa I B TŻ uległa bardzo niewielką różnicą punktów
klasie I a Tż.
Zwycięska drużyna zagra w zawodach międzyklasowych w siatkówce dziewcząt
których termin nie jest jeszcze znany.

Artykuł 60:

Sukces Agnieszki Zając w Carvingowych Mistrzostwach Polski Juniorów
19 października Agnieszka Zając z klasy IV technik kucharz odbyła wraz z
panią Wiolettą Walczyk – Weselak długą podróż do Gdańska, aby tam stanąć w
szranki rywalizacji o tytuł Mistrza Polski w Carvingu. Na Mistrzostwa
zakwalifikowało się 22 uczestników z 9 szkół z całej Polski, a w ocenie
profesjonalnego jury Agnieszka Zając zajęła 7 miejsce.
Mistrzostwa Polski to konkurs o wysokiej randze. Jak wyglądała twoja przygoda
z carvingiem, zanim zakwalifikowałaś się do konkursu ogólnopolskiego?

Agnieszka Zając: Zaczęło się 2 lata temu w szkole, kiedy widziałam jak
koleżanka ze starszej klasy, Marta Sąsiadek, wycina przeróżne rzeźby w
owocach i warzywach. Bardzo mi się to spodobało, zainteresowałam się
carvingiem i sama zaczęłam próbować. Okazało się, że efekt jest niezły. Żeby
dobrze rzeźbić trzeba mieć trochę wyobraźni, dużo chęci i cierpliwości.
Wielokrotnie twoje rzeźby zdobiły stoły przygotowywane na szkolne
uroczystości, ale nie tylko tutaj możesz zaprezentować swój talent…
W ubiegłym roku szkolnym brałam udział w konkursie carvingowym w
Boguchwale i tam zajęliśmy drużynowo III miejsce. W tym roku, po
wcześniejszych eliminacjach, zakwalifikowałam się do Carvingowych
Mistrzostw Polski Juniorów.

Artykuł 61:
Akcja Honorowego Krwiodawstwa.
W dniu 18.10.2012 r. odbyła się akcja honorowego oddawania krwi w Centrum
Kultury w Ropczycach. Uczniowie naszej szkoły kolejny raz odpowiedzieli na
apel potrzebujących i zgłosili się na krwiodawstwo. (Ze względów zdrowotnych
nie wszyscy mogli, po wstępnych badaniach tego zrobić). Każdy oddał 450 ml
krwi, co stanowi jedynie 8-9% ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego
człowieka. Dziękujemy bardzo za piękny gest i zapraszamy chętnych na
następną akcję krwiodawstwa.
Krew można też oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa
35-310 Rzeszów ul. Wierzbowa 14
tel. 17 867 20 30
KRWIODAWSTWO NIE UZALEŻNIA!!! Krew jest niezbędna dla dzieci i
dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg
chirurgiczny, ofiar wypadków. Oddajesz 450 ml krwi, co stanowi jedynie 8-9%
ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka, a Twój organizm odtworzy
utraconą ilość krwi bardzo szybko. Samo oddanie krwi to zaledwie kilka minut a
Twoja krew uratuje niejedno ludzkie życie! Krew możesz oddać ponownie już
za 56 dni.
Więcej informacji: Jakub Skóra - opiekun SK HDK PCK

Artykuł 62:
Nasi znów górą...
W dniu 13 grudnia uczniowie naszej szkoły: Szymon Wośko, Agnieszka
Wojnarowska, Marcelina Boronowicz i Aleksandra Trznadel uczestniczyli w V
MIEDZYSZKOLNYM KONKURSIE DOŚWIADCZALNYM Z FIZYKI, który
odbył się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy. Uczestnicy w
drużynach dwuosobowych prezentowali trzy, wymyślone przez siebie,
doświadczenia z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
Szymon Wośko i Agnieszka Wojnarowska zajęli I miejsce za prezentacje :
1.Poduszkowiec
2.Domowy elektroskop.
3.Wykazanie rozszerzalności temperaturowej ciął.
Marcelina I Ola otrzymały dyplomy. Opiekunem uczniów był Pan Adam Dykas

Artykuł 63:

Finał II Powiatowej Gimnazjady Językowej
11 grudnia w naszej szkole odbyła się druga edycja Powiatowej Gimnazjady
Językowej. Konkurs zorganizowany został przez nauczycielki języków obcych
Dominikę Jezioro, Joannę Dorobę i Annę Musak. Gimnazjada językowa to nie
tylko zmagania uczniów, to także promowanie nauki języków obcych.
W drugiej edycji Powiatowej Gimnazjady Językowej uczestniczyło 41 uczniów
z gimnazjów powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Uczniowie podzieleni zostali
na grupy języka angielskiego i języka niemieckiego. Każdy z uczestników
gimnazjady miał za zadanie rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość
struktur leksykalnych i gramatycznych oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych i
niemieckojęzycznych. Laureatami w grupie języka angielskiego zostali
Magdalena Rząsa (Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej), Paulina Przetocka
(Gimnazjum nr 1 w Ropczycach), Ewa Wójcik (Publiczne Gimnazjum im. bł. ks.
J. Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim), Szymon Świętoń (Gimnazjum nr 3 w
Ropczycach). Natomiast w grupie języka niemieckiego zwyciężyli Weronika
Marciniec (Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej), Patrycja Brandys (Zespół
Szkół w Niedźwiadzie Dolnej), Klaudia Owczarska (Zespół Szkół w Małej) . Na
zwycięzców zmagań językowych czekały bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe

ufundowane przez Zespół Szkół Agro-Technicznych oraz Burmistrza Miasta i
Gminy Ropczyce. Uczestnikom wręczono także pamiątkowe dyplomy.
Po zmaganiach konkursowych wszyscy uczestnicy Gimnazjady obejrzeli skecze
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych, a przy poczęstunku
mogli wymienić swoje wrażenia ze współuczestnikami.
Powiatowa Gimnazjada Językowa cieszy się wśród gimnazjalistów dużą
popularnością. Jest to okazja nie tylko do zgłębiania wiedzy językowej ale też
świetna zabawa. Poprzez organizowanie tego typu imprezy Zespół Szkół AgroTechnicznych stara się zachęcić młodzież do aktywnej nauki języków obcych.
Znajomość języków jest bowiem niezwykle przydatna.

Artykuł 64:

Nasza szkoła znowu na podium!
Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu prezentacje multimedialne
wykonane przez nasze uczennice i uczniów okazały się zdecydowanie najlepsze,
a ich autorzy zdominowali podium. Zarówno pierwsze jak i drugie miejsce
należało do nas. Autorkami najlepszej pracy są uczennice II klasy Technikum
Architektury Krajobrazu - Justyna Babicz i Marcelina Misiewicz, które
korzystając z pomocy Rafała Kujdy z III klasy Technikum Informatycznego
stworzyły bardzo ciekawy reportaż na temat różnego rodzaju uzależnień. Drugie
miejsce przypadło Grzegorzowi Majce, który wykorzystując aktorskie zdolności
uczniów czwartej klasy TI zmontował wyróżniający się pokaz. Organizatorzy
XVII edycji Międzyszkolnego Konkursu "Wybieram trzeźwość" docenili
również pracę literacką Katarzyny Majchrowicz z II klasy Techniku
Geodezyjnego, która zdobyła dla nas kolejną nagrodę. Podsumowanie konkursu
odbyło się 5 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy, a po
odebraniu nagród uczestnicy spotkania mieli możliwość zasmakowania zdrowej
żywności z syto zastawionego stołu z łakociami. W przyszłym roku nie
zamierzamy spuszczać z tonu i będziemy twardo bronić wypracowanych pozycji.

Artykuł 65:
Ogólnopolski konkurs informatyczny Bóbr
14 listopada informatycy z naszej szkoły tłumnie wzięli udział w kolejnej edycji
tego ogólnopolskiego konkursu. Pytania jak co roku nie należały do
najłatwiejszych, więc od stanowisk komputerowych nasi reprezentanci

odchodzili w wypiekami na twarzach. Najlepszy wynik uzyskał Mateusz Róg
(70 punktów) z klasy III, a zaraz za nim uplasowali się Tomasz Kaczanowski z
Damianem Plezią, którzy zdobyli po 62,5 pkt. Na szczyt tabeli dotarł również
uczeń pierwszej klasy - Maciej Olszewski, który zdobył 55 punktów.
Gratulujemy bardzo dobrych wyników i czekamy na komunikat organizatorów z
ogólnopolską klasyfikacją.

Artykuł 66:

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
Z okazji Światowego Dnia AIDS, który obchodzony jest 1 grudnia w naszej
szkole odbyła się impreza edukacyjna. Rozpowszechnianie wiedzy na temat
HIV/AIDS jest wpisane do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO,
dlatego w naszej szkole również nie obyło się bez obchodów tego dnia.
Uczniowie z klasy 2 TI : Jakub Cabaj, Konrad Rój, Dominik Kubik, Krystian
Cholewa, Mateusz Jasek oraz Tomasz Kaczanowski oraz z klasy 2 TGE :
Justyna Wośko, Szymon Wośko, Agnieszka Wojnarowska, Magdalena Gola,
Anna Bizoń, Aleksandra Przybek i Marzena Harchut przedstawili program
pt.”Nie bój się, ale bądź rozważny” . Uczniowie odegrali rolę chorych na AIDS i
opowiedzieli, w jaki sposób zarazili się wirusem HIV oraz o swoich
doświadczeniach osoby chorej na AIDS. Podczas zwierzeń słychać było muzykę
zespołu Queen nieprzypadkowo, ponieważ lider tego brytyjskiego zespołu
Freddie Mercury zmarł w 1991r. na AIDS. Narratorzy przypomnieli, w jaki
sposób wirus HIV się rozprzestrzenia, w jaki sposób możemy się zarazić oraz
jakie zachowania są bezpieczne. Program okraszony był występem naszych
zdolnych i pięknych wokalistek : Agaty Dziedzic z klasy III Tak oraz Edyty
Dubiel z klasy I Tak. Dziewczyny po mistrzowsku zaśpiewały piosenkę zespołu
Queen „The show must go on” oraz polskiego zespołu Dżem „Do kołyski”.
Wszyscy aktorzy mieli przyczepioną czerwoną kokardkę na znak solidarności z
chorymi na AIDS, taki sam symbol każdemu oglądającemu program przyczepiły
nasze hostessy: Martyna Czekajska, Anna Malikowska i Iwona Furtek z klasy
III EA. Każdy uczeń otrzymał też ulotki o AIDS. W przygotowaniu scenografii
pomogła uczennica Marta Siwiec z klasy III Tak, która namalowała 3 piękne
plakaty. Na koniec młodzież obejrzała film dający do myślenia pt. ”Skazany na
bluesa” o Ryszardzie Riedlu, wokaliście zespołu Dżem, który miał ich
przestrzec przed zażywaniem narkotyków. Nad przygotowaniem tego
treściwego w swym przekazie programu czuwały Agnieszka Piskorowska i
Bernadeta Bokota.

Artykuł 67:

Agata wyśpiewała finał!!!
26 listopada 2012 roku w Strzyżowie odbyły się eliminacje do XXII
Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.
Naszą szkołę reprezentowały 4 uczestniczki w dwóch kategoriach: Agata
Dziedzic, Edyta Dubiel i Dorota Tylutki wybrały kategorię piosenka religijna, a
Justyna Wośko wystąpiła w kategorii recytacja.
Występy uczennic naszej szkoły należy uznać za bardzo udane, Agata Dziedzic
niezwykle przejmującą interpretacją piosenki Bułata Okudżawy „Modlitwa”
zapewniła sobie miejsce w finale konkursu. Natomiast Dorota urzekła jury
subtelnością swojego głosu i interpretacją piosenek, zyskując wyróżnienie w
konkursie.
Na uwagę zasługuje fakt, że od czterech lat nikomu z powiatu ropczyckosędziszowskiego nie udało się wystąpić w finale. Nad doborem repertuaru i
przygotowaniem uczestniczek czuwały panie Joanna Kozubowska i Małgorzata
Pięta.
Gratulujemy dziewczynom, a za Agatę trzymamy kciuki w dalszej rywalizacji,
która odbędzie się 14 grudnia 2012 roku w Sędziszowskim Domu Kultury.

Artykuł 68:

Ogólnopolska akcja „Śniadanie daje moc”
Tradycją w naszej szkole stało się już to, że w listopadzie uczniowie z klas I –III
włączają się w ogólnopolską akcję pod hasłem „Śniadanie daje moc”, której
organizatorem jest Instytut Matki i Dziecka, a honorowym patronem Rzecznik
Praw Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych. W tym roku
również 8 listopada urządzono z tej okazji święto W Zespole Szkół w
Nagawczynie.
Ten ważny dzień poprzedzały przygotowania. Wszystkie klasy przygotowywały
stosowne stroje-fartuszki, nakrycia głowy, rozmawiały o higienie spożywania
posiłków, o wartościach odżywczych zjadanego codziennie śniadania,
planowały i przygotowywały wspólnie z rodzicami i wychowawcami- Ireną
Mazur, Zofią Dąbrowską, Grażyną Sandomierską- listę potrzebnych, zdrowych,
pożywnych produktów, planowały menu, zmieniały wystrój sal, aby również
pod tym względem wpisać się w ideę akcji, zaprosiliśmy gości . Wszystko to
spowodowało, ze dzieci czekały na ten dzień i mocno go przeżyły. Uczniowie z

klasy II i III, sprostały wyzwaniu i zdrowe, pożywne kanapki, sałatki wykonały
prawie samodzielnie, pod czujnym okiem wychowawczyń i rodziców.
Pierwszakom natomiast z pomocą pospieszyli uczniowie Zespołu Szkół
Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach Barbara Bieszczad,
Anna Zając, Justyna Gubernak, Kamil Skóra wraz z opiekunem panią Wiolettą
Walczak-Weselak, którzy „wyczarowali” dla dzieciaków i gości wesołe,
pożywne kanapki i owocowe koktajle. Uśmiechały się więc z kanapek do dzieci
misie, płynęły stateczki, jechały samochody wycięte z plastra sera itd.
Przyrządzili również pyszne cocktaile z mleka i pięknie je podali. Przyszli
adepci sztuki kucharskiej ozdobili też stół kwiatami wyciętymi z warzyw. Na
stołach zagościły również wytworne półmiski wykonane z dyni oraz dostojne
łabędzie uformowane z jabłek.
Kanapki we wszystkich klasach znikały błyskawicznie, bo były pyszne, zdrowe
i pożywne. Na stołach nie zabrakło również owoców, soków oraz mleka.

Artykuł 69:
Nasi kucharze w finale konkursu
Warsztaty kulinarne "Tradycyjne produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska"
odbyły się w pięciu województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim,
zachodniopomorskim, podlaskim i podkarpackim w ramach projektu "Żywność
wysokiej jakości. Krótsza droga od producenta do konsumenta". Wzięło w nich
udział 50 zespołów, składających się z uczniów i nauczycieli
ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych.
Każde ze spotkań trwało dwa dni. Podczas części teoretycznej uczestnicy
zdobywali wiedzę na temat lokalnych produktów oraz systemów jakości
żywności w Polsce i w Unii Europejskiej. Następnie była część praktyczna,
czyli wielkie gotowanie pod czujnym okiem Eugeniusza Mientkiewicza smakosza i znawcy produktów regionalnych - oraz szefów kuchni lokalnych
restauracji.

Artykuł 70:

Odsłonięcie pomnika założyciela naszej szkoły - ks. dra Jana Zwierza
Wielu mieszkańców Ropczyc pamięta jeszcze sylwetkę księdza Jana Zwierza,
spacerującego po Ropczycach. Od niedawna ksiądz Zwierz pojawił się znowu
na ropczyckiej ulicy… 16 listopada uroczyście odsłonięto pomnik tego

znakomitego duszpasterza, wychowawcy młodzieży, wielkiego społecznika. W
historii Ropczyc ks. Jan Zwierz zapisał się jako świetny organizator i
budowniczy ropczyckich szkół, zakładów przemysłowych i instytucji
użyteczności publicznej. Żył 92 lata, z czego aż 66 lat poświęcił Ropczycom,
dbając o wszechstronny rozwój miasta. Nasza szkoła także zawdzięcza swoje
istnienie osobie ks. dr Jana Zwierza. Dla upamiętnienia Jego zasług w roku
jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom, w centrum miasta
wzniesiono pomnik ks. dra Jana Zwierza. W uroczystości odsłonięcia i
poświęcenia pomnika wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klasy I TGE i III
EA wraz z opiekunami. W poczcie sztandarowym szkołę reprezentowali:
Barbara Czaja, Anna Wszołek i Grzegorz Pitera.

Artykuł 70:

„Na skrzydłach muzyki”
W dniach 15 i 16 listopada 2012r. w Rzeszowskim Domu Kultury Filia
„Pobitno” odbył się już po raz IX PODKARPACKI FESTIWAL PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „Na skrzydłach muzyki”. Festiwal ten
skierowany jest do uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży w wieku 7-9 lat.
Występy odbywały się w czterech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-14 lat,
gimnazja oraz licea. Prezentacje oceniali profesjonalni jurorzy, specjaliści dzieła
muzycznego w składzie: Magdalena Kocój, Dominika Zielińska, Bartłomiej
Skubisz.
Naszą szkołę w czwartej kategorii wiekowej reprezentowała wszystkim dobrze
znana uczennica III klasy technikum, kształcąca się w zawodzie technik
architektury krajobrazu Agata Dziedzic, która w rywalizacji z 27 solistami m.in.:
z Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzegu czy Stalowej Woli zdobyła wyróżnienie za
wykonanie piosenki pt. Miasteczko cud” z repertuaru Agnieszki Osieckiej. Nad
wyborem piosenki i całością przygotowań do konkursu czuwała Pani Joanna
Kozubowska. Gratulujemy Agacie i życzymy dalszych sukcesów tym bardziej,
że kolejny konkurs tuż, tuż…. Trzymajcie kciuki!!!

Artykuł 71:

II Powiatowa Gimnazjada Językowa
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach ma zaszczyt zaprosić uczniów
Państwa Szkoły do wzięcia udziału w II Powiatowej Gimnazjadzie Językowej

pod hasłem „Z językiem obcym na Ty” organizowanej dla uczniów szkół
gimnazjalnych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego.
Termin Konkursu: 11. 12. 2012r. godzina 9.00
Konkurs propaguje naukę języków obcych oraz wzbogacenie wiedzy
realioznawczej o krajach niemieckiego i angielskiego obszaru językowego,
ucząc tym samym zasad zdrowej rywalizacji oraz sprzyjając nawiązywaniu
przyjaźni międzyszkolnej. Ponadto, celem konkursu jest wspieranie uczniów
uzdolnionych językowo w ich przygotowaniach do kontynuowania nauki w
szkołach ponadgimnazjalnych. Uprzejmie prosimy nauczycieli języka
angielskiego i niemieckiego o rozpropagowanie idei Konkursu i zachęcenie
uczniów do wzięcia w nim udziału, jak również o zapoznanie się z jego
Regulaminem.
Organizatorzy Konkursu
Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach
Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli uczących
poszczególnych języków:
- język niemiecki: p. Anna Musak
- język angielski: p. Joanna Doroba

Artykuł 72:

Święto Szkoły z Wincentym Witosem
W tym roku świętowaliśmy z rozmachem. 19 października po raz pierwszy w
historii ZSA-T odbył się Wielki Turniej Klas pod hasłem „Świętuj szkoło na
wesoło!”. W zaciętej rywalizacji, pełnej dobrej zabawy i humoru, uczniowie
zaprezentowali nieodkryte dotąd talenty aktorskie, wokalne i plastyczne. Turniej
był pierwszym etapem obchodów Święta Szkoły, zorganizowanym przez panie:
Agnieszkę Kasprzyk, Joannę Dorobę i Bernadettę Bokotę.
Zaś 25 października odbyła się oficjalna część obchodów Święta Szkoły, a
zarazem święta jej Patrona, Wincentego Witosa. W październiku mija 67.
rocznica śmierci tego wybitnego męża stanu, działacza ruchu ludowego i
trzykrotnego premiera Polski. Co roku pierwszoklasiści podczas święta naszej
szkoły poznają sylwetkę Patrona oraz życiowe dokonania tego nieprzeciętnego
człowieka. Podobnie było tym razem.
Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez księży
katechetów w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Agro

– Technicznych. Nasza szkoła nad Wielopolką to dostojna Jubilatka, obchodzi
właśnie swoje 72 urodziny! Mimo sędziwego wieku trzyma się nieźle i co roku
przyjmuje w swoje mury nowe zastępy młodych ludzi. O tym, że szkoła tętni
życiem, świadczyła uroczystość jej święta. O godzinie 11. w szkolnej auli
licznie zgromadzili się pierwszoklasiści, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Po
raz pierwszy w dniu Święta Szkoły mieliśmy zaszczyt gościć przyjaciół z
Ukrainy i Słowacji. Wśród nich byli uczniowie i nauczyciele Ekologicznego
Kolegium Lwowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Rolniczej na czele z
dyrektorem docentem Igorem Flysem oraz przedstawiciele Súkromnej strednej
odbornej školy w Giraltovcach. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli
także: pani Dorota Strzyż – wicestarosta powiatu, pani Anna Zięba – dyrektorka
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, ksiądz dziekan
Stanisław Mazur, pan Jacek Worowski, pan Robert Kuraszkiewicz - zastępca
burmistrza Ropczyc, Tadeusz Miąso - zastępca komendanta powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej, pan Andrzej Feret z Komendy Powiatowej Policji.
Co roku Święto Szkoły jest ważnym momentem dla pierwszoklasistów. Tego
dnia przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie
na sztandar szkoły i tym samym stali się pełnoprawnymi członkami
społeczności szkolnej. Podczas uroczystości dyrektor szkoły Paweł Bujny
wyróżnił i nagrodził tych uczniów, którzy brali udział w konkursach lub
wykazali się aktywnością w różnych dziedzinach życia szkolnego. Prezenty
otrzymaliśmy także od naszych gości, co było bardzo miłym gestem z ich strony.
Dziękujemy.
Część oficjalna zakończyła się występem uczniów naszej szkoły oraz uczennic z
Ukrainy. Podczas przedstawienia pt. „Szkolny wehikuł czasu” widzowie zostali
zaproszeni do odbycia podróży w czasie i przestrzeni, do małej podtarnowskiej
wsi Wierzchosławice, do lat 40-tych ubiegłego wieku. Tutaj, przy rodzinnym
domu Witosów spotkaliśmy Wincentego Witosa, z którym porozmawiali
współcześni uczniowie. Zderzenie tych dwóch światów było zabawne i
pouczające. Akcja przedstawienia rozgrywała się w wiejskiej scenerii, pod
chałupą Witosa, dokładnie odtworzoną w scenografii przygotowanej przez panie
Adriannę Sulimirską i Agnieszkę Kasprzyk. Witos - w tej roli wystąpił Konrad
Rój - opowiedział o trudnym dzieciństwie, o tym, że ze względu na biedę
skończył tylko 4 klasy szkoły powszechnej, ale to nie przeszkodziło mu w
trzykrotnym zdobyciu urzędu premiera. Uczniowie – Kinga Kot i Michał
Balasa - zaprezentowali natomiast styl bycia, ubierania i zachowania
współczesnej młodzieży. Imponująco wypadła konfrontacja tradycyjnego tańca
– krakowiaka ze współczesnym, żywiołowym pokazem breakdance w
wykonaniu gościnnie występujących chłopaków z grupy „Urodzeni bez
grawitacji” z Mateuszem Maciołkiem z klasy IV TŻ. Oprawę choreograficzną
dla szkolnego zespołu ludowego przygotowała pani Joanna Kozubowska, a
krakowiaka zatańczyli: Monika Filipek, Natalia Wiktor, Martyna Czekajska,
Ireneusz Klacza, Przemysław Marć i Michał Napora. W przedstawieniu, które

publiczność nagrodziła gromkimi brawami, udział wzięli: Sylwia Szeliga,
Mariusz Przybyłowicz, Mateusz Petka, Marcin Pijar, Wojciech Bochnak, Paweł
Przypek. Piosenki zaśpiewali: Agata Dziedzic, Gabriela Koś, Edyta Dubiel,
Marcelina Misiewicz i Bartłomiej Longosz. Znakomicie spisali się także
chłopcy z obsługi technicznej (mimo kłopotów sprzętowych) – Bartłomiej Krok
i Daniel Frydrychowski. Nad przygotowaniem przedstawienia czuwały panie
Sabina Urbanek i Małgorzata Pięta.
Na zakończenie uroczystości w mini recitalu wystąpiły uczennice z Ukrainy.
Piękny śpiew i niezaprzeczalny wdzięk wokalistek sprawił, że nie obyło się bez
bisów. Tegoroczne Święto Szkoły upłynęło w bardzo miłej i sympatycznej
atmosferze.

Artykuł 73:

Świętuj Szkoło na wesoło…, czyli jak się dobrze poczuć w szkole
Już dawno tak dobrze nie bawiliśmy się w szkole. Piątek 19 października był
dniem śmiechu, zabawy i dobrego humoru za sprawą Turnieju Klas,
zorganizowanego w ramach obchodów Święta Szkoły. Uczniowie udowodnili,
że nie brakuje im pomysłów, talentu i fantazji. W auli szkolnej zapełnionej po
brzegi, nasi uczniowie prezentowali skecze, piosenki oraz scenki o tematyce
szkolnej. Poziom prezentowanych występów był bardzo wysoki, więc jury
miało twardy orzech do zgryzienia. W rezultacie pierwsze miejsce zajęły skecze
prezentowane przez klasę II technikum mechanizacji rolnictwa pt. „Lekcja
fizyki” oraz klasę II technik geodeta i technik ekonomista pt. „Geodezyjny spór
o miedzę Karguli i Pawlaków w Ropczycach”. Oprócz prezentowanych
występów, wszyscy uczniowie głosowali na najlepiej wykonany plakat,
przedstawiający klasę. Uczniowie udowodnili, że każda klasa jest
niepowtarzalna, a najwięcej głosów zdobył plakat klasy III TI -97 głosów, II
miejsce uzyskała klasa II GE z wynikiem 89 głosów, III miejsce klasa III GK 69 głosów.
Z uśmiechem przebrnęliśmy przez lekcję języka polskiego, gotowaliśmy razem
z Pascalem i Magdą Gessler, gościliśmy w programie „Kocham cię, szkoło”, z
przymrużeniem oka uczestniczyliśmy w wywiadówce szkolnej, a nawet na
chwilę przenieśliśmy się do krainy bajki. Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy
pokaz mody, prezentujący najnowsze trendy w modzie
szkolnej.Podsumowaniem świetnej zabawy był krótki występ, w czasie którego
nasi artyści zaprezentowali kierunki kształcenia w ZSA-T. Wszyscy zgodnie
śpiewali: „Raj, którego wszyscy pragną, tak to AGRO …”

Artykuł 74:

Dzień Geodety z udziałem Gimnazjalistów
2 października w naszej szkole obchodziliśmy „Dzień Geodety”. Gimnazjaliści,
którzy skorzystali z zaproszenia na tę uroczystość, mieli okazję zapoznać się ze
specyfiką pracy geodety i nauki tego zawodu. Na początek obejrzeli prezentację
pod hasłem "Geodeta na co dzień ", przygotowaną przez Konrada Łagowskiego
i Kamila Drygasia, uczniów klasy IV technikum w zawodzie technik geodeta.
Następnie wzięli udział w konkursie "Geodeta na wesoło", który obejmował 5
konkurencji. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn: niebiescy - Zespół Szkół Nr 4
w Ropczycach, żółci - Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach, zieloni - Zespół Szkół
w Małej, czerwoni - Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach, złoci - Zespół Szkół w
Łączkach Kucharskich. Uczestnicy konkursu mieli zadania typowo geodezyjne,
np. ustawić ostrość pola widzenia w teodolicie, określić długość odcinka "na
oko", a także sprawnościowe, np.: bieg pomiędzy tyczkami z rozłożoną 5metrową łatą i ze statywem, na którym stał kubek z wodą czy przejście pod
tyczną. Walka była zacięta. Zwyciężyli przedstawiciele Zespołu Szkół w
Łączkach Kucharskich. Drugie miejsce zdobyli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w
Ropczycach. Trzecie miejsce ex aequo dwa gimnazja: Zespół Szkół w Małej i
Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach. Nagrody i dyplomy wręczył pan Dyrektor
Paweł Bujny. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy
przedstawicielom Gimnazjów za uświetnienie obchodów Dnia Geodety swoją
obecnością. Konkurs przygotowali i przeprowadzili p. Alina Czarnik, p.
Magdalena Mazur i p. Michał Salamon, uczniowie z klasy IV Technikum;
zawód technik geodeta, Aleksandra Trznadel, Elżbieta Ferfecka, Wiktor Stręk,
Ula Dubiel, Aneta Barwińska, Paulina Pamuła, Marcelin Baranowicz , Konrad
Łagowski, Kamil Drygaś, Paweł Wiktor oraz uczeń klasy III Bartek Longosz.

Artykuł 75:
Matura z Operonem po raz siódmy!
Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do próbnej matury z OPERONEM - to
coroczny projekt, w ramach którego zostaje bezpłatnie przygotowany próbny
egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Egzamin
odbył się po raz pierwszy w grudniu 2007 roku, a obecnie przystępuje do niego
ok. 85% szkół! Arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD są zawsze opracowywane
przez doświadczonych egzaminatorów i bezpłatnie dostarczane do szkół. Próbna
matura umożliwia sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowuje ich do
realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Artykuł 76:

Szkolne Koło Caritas ma już 15 lat!
Już od 15 lat idea niesienia pomocy potrzebującym łączy młodzież skupioną w
Szkolnym Kole Caritas, którego obecną opiekunką jest pani Anna Musak. Jak
się okazuje, nasze szkolne Koło jest jednym z trzech najstarszych w całej
Diecezji Rzeszowskiej. 15 lat temu, ówczesny katecheta ks. Stanisław Mirek
wyszedł z inicjatywą utworzenia Szkolnego Koła Caritas, które szybko stało się
jedną z najprężniej działających organizacji w szkole.
27 września obchodziliśmy Jubileusz 15- lecia SK Caritas. Nad całością
przygotowań uroczystości czuwała pani Anna Musak wraz z młodzieżą Caritasu
i nie tylko. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Rodzin, a część oficjalna i artystyczna odbyła się w szkolnej
auli. Wśród zaproszonych gości, obecni byli, m.in.: ks. Prałat Stanisław SłowikDyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. dr Stanisław Mazur - proboszcz
Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, założyciel Koła ks.
Stanisław Mirek, burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna.
Przewodnicząca SK Caritas Justyna Wajda przedstawiła historię Koła
urozmaiconą prezentacją zdjęć z wielu ciekawych przedsięwzięć
charytatywnych organizowanych przez Caritas, np. spotkań i zajęć z dziećmi
niepełnosprawnymi, jasełek wystawianych na ulicach miast, zbiórek pieniędzy,
przedstawień szkolnych, ulicznych kwest, akcji „Świąteczna paczka”. Bogata
historia działalności SK Caritas jest udokumentowana w kilku tomach Kroniki
Koła, pełnej archiwalnych zdjęć i artykułów.
Część artystyczna uroczystości była dopełnieniem pięknego Jubileuszu.
Młodzież szkolna pod kierunkiem pani Joanny Kozubowskiej i Sabiny Urbanek
przygotowała ciekawy program poruszający tematykę „życiowych
drogowskazów” człowieka. Długa, kręta droga - jako główny element
scenograficzny- stanowiła tło do rozważań o tym, jakie wartości nadają
ludzkiemu życiu sens, o co warto się starać, jaki kierunek wybrać, aby nie zejść
na manowce życia. Scenografia została wykonana wg pomysłu pani Adrianny
Sulimirskiej.
Podczas uroczystości zaproszeni goście skierowali wiele ciepłych słów i
gratulacji pod adresem wszystkich dotychczasowych opiekunów i członków
Koła. Jak mówi opiekunka SK Caritas, pani Anna Musak, praca ta wymaga
poświęceń, ale przynosi także dużo satysfakcji, czego dowodem jest chociażby
wdzięczność obdarowywanych w akcji „Świąteczna paczka”.

Artykuł 77:
Dziedzictwo kulturowe województwa Podkarpackiego
Dnia 27 września 2012 roku klasa III technik informatyk wraz z wychowawcą
panem Adamem Dykasem i panią Lucyną Kędzior wyjechała na wycieczkę w
południowo-wschodnie zakątki Podkarpacia. Odwiedziliśmy m.in. Zamek
Kamieniec w ykoniu. W zamku tym kręcone były sceny z bardzo znanego
sfilmowanego dramatu Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”, którego początek
datuje się na 1348 rok. Zamek ten bardzo nam się podobał, jego ruiny leżą na
skalistym wzgórzu niedaleko Krosna. Z ruin zamku podziwialiśmy krajobraz
Pogórza Dynowskiego. Stąd też niedaleko było do rezerwatu przyrodniczego
Prządki, w którym znajdują się zadziwiające formy skalne. Kilka skałek można
było już zobaczyć przy samym zamku. W „Kamieńcu„ znajduje się też
niewielkie muzeum z militariami i eksponatami związanymi z historią warowni.
Po zwiedzeniu historycznych miejsc w Odrzykoniu, zjedliśmy kiełbaski z
ogniska. Później wyruszyliśmy w drogę powrotną do Ropczyc. Koło godziny 15
wszyscy byliśmy w swoich domach.
Wycieczka była bardzo udana. Polecam ten rodzaj spędzania wolnego czasu,
gdyż w taki sposób możemy poznawać zabytki polskiej kultury, w tym dawne
obyczaje, atmosferę ,wydarzenia ,które tak jak w tym wypadku ,zostały
utrwalone w literaturze.

Artykuł 78:
Relacja z wycieczki klasy 2 Ti do Rzeszowa
Dnia 2 października 2012 klasa 2 Technik informatyk wybrała się po raz
pierwszy na wycieczkę klasową do Rzeszowa. Pogoda była ciekawa, słońce
przeplatane deszczem. W pierwszej części wycieczki wybraliśmy się do kina
Helios na film „Jesteś Bogiem”. Młodzi informatycy bardzo chcieli zobaczyć
ten film i okazało się, że to był bardzo trafny wybór. Osobiście nie jestem fanką
polskich filmów i nie pamiętam kiedy ostatnio oglądałam polski film, ale ten
film {jakże adekwatny do potrzeb młodzieńca w wieku 17, 18 lat} przerósł

moje oczekiwania. A poza tym, czego się nie robi dla fajnej klasy młodych,
inteligentnych chłopców z okazji Dnia Chłopaka :} Film, którego hasłem
przewodnim jest, cytuję „Nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili, pokaż, że
się mylili” opowiada historię członków zespołu hip-hopowego Paktofonika,
porusza problemy samotności, miłości, szybkiego dorastania głównego bohatera
Magika z powodu ciąży ukochanej dziewczyny i w końcu samobójstwa.
Uważam, że film, który został nagrodzony w Gdyni, bardzo przemawia do
wyobraźni młodego widza, któremu niejednokrotnie bliskie są problemy
bohaterów filmu. Młodzi informatycy byli zachwyceni filmem tak jak my
opiekunki - czyli wychowawczyni klasy 2 Ti oraz pani Małgorzata Pięta.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej,
która kryje w sobie wiele tajemnic. Dzięki przewodnikowi, który bardzo
ciekawie opowiadał o historii Rzeszowa, mogliśmy dowiedzieć się ciekawostek
na temat miasta oraz obejrzeć zgromadzone zbiory m.in. zbroje.

Artykuł 79:
Salon maturzystów
Uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół Agro-Technicznych, którzy w
maju przyszłego roku przystąpią do egzaminu maturalnego odwiedzili
rzeszowski Salon Maturzystów. Uroczyste otwarcie salonu odbyło się w auli
głównej Politechniki Rzeszowskiej.
Salon Maturzystów, organizowany jest przez miesięcznik „Perspektywy" w 18
miastach w kraju. W Rzeszowie jest to już jego czwarta edycja. Mówcy życzyli
przyszłym maturzystom trafionych wyborów i możliwie najlepszego wyniku
podczas tej pierwszej poważnej próby życiowej. Maturzyści – jak co roku –
mieli do wyboru 19 wykładów rozwiewających nieco mity wokół egzaminów
maturalnych oraz pomagających zaplanować pracę na nadchodzący rok szkolny.
Uczniowie naszych klas maturalnych brali udział w wykładzie Piotra
Ludwikowskiego (Strach przed maturą ma wielkie oczy…) odbywał się on przy
przepełnionej sali. Równie wielkim zainteresowaniem cieszyły się powtarzane
kilkakrotnie prezentacje oferty dydaktycznej gospodarza salonu Politechniki
Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.Na maturzystów czekali
przedstawiciele Perspektyw oraz 24 stoiska uczelni i innych instytucji
edukacyjnych z Podkarpacia i całej Polski. Dużą popularnością cieszyły nie
tylko reklamowe gadżety uczelni, ale przede wszystkim materiały informacyjne
poszczególnych szkół.

Artykuł 80:
Konkurs Informatyczny po ostatnim dzwonku
Oceny wystawione, świadectwa rozdane, ostatni dzwonek wybrzmiał można
więc... wziąć udział w konkursie informatycznym. Tym razem Grzegorz Majka
próbował swoich sił w międzynarodowym konkursie NetRiders Europe 2012,
który zorganizowany został pod skrzydłami firmy Cisco. W zmaganiach
uczestniczyło kilkunastu reprezentantów z poszczególnych krajów. Dzięki
wcześniejszym osiągnięciom Grzesiek zdobył prawo reprezentowania Polski.
Sam konkurs składał się z dwóch części - teoretycznej oraz zadań praktycznych
związanych z analizą działania sieci komputerowych. Całość przeprowadzona
była w języku angielskim. Ostatecznie Grzesiek zajął 10 miejsce i został
wyróżniony 25 osobowej czołówce konkursu. Gratulujemy!

Artykuł 81:
Ostatni Dzwonek
Nadeszły wakacje! Przewodnicząca szkoły – Beata Bizoń – obwieściła długo
wyczekiwany koniec roku szkolnego za pomocą zabytkowego dzwonka, który
jest używany w Zespole Szkół Agro – Technicznych tylko dwa razy do roku – 1
września i ostatniego dnia nauki. Wszyscy w dobrych humorach pojawili się w
auli szkolnej, gdzie spotkaliśmy się po raz ostatni w roku szkolnym 2011/2012,
aby pożegnać się przed wakacjami i odebrać świadectwa. Wśród zaproszonych
gości obecna była pani starosta Dorota Strzyż, która życzyła wszystkim uczniom
i nauczycielom prawdziwego odpoczynku i pomyślnego powrotu do szkoły we
wrześniu. Dyrektor Paweł Bujny w swoim przemówieniu podkreślił aktywność
uczniów w minionym roku szkolnym. Akademie, występy powiatowe, obchody
650- lecia Ropczyc, obsługa imprez, konkursy plastyczne, kulinarne,
informatyczne, zawody sportowe to tylko niektóre z przedsięwzięć z udziałem
naszych uczniów. Wielu z nich, najbardziej aktywnych i najpilniejszych, zostało
nagrodzonych, nie tylko świadectwem z wyróżnieniem, ale także książkami i
innymi nagrodami rzeczowymi. Uroczystość zakończenia roku szkolnego
2011/2012 została uświetniona występem zespołu muzycznego w składzie:
Marcelina Misiewicz- śpiew, Arkadiusz Chojecki – perkusja, Bartłomiej
Longosz – fortepian, Artur Skóra – bas, Kacper Budzik – gitara.
Do zobaczenia w roku szkolnym 2012/2013! Udanych wakacji!!!

Artykuł 82:

Finał Międzyszkolnej Ligi Informatycznej 4
14 czerwca rozegrany został w naszej szkole ł konkursu informatycznego – „Międzyszkolna
Liga Informatyczna 4”. W decydującym starciu wzięło udział 34 najlepszych informatyków
ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego i powiatu ropczycko sędziszowskiego. W
tym gronie nie zabrakło również naszych reprezentantów. W teście finałowym najlepszy
wynik uzyskał Grzesiek Majka, który po wygraniu sezonu regularnego ostatecznie zajął
trzecie miejsce w młodszej grupie.
W grupie starszej najlepiej tego dnia zaprezentowali się: Mateusz Wojtaszek (czwarte miejsce)
i Sebastian Bryk, który zakończył konkurs na szóstej pozycji.
Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Patrona
Honorowego konkursu, pana Starostę Stanisława Ziemińskiego. Natomiast Dyrektor Paweł
Bujny nagrodził naszych najlepszych informatyków nagrodami rzeczowymi ufundowanymi
przez Radę Rodziców.

Artykuł 83:
„Koko koko wszystko spoko”
Wspaniały ponad dwugodzinny koncert pt. „Koko koko wszystko spoko” dali
uczniowie naszego Technikum dnia 01.06.2012 r. z okazji Dnia Dziecka.
Koncert ten poprowadziły Kinga Kot oraz Judyta Świder . Piosenki wykonali
Agata Dziedzic , Bartek Longosz oraz szkolny zespół w skład którego wchodzą
Artur Skóra , Arek Chojecki , Kacper Budzik i Bartek Krok. Na uznanie
zasługuje Bartek Longosz - on nie tylko śpiewał lecz również grał na
fortepianie . Początkowo uczniowie tylko wsłuchiwali się w wykonywane
piosenki jednak pod koniec zaczęli tańczyć oraz śpiewać. Uczniom najbardziej
spodobały się piosenki „ Nie liczę godzin i lat”, „Dziwny jest ten świat”
oraz ”Nie znamy się już”. Atmosfera, która się wytworzyła była niesamowitabisom nie było końca. Każdy kto miał troszkę odwagi mógł sprawdzić się
wokalnie i zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę wraz z zespołem. Spontaniczny
koncert można uważać za bardzo udany. Wszyscy podziękowali prowadzącym ,
śpiewającym oraz grającym gromkimi brawami. Miejmy nadzieję, że w
przyszłości również odbędą się takie koncerty.
Ten niezwykły koncert przygotowały Panie: Joanna Kozubowska i Adrianna
Sulimirska.

Artykuł 84:

Owocna współpraca ze Słowakami
Współpraca z Sukromną Odborną Szkołą z Giraltoviec na Słowacji rozwija się
owocnie. Po spotkaniu młodzieży w Ropczycach, przyszła kolej na wyjazd
naszych uczniów na Słowację. Wyruszyliśmy o świcie. Zaspani, ale ciekawi
nowego, podziwialiśmy krajobrazy Słowacji. Kiedy dotarliśmy na miejsce,
gospodarze przywitali nas bardzo serdecznie i zaprosili na wspólny posiłek, po
którym udaliśmy się na wycieczkę do Prešova. Mimo, że nastąpiło załamanie
pogody, deszcz nie popsuł nam zabawy. W tym pięknym mieście zwiedziliśmy
Muzeum Miasta Prešova, a także Muzeum Wina, w którym przewodnik
mówiący całkiem nieźle po polsku, przybliżył młodzieży zasady znakowania
oraz degustacji win. Kiedy opuściliśmy muzeum okazało się, że przestało padać,
więc przy pięknej pogodzie zwiedziliśmy zabytki miasta, jedliśmy „zmarzliny”
czyli lody i odpoczywaliśmy przy fontannie Neptuna. Zadowoleni i radośni
wróciliśmy do Giraltoviec. Po odpoczynku udaliśmy się do szkoły, gdzie
przyrządzaliśmy nasze tradycyjne potrawy. Gospodarze przygotowali knedle z
mięsem i kapustą modrą, oraz przepyszne buchty na parze, a nasi uczniowie
gołąbki z ryżem i kaszą gryczaną polane sosem grzybowym, a także proziaki z
masłem. Podczas warsztatów kulinarnych młodzież coraz lepiej się rozumiała, a
język nie stanowił dla nich bariery. Pełni nowych doświadczeń i przeżyć
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Na podsumowanie wycieczki odwiedziliśmy
jeszcze pustelnie św. Jana z Dukli i kościółek na wzgórzu Zaśpit. Wyjazd
uważamy za bardzo udany i długo go będziemy wspominać, a z
zaprzyjaźnionymi „bratankami” spotkamy się znów po wakacjach.

Artykuł 85:

„Ropczyce oczami mieszkańców” - Grzesiek i Rafał finalistami konkursu
„Ropczyce oczami mieszkańców” – w konkursie filmowym pod takim motto
mogli brać udział uczniowie okolicznych szkół średnich. Oczywiście nie
zabrakło także prac z naszej szkoły. Swoje nagrania oddali Grzegorz Majka –
film pt. „Ropczyce Wiosną” oraz Rafał Kujda – film pt. „Ropczyce moim
miastem”. Konkurs został zorganizowany przez Ropczyckie Centrum Kultury z
okazji 650 – lecia istnienia Ropczyc. Celem było przedstawienie filmu
ukazującego życie codzienne w naszym mieście, widziane oczami jego
mieszkańców. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło 1 czerwca w

sali widowiskowej Centrum Kultury. Wszyscy zaproszeni mogli obejrzeć
nadesłane filmy konkursowe oraz jeden pozakonkursowy - zrealizowany przez
lokalną telewizję. Po prezentacji prac ogłoszono wyniki, a na zakończenie odbył
się wieczór filmowy z pokazem filmów Kina Niezależnego. Autorom
najlepszych nagrań konkursowych zostały wręczone nagrody ufundowane przez
firmę Multimedia – w tym aparaty cyfrowe Nikon oraz książki. Całość odbyła
się w miłej, wieczorowej atmosferze, natomiast autorzy filmów czekają na
kolejne okazje, aby zaprezentować swoje umiejętności.

Artykuł 86:
Na bieszczadzkim szlaku
Wykorzystując sprzyjającą aurę grupa miłośników górskich wycieczek
postanowiła sprawdzić co w bieszczadzkiej trawie piszczy. Samym rankiem
ruszyliśmy z Ropczyc z stronę Sanoka - o dziwo tylko jedna osoba zaspała :-).
Sama podróż przebiegała w miłej atmosferze, podczas której uczniowie
pierwszych klas mieli okazję na integrację ze starszymi, stałymi bywalcami
górskich wycieczek. Po drodze na pokład "starej dobrej dziewiątki" zabraliśmy
Pana Wojciecha Gosztyłę - przewodnika górskiego z wieloletnim
doświadczeniem, a zarazem ratownika GOPR. Postać zasłużona i dobrze znana
w bieszczadzkim środowisku. Pan Wojtek był naszym przewodnikiem, dzięki
czemu uczestnicy wycieczki oprócz fachowej opieki mieli okazję poszerzyć
swoją wiedzę na temat naszych pięknych polskich gór, które o tej porze roku
przybierają zapierające dech w piersiach kolory. Pogoda podczas naszej całej
wędrówki była wręcz wymarzona, chociaż meldując się pod schroniskiem
PTTK "Chatka Puchatka" chciało nam głowy pourywać. Tak więc na Połoninie
Wetlińskiej troszkę wiało, a co za tym idzie tempo marszu w kolejnym etapie
nieznacznie wzrosło. Rześkim krokiem wróciliśmy na dół i korzystając z
gościnności Pana Wojtka posililiśmy się gorącymi kiełbaskami z ogniska w
ośrodku turystycznym "Kira". Był to kulminacyjny punkt naszej wyprawy, którą
umieścimy w pamięci w kategorii "bardzo udane".

Artykuł 87:

Dzień Edukacji Narodowej
15 października nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkół z
powiatu ropczycko – sędziszowskiego spotkali się na uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, zorganizowanej wspólnie przez Starostwo Powiatowe i
Urząd Gminy Ropczyce. W ropczyckiej hali widowiskowo – sportowej odbyła
się oficjalna część spotkania, podczas którego wielu nauczycieli otrzymało
nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i
wychowawczej. Spośród grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Agro –
Technicznych nagrodami Starosty zostali uhonorowani dyrektor Paweł Bujny
oraz nauczyciel zawodu p. Kazimierz Sroka. Dyplomy uznania otrzymali
nauczyciele wyróżniający się zaangażowaniem w pracy z młodzieżą:
wicedyrektor Janina Mussur, kierownik szkolenia praktycznego Andrzej
Zawisza, p. Dorota Dudzińska, p. Władysław Kozub i p. Maciej Matusik.
Serdecznie gratulujemy! Medal Komisji Edukacji Narodowej, który jest jednym
z najwyższych odznaczeń nauczycielskich, otrzyma w bieżącym roku p.
Wioletta Walczyk – Weselak. Medalem honorowani są nauczyciele
legitymujący się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym nowatorskie formy i
metody pracy edukacyjnej.
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej została uświetniona znakomitym
koncertem w wykonaniu Mai i Andrzeja Sikorowskich z zespołem. A po
koncercie uczniowie naszej szkoły mieli okazję zaprezentować swoje
umiejętności kelnerskie podczas okolicznościowego spotkania w sali
gimnastycznej.

Artykuł 88:
Bezkonkurencyjne w powiecie!
W dniu 04 października 2012 roku na orliku w Sędziszowie Młp. odbył się
turniej piłki nożnej dziewcząt o puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Sędz. Młp. W rozgrywkach brało 6 drużyn z naszego powiatu, w tym również
dziewczęta z gimnazjum z Wielopola Skrz. Reprezentantki naszej szkoły
pokonały wszystkie rywalki, a w finale z Liceum Ogólnokształcącym im. T.
Kościuszki w Ropczycach wywalczyły wynik 2:1 zajmując I miejsce.
Uczennice w składzie:

1) Karolina Kujda
2) Barbara Czaja
3) Celina Pociask
4) Mączyńska Kornelia (Kapitan)
5) Durał Magdalena
6) Kłos Paulina
7) Dziedzic Ewelina
8) Wojtaszek Anna
9) Kot Kinga
10) Misiewicz Marcelina
11) Urbanek Klaudia
12) Przybek Aleksandra
13) Tułecka Agata (Bramkarz)
zagrały w tym sezonie na bardzo wysokim poziome nie zostawiając
konkurentkom żadnych szans.
Zapraszamy na kolejny mecz naszej reprezentacji, który odbędzie się
11.02.2013 na hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach.
Terminarz wszystkich rozgrywek sportowych w ramach licealiady znajduje się
w gablocie.

Artykuł 89:

„Ożenek”, czyli „Wyszłam za mąż, zaraz wracam”
Dnia 4 października 2012 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunkami –
panią Małgorzatą Piętą, Sabiną Urbanek, Joanną Kozubowską i Anną Musak
uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, do Teatru im Juliusza Słowackiego na
sztukę Mikołaja Gogola pt. „Ożenek”. Komedia, napisana ponad 170 lat temu,
została przedstawiona w interesujący dla widza sposób, a zabawne dialogi, które
nie straciły nic ze swojej aktualności, wywoływały śmiech na widowni.
Uczniom podobało się przedstawienie, po którym wszyscy zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie. Po obejrzeniu sztuki mieliśmy czas wolny, aby udać się na
posiłek i spacer po cudownym krakowskim Starym Mieście. Zmęczeni ale
radośni wróciliśmy do Ropczyc z nadzieją na kolejny wyjazd. Dziękujemy
nauczycielom za zorganizowanie wyjazdu.

Artykuł 90:

Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu i Dzień Geodety
Już po raz czwarty w naszej szkole obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień
Wegetarianizmu”. Tegoroczna impreza połączona była z obchodami „Dnia
Geodety”. Impreza miała charakter międzyszkolny i w związku z tym
zaprosiliśmy gimnazjalistów z Ropczyc, Łączek Kucharskich i Niedźwiady.
Celem obchodów dnia wegetarianizmu jest przede wszystkim propagowanie
wśród młodych ludzi zdrowej diety i wiedzy na temat wegetarianizmu,
uświadomienie młodzieży, że jest to dieta dla każdego, kto chce jadać smacznie,
zdrowo i ma choć trochę inwencji twórczej w kuchni. Obchody uświetnił
wykład pani Beaty Antosiewicz z Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki i z
Rzeszowa- „Droga do zdrowia”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się wegetariański poczęstunek przygotowany
przez uczniów klas III i IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
Każdy mógł spróbować dań bez mięsa, dowiedzieć się jak je przygotować. Do
degustacji tym razem przygotowano zakąski z warzyw, sera, owocowe surówki,
tartinki, kluski śląskie, szarlotkę. Dużym uznaniem cieszyły się owocowe
koktajle, pizzerinki oraz placek marchewkowy.
W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o sponsorach naszej imprezy, bez
których hojności nasz poczęstunek nie odbyłby się. Serdeczne słowa
podziękowania kierujemy do prezesa „Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska” w Sędziszowie Małopolskim, pani kierownik „Delikatesów
Centrum” w Ropczycach, właściciela „Hurtowni Owocowo-Warzywnej” w
Ropczycach oraz firmy „Mateo” w Dębicy.

Artykuł 91:

Wyprawka dla Żaka
W dniu 10 września odbyła się po raz ósmy zbiórka środków na zakup
przyborów szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz
całej gminy w ramach akcji „Wyprawka dla Żaka”. Członkowie Szkolnego Koła
PCK: Gabriela Nieroda, Anna Baran, Martyna Czekajska oraz Anna
Malikowska zebrały wśród naszych uczniów środki w kwocie 271zł.
Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem.
Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów
szkolnych, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę.
Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny, dlatego

zachęcamy do angażowania się w akcję i serdecznie dziękujemy za wspieranie
naszych działań na rzecz potrzebujących dzieci.

Artykuł 92:

Nowy rok szkolny 2012/2013 rozpoczęty!
Pierwszy dzwonek zabrzmiał 3 września w auli szkolnej, gdzie uroczyście
obwieszczono początek roku szkolnego. Dyrektor Paweł Bujny szczególnie
serdecznie powitał wszystkich pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają
edukację w Naszej Szkole oraz życzył im sukcesów, optymizmu i samych
przyjemnych chwil spędzonych w szkole. Rok szkolny 2012/2013 będzie
rokiem szczególnym – pierwszoklasiści będą uczyć się według nowych
programów nauczania, inaczej będzie wyglądał w przyszłości egzamin
zawodowy. Szkoła przystąpi w nowym roku do ważnego projektu, dzięki
któremu pracownie przedmiotowe zostaną wzbogacone o nowe pomoce
dydaktyczne. Obecnie w naszej szkole będzie się uczyć 810 uczniów w 27
klasach.
Jaki będzie nowy rok szkolny? W dużym stopniu zależy to od nas samych.
Zatem wszystkim nauczycielom, wychowawcom i uczniom życzymy
nieustającego zapału do pracy i siły w pokonywaniu wszelkich trudności.

Artykuł 93:
Rekrutacja trwa
Drodzy Gimnazjaliści!
Od dzisiaj (29 czerwca) możecie składać w naszej szkole świadectwa oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wasi przyszli
wychowawcy dyżurują codziennie w godzinach 9.00-15.00 w sali 44. 5 lipca
nastąpi ogłoszenie listy kandydatów do poszczególnych klas.
Dla uczniów zamiejscowych proponujemy miejsca w bursie międzyszkolnej.
Zapraszamy do Zespołu Szkół Agro – Technicznych!

Artykuł 94:

Nasi Informatycy znów okazali się bezkonkurencyjni!
21 czerwca w murach Biblioteki Miejskiej odbyło się uroczyste podsumowanie
u na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Mam tak samo jak ty, Miasto
moje a w nim…” Został on w pleciony w hucznie obchodzony tego roku
jubileusz 650-lecia nadania praw miejskich miastu Ropczyce. Zapał i ciężka
praca naszych uczniów zaowocowała „okupacją podium”. Wszystkie trzy
pierwsze miejsca przypadły naszym informatykom, a także wyróżnienia.
Najlepszą prezentacją została wybrana praca Mateusza Śliwy, który wyprzedził
swoją koleżankę z klasy Judytę Świder i kolegę Grzegorza Majkę. Komisja
wyróżniła również dzieło Daniela Frydrychowskiego za jego ciekawe podejście
do tematu – prezentacja w formie przewodnika. Gratulujemy!

Artykuł 95:
Niemiecki na start!
W ubiegły piątek (15 czerwca) nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach
promujących naukę języka niemieckiego w ramach projektu „Deutsch-WagenTour”, realizowanego przez Goethe-Institut w Warszawie. Celem projektu
„Deutsch-Wagen-Tour” jest przede wszystkim popularyzacja nauki języka
niemieckiego w Polsce, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków
obcych oraz zainspirowanie nauczycieli do zastosowania nowoczesnych metod
nauczania. Jak przyznają sami uczniowie, język niemiecki nie jest łatwy, ale
połączenie zabawy i nauki daje znakomite efekty. Zajęcia w naszej szkole
poprowadziła pani Joanna Lay, która przyjechała z Krakowa na zaproszenie
pani Anny Musak specjalnie oznakowanym samochodem z logo „DeutschWagen-Tour” i przywiozła ze sobą ogromny bagaż z rekwizytami i materiałami,
stanowiącymi nieodzowną pomoc do przeprowadzenia niekonwencjonalnych
zabaw językowych.
O opinię na temat przeprowadzonych zajęć poprosiliśmy zarówno Lektorkę, jak
i uczniów.
Jak Pani ocenia zdolności i umiejętności językowe naszych uczniów?
Joanna Lay: Ocena zdolności językowych nie jest naszym celem. Poprzez
projekt chcemy przekonać uczniów, że języka nie można się bać. Na zajęciach
bawiliśmy się w kalambury, uczniowie przedstawiali pantomimę, rozwiązywali
quiz o Niemczech i zapamiętywali słówka niemieckie poprzez zabawę, bo taka
jest idea przedsięwzięcia „Deutsch-Wagen-Tour”.

A jak było z aktywnością młodzieży podczas zajęć?
Chętnie pracowali, byli zaangażowani, zwłaszcza druga i trzecia grupa. Podczas
zajęć wykorzystujemy przede wszystkim metody aktywizujące, nowe, nieznane
raczej z lekcji szkolnych, dlatego uczniowie bez oporów się angażują.
Opinie uczniów:
Justyna Wośko, kl. I TE: Bardzo dobrze się bawiłam na zajęciach, a
jednocześnie nauczyłam się poprawnie wypowiadać słówka. Uważam, że takie
spotkania są pożyteczne, można się uczyć, bawiąc. Mam nadzieję, że zajęcia
będą prowadzone w przyszłości.
Adrian Matysek, kl. I TE: Podobało mi się to, że mogłem poznać słownictwo
związane z piłką nożną. No i nie musiałem wcale zakuwać! Ciekawe zajęcia
edukacyjne na pewno mogą zachęcić do uczenia się języków obcych.

Artykuł 96:
Grzesiek laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Cisco
NetRiders Polska
Grzegorz Majka z drugiej klasy technikum informatycznego znalazł się na
podium ogólnopolskiego konkursu informatycznego, który został
zorganizowany pod patronatem firmy Cisco. Finał konkursu, do którego
zakwalifikowało się 20 najlepszych zawodników z całej Polski rozstał rozegrany
12 czerwca w murach Krakowskiej Wyższej Szkoły Europejskiej im ks. Józefa
Tischnera. Ostatecznie Grzesiek znalazł się w czwórce najlepszych,
nagrodzonych finalistów. Gratulujemy i czekamy na koleje sukcesy naszych
informatyków.

Artykuł 97:

Międzyszkolna Liga Informatyczna - koniec czwartego sezonu
Po siedmiu miesiącach testowej rywalizacji zakończyliśmy regularne rozgrywki
naszego konkursu informatycznego. Przez ten cały okres czynnie w konkursie
brało udział blisko 300 osób. Nasz najlepszy reprezentant – Grzegorz Majka z
klasy drugiej do końca nie oddał prowadzenia i zakończył ten etap konkursu na
pierwszym miejscu. Z każdej szkoły biorącej udział w lidze do rozgrywki
finałowej zakwalifikowało się po pięciu najlepszych zawodników z każdej
grupy wiekowej. Spodziewamy się zatem gorącego finału, który odbędzie się 14

czerwca o godzinie 12:00 w Sali 46. Miło nam również poinformować, że
honorowy patronat nad konkursem objął Pan Starosta Stanisław Ziemiński.
Nasza reprezentacja w finale to: Grzegorz Majka, Mateusz Śliwa, Kamil Filipek,
Wojciech Banaś i Tomasz Łusiewicz z grupy młodszej oraz Michał Baran,
Sebastian Bryk, Krystian Kolebuk, Kamil Filipek i Mateusz Wojtaszek spośród
starszych uczestników.

Artykuł 98:

IV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
Jak co roku, podczas Dni Ziemi Ropczyckiej młodzież szkół średnich miała
okazję zaprezentować swoje talenty wokalne i muzyczne. W środę wieczorem,
30 maja odbył się czwarty już koncert w ramach Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej, w którym uczestniczyli także uczniowie naszej szkoły. Zadaniem
Festiwalu jest m.in. popularyzowanie piosenek ambitnych, mądrych i
niełatwych w wykonaniu. Młodzi artyści mieli za zadanie przygotować repertuar
wybranego twórcy z gatunku piosenki poetyckiej, autorskiej lub aktorskiej.
Trzeba przyznać, że uczniowie, sięgając po utwory z górnej półki muzycznej,
sprostali zadaniu. Młodzież z naszej szkoły wystąpiła jako pierwsza, prezentując
piosenki z repertuaru Grzegorza Turnaua. Na początek Marcelina Misiewicz w
duecie ze Staszkiem Cieślą zaśpiewała piosenkę „Gaj” przy akompaniamencie
szkolnego zespołu w składzie: Artur Skóra – bas, Bartłomiej Longosz – pianino,
Kacper Budzik – gitara, Bartłomiej Krok – perkusja. Następnie w lirycznej
piosence pt. „Kto chce, bym go kochała” zaprezentowała się Dorota Tulutki, a
po niej wysłuchaliśmy kolejnego duetu: Gabriela Koś i Bartłomiej Longosz
zaśpiewali skoczną „Bombonierkę”. W finale wystąpiła także Ania Wojtaszek w
towarzystwie wszystkich wokalistów, śpiewających chóralnie wielki przebój
Turnaua „Naprawdę nie dzieje się nic”.
Uczestnicy Festiwalu z pozostałych szkół średnich zaprezentowali piosenki
Michała Bajora (LO Ropoczyce), Agnieszki Osieckiej (ZS Ropczyce), Jacka
Kaczmarskiego (LO Sędziszów) i Tadeusza Nalepy (ZS Sędziszów).

Artykuł 99:
Nasi kucharze znowu na podium!
W maju br. przyszli kucharze z naszej szkoły wzięli udział w VII Europejskim
Konkursie Kulinarnym w Rzeszowie zdobywając III miejsce.
W dniach 25-27 maja w rzeszowskiej hali przy ul. Podpromie odbywały się VI
Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „EKOGALA 2012”.

W ramach imprezy przygotowano liczne konkursy, konferencje naukowe,
prezentacje i degustacje żywności i potraw regionalnych.
Uczniowie II klasy technikum w zawodzie kucharz Michał Balasa i Łukasz Kot
wzięli udział w VII Europejskim Konkursie Kulinarnym pod hasłem „Smak
podkarpackiej wołowiny czyli podkarpackie woły na europejskie stoły”.
Zadaniem uczestników było wykonanie i ciekawie zaserwowanie w czasie 70
minut sześciu porcji dania zasadniczego z polędwicy wołowej bydła rasy
simentalskiej z wykorzystaniem wina Porto, wędzonki, warzyw cebulowych i
świeżych ziół. Młodzi kucharze naszej szkoły wykonali potrawę ”Steki wołowe
z polędwicy otulone boczkiem podane na placku Rosti garnirowane sosem
żurawinowym i rozmarynem”. To oryginalne danie łączyło w sobie smak
wędzonego boczku połączonego z polędwicą wołową marynowaną w oliwie z
oliwek z dodatkiem czosnku, szałwii, rozmarynu i octu balsamicznego ze
słodko-winnym sosem z żurawiny , cebuli i wina Porto z chrupiącym plackiem
Rosti z ziemniaków. Do zawodów kulinarnych przystąpiło 8 dwuosobowych
drużyn z Ukrainy, Słowacji i naszego regionu. Poziom konkursu był wysoki,
nasi uczniowie zdobyli III miejsce otrzymując dla szkoły puchar, dyplom i
nagrodę rzeczową ,a dla uczestników medale,dyplomy, nagrody rzeczowe i
drobne upominki od sponsorów imprezy. Młodzież uczestnicząca w branżowej
imprezie jaką były targi „EKOGALA 2012” miała okazję do zdobycia nowych
umiejętności, poznania i wymiany doświadczeń kulinarnych uczniów ze szkół o
tym samym profilu kształcenia z kraju i z zagranicy. Do konkursu
przygotowywani byli przez nauczycieli przedmiotów gastronomicznych
Krystynę Kania i Halinę Wiktor.
Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Polski Związek
Hodowców Bydła Simentalskiego. Wysokie lokaty w konkursie kulinarnym
będą promocją szkoły nie tylko w naszym regionie. Młodzi adepci sztuki
kulinarnej powinni pamiętać, że w przyrządzaniu potraw najważniejsza jest
przeobrażanie profesji w pasję, inspiracja i praktyka zdobyta na dobrych
wzorach.

Artykuł 100:
Szpilki na Giewoncie kontra baletki na Sokolicy
Już podchodząc pod miejsce zbiórki, czekając na podjazd autokaru wiedziałem,
że to nie będzie łatwy dzień. Grupa zdominowana przez płeć piękną, a jak
wiadomo nasze dziewczyny z byle powodu nie odpuszczają. Zanim dotarliśmy
do Pienińskiego Parku Narodowego odwiedziliśmy miejsce wizyty Papieża Jana

Pawła II w Starym Sączu. Nasza przygoda z górami zaczęła się w Sromowcach
Niżnych, skąd po mozolnym ominięciu korków przy toaletach ruszyliśmy
Wąwozem Sobczańskim w stronę Przełęczy Szopka. Na półmetku uzupełnienie
straconych kalorii i po 45 minutach byliśmy na górze. Samo wdrapanie się na
platformę widokową wymagało od nas cierpliwości, ponieważ Trzy Korony
cieszą się niesłabnącą od lat popularnością. Nagrodą był przepiękny widok
rozciągający się po same Tatry, które o tej porze roku są jeszcze mocno pokryte
śniegiem. Następnym punktem naszego marszu była Zamkowa Skała i Sokolica,
skąd przy dopisującej tego dnia pogodzie mogliśmy podziwiać zawiły Dunajec
praktycznie z lotu ptaka. Wszyscy około 17-stej dotarliśmy do Szczawnicy,
gdzie po krótkiej przeprawie "promowej" i delektacji smakiem kebaba
pożegnaliśmy się urokami Pienin.

Artykuł 101:
ZSAT znów najlepszy!
Dnia 18 maja 2012r. uczniowie naszej szkoły – Szymon Wośko, Agata Tułecka,
Gabriela Wdowik i Beata Bizoń wraz z opiekunem, panią Małgorzatą Piętą,
zostali zaproszeni na V Majówkę Młodych połączoną z rozstrzygnięciem
konkursu powiatowego pod hasłem: ”Stare przedmioty pamiętają niejedno”.
Plan Majówki obejmował rajd pieszy z Wiśniowej do Pstrągowej oraz ognisko
wraz z ogłoszeniem laureatów konkursu i wręczeniem nagród.
Uczniowie wędrowali około 15 km górami, polami i lasami, aby w końcu
dotrzeć do celu, czyli do malowniczo położonej Stadniny Janczar w Pstrągowej.
Jak sama nazwa mówi, skoro majówka, to nie mogło zabraknąć nabożeństwa
majowego, które zostało odprawione przy jednej z przydrożnych kapliczek w
otoczeniu pięknej scenerii.
Po długim marszu (4,5 godziny) wszyscy byli szczęśliwi z przybycia na
miejsce i, jak to zwykle bywa, z utęsknieniem poszukiwali miejsca na
odpoczynek. Spokojnie oczekiwaliśmy na ogłoszenie wyników konkursu, bo nie
spodziewaliśmy się takiego finału.
Nasza szkoła otrzymała prawie wszystkie nagrody. Spośród 80 uczniów
biorących udział w konkursie literackim pierwsze miejsce zajął Szymon Wośko
z klasy I TG za opowiadanie pod tytułem "Szafa, Drzewo i ... Róża"”, a
wyróżnienie otrzymała Beata Bizoń z klasy I TAK. W konkursie plastycznym,
w którym brało udział także 80 uczniów, nasza szkoła zajęła wszystkie miejsca
„na pudle”.

Pierwszą nagrodę otrzymała Ewelina Magda z klasy II TAK, drugie Agata
Tułecka (I TAK), trzecie Marta Sąsiadek (absolwentka szkoły z klasy IV TAK)
oraz wyróżnienie – Gabriela Wdowik z I TAK oraz Marta Siwiec z klasy II
TAK. Po wręczeniu nagród i krótkiej sesji zdjęciowej uczestnicy mogli
poczęstować się kiełbaską i zatańczyć układ choreograficzny przygotowany na
Lednicę2012.
Zmęczeni i dumni wszyscy wrócili do domu.

Artykuł 102:
Grzesiek w finale Cisco NetRiders Polska 2012
Grzesiek Majka z drugiej klasy techniku informatycznego awansował do finału
polskiej edycji międzynarodowego konkursu informatycznego - Cisco It
Essentials NetRiders Polska 2012. W rundzie pierwszej konkursu zajął drugie
miejsce w ogólnopolskim gronie i tym samym otrzymał prawo walki w finale,
który zostanie rozegrany 12 czerwca w Wyższej Szkole Europejskiej w
Krakowie. Podczas decydującego starcia z informatykami z całej Polski
odpowie na 75 branżowych pytań oraz przystąpi do zadań praktycznych
obejmujących zaawansowane zagadnienia sieciowe.
8 maja w murach również krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego ECDL
Grzesiek reprezentował jako jeden z pięciu województwo podkarpackie w
ogólnopolskim konkursie informatycznym TIK-TAK. Ostatecznie zajmując 23
miejsce - spośród kilkutysięcznej rzeszy uczestników.
Trzymamy mocno kciuku za Grześka i liczymy na kolejne dobre wieści ze
stolicy Małopolski!

Artykuł 103:

Nasz zespół zdobył 3 miejsce w XIII Powiatowym Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej
Dnia 17 kwietnia 2012 odbył się coroczny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w
Domu Kultury w Ropczycach, organizatorem imprezy w tym roku było
Centrum Kultury oraz Zespół Szkół Zawodowych z Sędziszowa Małopolskiego.
Festiwal zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, ma na celu promowanie nauki języków obcych oraz
popularyzację muzyki krajów, których języka młodzież się uczy. Wystąpiło 20
uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach: język angielski, język

niemiecki i język rosyjski. Profesjonalne jury, składające się z 2 muzyków,
przedstawiciela Domu Kultury i nauczycieli języków obcych, oceniało
poprawność językową, stronę muzyczno-wokalną, ogólny wyraz artystyczny i
walory sceniczne. Konkurencja była duża w każdej kategorii językowej,
ponieważ wielu uczniów biorących udział w Festiwalu uczęszcza do szkół
muzycznych, występuje we własnych zespołach, należy do Zespołu Pieśni i
Tańca Halicz, niektórzy mają na swoim koncie sukcesy w konkursach
ogólnopolskich. Naszą szkołę reprezentowała Magdalena Gola z klasy I TE w
kategorii piosenka rosyjska. Magda świetnie zaśpiewała piosenkę pod tytułem
„Łuczszaja noć”, która traktuje o miłości i jest bardzo wzruszająca. Uczennicę
do festiwalu przygotowała mgr Bronisława Jarząb. Natomiast w kategorii język
angielski ZSAT reprezentował zespół w składzie: Marcelina Misiewicz - wokal,
uczennica klasy I TAK, Arkadiusz Chojecki - wokal, uczeń klasy II TMR,
Kacper Budzik - gitara elektryczna, uczeń klasy II TG, Artur Skóra -gitara
basowa, uczeń klasy II TMR, Paweł Niewiarowski - klawisze, uczeń klasy I Ti
oraz Bartłomiej Krok - perkusja, uczeń klasy III Ti. Zespół zaprezentował
piękną piosenkę pt. „Time of my life” z filmu „Dirty dancing”, a młodzież
została przygotowana pod kierunkiem mgr Agnieszki Piskorowskiej. Świetnie
wykonany utwór zdobył gromkie brawa oraz 3 miejsce w kategorii język
angielski. Gratulujemy sukcesu laureatom oraz jesteśmy dumni z tego, że tak
godnie reprezentowali naszą szkołę.

Artykuł 104:

Międzyszkolna Liga Informatyczna - runda VI
W dniach 23 i 24 kwietnia rozgrywaliśmy przedostatnią regularną rundę
naszego międzyszkolnego konkursu informatycznego. W grupie młodszej nasz
najlepszy zawodnik wrócił po krótkiej nieobecności na sam szczyt. Grzegorz
Majka zebrał jako jedyny w tym gronie komplet punktów, a jego młodszy
kolega z klasy pierwszej - Kamil Filipek ciągle znajduję się w pierwszej
dziesiątce. Tak trzymać chłopaki! Starsi informatycy również wypadli bardzo
dobrze. Najlepszy wynik uzyskał Michał Baran (27/30 punktów), który w
klasyfikacji generalnej znajduję się obecnie na ósmej pozycji, a jego koledzy z
klasy Mateusz Wojtaszek i Sebastian Bryk "ustrzelili" po 25 punktów. Przed
nami jeszcze runda majowa, a po niej wielki finał.

Artykuł 105:

Maturzyści pielgrzymowali na Jasną Górę

Jak co roku uczniowie klas IV-tych z naszej szkoły udali się na pielgrzymkę do
Częstochowy, by przed obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej prosić o wszelkie
potrzebne łaski. 20 marca wczesnym rankiem (o godz. 5.00) z Ropczyc
wyruszyło aż 8 autokarów wiozących około 400 pielgrzymów z wszystkich
ropczyckich szkół średnich. Przy wyjątkowo korzystnej pogodzie uczniowie
uczestniczyli w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej odprawionej przez młodzież
licealną w polskim San Giovanni Rotondo, jak nazywane jest Sanktuarium św.
Ojca Pio, znajdujące się niedaleko Częstochowy. Po przybyciu na Jasną Górę
maturzyści udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie uczestniczyli w
mszy św. odprawionej w ich intencji przez księży katechetów. Podczas
nabożeństwa wielu uczniów przebyło drogę wokół obrazu Czarnej Madonny, na
kolanach oczywiście, w intencji pomyślnie zdanych egzaminów. W czasie
wolnym wielu uczniów zwiedziło wieżę klasztorną, skąd rozciągają się piękne
widoki na całe miasto.

Artykuł 106:

Polsko – słowackie gotowanie
Pomiędzy Zespołem Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, a Sukromną
Odborną Szkołą z Giraltoviec na Słowacji została zawarta umowa o
wielopłaszczyznowej współpracy.
Efektem tego porozumienia było zaproszenie młodzieży z Giraltoviec na
wspólne gotowanie.
Do Ropczyc przyjechało pięć uczennic oraz dwie panie instruktorki praktycznej
nauki zawodu- pani Anna i pani Luba. Jako gospodarze chcieliśmy pokazać
przyjaciołom Słowakom piękno ziemi rzeszowskiej. W pierwszy dzień wizyty
udaliśmy się do skansenu Rzeszowiaków i Lasowiaków w Kolbuszowej. Mimo
niesprzyjającej pogody młodzież z zainteresowaniem słuchała opowiadań o
codziennym życiu naszych dziadów. Poznaliśmy sprzęty codziennego użytku,
wystrój zagród a nawet budowę wiatraków. Na końcu zwiedzania były kiełbaski
z grilla i gorąca herbata, aby nabrać sił do dalszej eskapady. Wyjechaliśmy więc
dalej do stolicy województwa w celu obejrzenia trasy podziemnej. Pełni wrażeń
i trochę zmęczeni przybyliśmy do Ropczyc, gdzie po spożyciu obiadu udaliśmy
się na spoczynek.
A od rana zaczęły się przygotowania do wspólnego gotowania. Byliśmy ciekawi,
jaką potrawę przygotują nam goście, bo naszą propozycją był bigos, chleb na
zakwasie i żurek.
Goście sporządzili tradycyjne danie pochodzące z północnej Słowacji –
bryndzowe haluszki i wielkanocną Paschę. Ta pierwsza potrawa oparta jest na
serze owczym, mące pszennej, ziemniakach i smażonym boczku. Podaje się ją z
kwaśnym mlekiem. Potrawy słowackie wszystkim zaproszonym gościom

przypadły do gustu, mimo że nasze kubki smakowe są przyzwyczajone do
trochę innych smaków. W czasie gotowania młodzież wzajemnie podglądała
swoje poczynania kulinarne. Nawet język nie był barierą w nawiązywaniu
kontaktów. Wspólna praca zbliżyła do siebie młodzież, czego efektem była
wymiana adresów, telefonów i zaproszenie do odwiedzin w Giraltovcach.
W taki zwykły, codzienny sposób rozwija się idea wspólnej Europy, z dala od
salonów politycznych i wielkich deklaracji.

Artykuł 107:

„Być jak Robert Makłowicz" - kierunki gastronomiczne w naszej szkole
Wielką popularnością cieszą się ostatnio programy takie jak „Ugotowani” czy
„Kuchenne rewolucje”. Gotowanie to już nie tylko codzienna czynność
domowa ale umiejętność, którą można się pochwalić wśród znajomych. W
sztuce kulinarnej można też znaleźć sposób na życie, tak jak główna bohaterka
popularnego ostatnio serialu „Przepis na życie”. Do zawodów gastronomicznych
przygotowuje właśnie Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.
W ropczyckiej szkole kształci się nie tylko kucharzy w trzyletniej szkole
zawodowej, ale specjalistów na innych gastronomicznych specjalnościach w
zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz
nowopowstający – cukiernik. Szkoła oprócz przygotowania do zawodu oferuje
udział w wielu dodatkowych szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z
zakresu gastronomii, takich jak kursy birmańskie i baristyczne.
Zajęcia praktyczne z zawodu odbywają się w bogato wyposażonych
pracowniach gastronomicznych z nowoczesnymi urządzeniami kuchennymi
jakie są używane w restauracjach tak aby uczniowie poznawali prawdziwy
warsztat kucharza czy kelnera.
Poza godzinami lekcyjnymi tajniki wiedzy można poznawać podczas
uczestnictwa w Targach żywności i hotelarstwa HORECA Kraków, EKOGALA
- Rzeszów gdzie obecni są znani producenci sprzętu i produktów
żywnościowych wystawiając nowości ze swojej oferty. Szkoła organizuje
również wyjazdy do ciekawych lokali gastronomicznych, gdzie uczniowie
poznają zasady funkcjonowania restauracji, wystroju wnętrza, doboru menu oraz
obsługi konsumenta. Organizowane są również wizyty w zakładach przemysłu
spożywczego takich jak zakłady mięsne, piekarnie, cukiernie itp.
Uczniowie podczas kilku lat nauki mają szanse na wzięcie udziału w ciekawych
konkursach z nagrodami na poziomie wojewódzkim ale też i międzynarodowym.
W ostatnich miesiącach były to Rzeszów, Małopolski Konkurs Szkół
Gastronomicznych -„Specjalnosci regionalne” w zawodzie kucharz - m.in.
konkursy: Europejski Konkurs Kulinarny „Deser dla Chopina” i EKOGALA

2011 - Kraków, Festiwal Kuchni Greckiej, Miedzynarodowy Konkurs Kulinarny
w Giraltowcach – Słowacja, Regionalny Konkurs Potraw Wielkanocnych w
Oleszycach, Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów – Cieszyn oraz
„Najładniejsza rzeźba owocowo-warzywna – carving” – Boguchwała i wiele
innych, gdzie zdobywają wysokie lokaty.
Szkoła pomaga również w organizacji praktyk zawodowych w renomowanych
restauracjach i innych lokalach gastronomicznych w regionie. Zdolni uczniowie
maja szansę na wyjazdy zagraniczne, takie jak ostatni staż zorganizowany dla
kilku kelnerów w Grecji. Obsługiwali oni klientów hotelowej restauracji
zdobywając międzynarodowe doświadczenie. Zapewnione były noclegi oraz
wyżywienie na pięknej greckiej wyspie Karpathos z dostępem do morza i plaży.
Adepci sztuki kulinarnej wraz z nauczycielami zawodu zajmują się również
cateringiem i obsługą imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę
dla różnych instytucji i organizacji działających na terenie powiatu ropczyckosędziszowskiego. Przygotowują spotkania opłatkowe oraz poczęstunki dla
gimnazjalistów na „Dni otwarte szkoły”.
Zespół Szkół Agro-Technicznych współpracuje ze szkołami gastronomicznymi
na Słowacji i Ukrainie. Uczniowie poznają kuchnie innych narodów
wymieniając swoje doświadczenia oraz biorąc udział w imprezach
integracyjnych.
Dla wszystkich, którzy chcą być jak Robert Makłowicz – gotować z pasją –
ropczycka szkoła otwiera swoje podwoje. Szczegóły dotyczące rekrutacji na
wybrane specjalności znajdują się na stronie http://www.zsat-ropczyce.pl/ w
zakładce dla gimnazjalistów.
Kucharz musi chcieć tworzyć ciągle nowe potrawy, wyszukiwać i
eksperymentować. Musi umieć zaskoczyć, sprawić, żeby smakowało, było
wyjątkowe i niepowtarzalne. Kucharz musi mieć duszę artysty.

Artykuł 108:

Przegląd Talentów w Dębicy
29 marca przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w „X Jubileuszowym
Przeglądzie Talentów” w Dębicy. W kategorii „Solista” Agata Dziedzic z klasy
II TAK, perfekcyjnie wykonała dwie kultowe piosenki Czesława Niemena
„Dziwny jest ten świat” i „Płonie stodoła”. Swoim wykonaniem zachwyciła
publiczność, a jury przyznało jej drugie miejsce. Nie obyło się oczywiście bez
problemów technicznych, które trochę przeszkodziły jej w występie. Natomiast
w kategorii „kabarety” wystąpił nasz szkolny kabaret „Siarkofruty” w składzie
Damian Marć- IV Ke i Bogumił Szybała – III Ti, którzy zaprezentowali skecz,
pt.”Lekcja polskiego”. Widownia została rozbawiona i uczciła to gromkimi

brawami. Oczywiście nasi chłopcy byli najlepsi i nie mieli sobie równych. Zajęli
pierwsze miejsce, a w nagrodę otrzymali słownik, który wspaniałomyślnie
wręczyli w dowód uznania swojej koleżance Agacie. Wyjazd był udany, co
udokumentowały zdjęcia mistrzowskiej ręki Pawła Rasia z klasy III Ti. Opiekę
nad nami sprawowały panie: Małgorzata Pięta i Sabina Urbanek.

Artykuł 109:

Bożena Ozga laureatką Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody
Ekonomista”
W dniu 22 marca 2012 roku odbył się finał X edycji Podkarpackiego Konkursu
Ekonomicznego „Młody Ekonomista” organizowanego przez Zespół Szkół
Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
Konkurs był dwustopniowy: pierwszy- etap szkolny, do którego w bieżącej
edycji przystąpiło 320 uczniów z całego województwa podkarpackiego, drugi to
finału Konkursu, do którego zakwalifikowano 33 uczestników , w tym dwie
uczennice naszej szkoły z IV Klasy Technikum w zawodzie technik ekonomista:
Bożena Ozga i Sylwia Góra. W tym roku Konkurs odbywał się pod hasłem
„Wpływ systemu bankowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw” . Bożena
Ozga została laureatką 5 miejsca i otrzymała dyplom oraz cenne nagrody
rzeczowe, a Sylwia Góra zajęła 7 miejsce.Warto podkreślić znaczenie tego
przedsięwzięcia dla uczniów, gdyż tego typu działalność pozalekcyjna
uaktywnia młodzież w podnoszeniu swojej wiedzy, rozbudza postawy
przedsiębiorcze i daje lepsze przygotowanie absolwentów do podejmowania w
przyszłości pracy lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Bardzo
cenny dla uczennic - finalistek był udział w seminarium szkoleniowym
22.02.2012 r., prowadzonym przez pracowników instytucji finansowych,
urzędów i przedsiębiorców, którzy uczyli jak połączyć teorię ekonomii z jej
praktycznym zastosowaniem. Podczas szkolenia szczególnie wartościowe były
wykłady akademickie pracowników naukowych rzeszowskich uczelni wyższych.
Podkarpacki konkurs ekonomiczny „Młody Ekonomista” objęty jest patronatem
m.in. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Galeria zdjęć.

Artykuł 110:

Młody Informatyk radzi...

Strefa IT to nowa kolumna w dwutygodniku „Głos Powiatu”, w której to nasi
uczniowie prezentują wybrane przez siebie zagadnienia ze świata technologii
informatycznych. Starają się w ten sposób przybliżyć ciekawe rozwiązania, po
które warto sięgnąć z życiu codziennym, w którym to coraz częściej korzystamy
z komputerów.
Dbają przy tym o to, by język artykułów nie był rodem z filmów science-fiction,
lecz zrozumiały dla wszystkich czytelników.

Artykuł 111:
I Oracle Academic Day
25 maja liczna grupa naszych uczniów uczestniczyła w podsumowaniu I
Akademii Oracle-a, która realizowana była pod skrzydłami Politechniki
Rzeszowskiej przez cały bieżący rok szkolny. Poza zajęciami, w których brali
udział nasi młodzi informatycy w laboratoriach uczelni, organizatorzy
przygotowali uroczyste podsumowanie całego cyklu spotkań. Mieliśmy zatem
przyjemność wysłuchania wykładów specjalistów z firmy Oracle, a także
studentów uczących się na kierunku Informatyka. Podejmowana tematyka to
m.in.: wirtualizacja, klastry, bezpieczeństwo w sieciach komputerowych. Poza
tym uczestnicy mogli sprawdzić się w zmaganiach konkursowych przystępując
do testu. Całość przebiegała w kameralnej atmosferze, a nasza "ekipa" zarzeka
się, że za rok będziemy na podium.

Artykuł 112:
Gratulujemy Stypendystom!
Serdecznie gratulujemy Mateuszowi Wojtaszkowi oraz Mateuszowi Babiczowi,
którym zostały przyznane stypendia Wojewody Podkarpackiego dla uczniów
uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa
podkarpackiego. Jednocześnie mamy nadzieję, że ich osiągnięcia oraz wybitne
wyniki w nauce będą inspiracją dla kolejnych talentów.

Artykuł 113:
Nasi kucharze gotowali na II EUROPEJSKIM FESTIWALU SMAKÓW

W sobotę 19 maja na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie
odbył się II Euroregionalny Festiwal Smaków pod hasłem przewodnim
„Najlepsza potrawa z podkarpackiej wołowiny” w ramach Pikniku Rodzinnego
z okazji Święta Straży Granicznej. W imprezie wzięły udział Szkoły
Gastronomiczne z Podkarpacia, Ukrainy i Słowacji oraz wiele Stowarzyszeń i
Kół Gospodyń Wiejskich.
W trakcie pikniku uczniowie naszej szkoły z klasy drugiej w zawodzie kucharz
Michał Balasa i Łukasz Kot popisywali się swoimi umiejętnościami kulinarnymi
przygotowując –„Polędwicę wołową pod żurawiną w cieście francuskim z
zielonym Orzo ,garnirowaną marchewkami”.
Komisja pod przewodnictwem Waldemara Hołówki z Fundacji Klubu Szefów
Kuchni za ciekawą aranżację potrawy przyznała certyfikat potwierdzający
udział w finale Festiwalu oraz kuchenkę mikrofalową, która wzbogaciła
wyposażenie pracowni gastronomicznej.
Dla zwycięzców nagrody wręczał gość specjalny Pikniku – Komendant Główny
generał brygady SG Dominik Tracz.
Potrawę konkursowa uczniowie przygotowali pod fachowym okiem nauczycieli
Krystyny Kania i Haliny Wiktor.
Celem konkursu była promocja produktów regionu Podkarpackiego oraz
rozwijanie zainteresowań sztuką kulinarną a dla naszych uczniów kształcenie i
rozwijanie umiejętności zawodowych oraz popularyzacja szkoły w regionie.

Artykuł 114:

Kurs barmański w naszej szkole
W dniach 13-24 kwietnia 2012 r. w naszej szkole odbywało się Szkolenie
Barmańskie I stopnia. Uczestniczyła w nim pełnoletnia młodzież z klas o profilu
kelner, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz oraz geodeta.
Uczestnikami byli głównie uczniowie klas kończących.
Szkolenie prowadzone było przez doświadczonego barmana, pracującego na co
dzień jako barman w czterogwiazdkowym hotelu . Głównym celem szkolenia
było nabycie przez młodzież wiedzy i umiejętności z zakresu miksologii czyli
przygotowywania koktajli, serwowania i doboru win oraz zapoznanie się z
głównymi gatunkami alkoholi. Młodzież miała możliwość poznania
profesjonalnego sprzętu barmańskiego oraz technik posługiwania się nim. W
trakcie szkolenia zostały omówione również zasady serwowania wina,
szampana i innych alkoholi oraz możliwości wykorzystania ich do sporządzania
drinków.

Uczniowie pod czujnym okiem barmana sporządzali koktajle, drinki, oraz
przygotowywali dekoracje do tych napojów. Na uwagę zasługiwały również
ćwiczenia ze sposobów podawania cygar, które w ostatnich czasach cieszą się
coraz większą popularnością, szczególnie wśród zagranicznych gości. W
trakcie szkolenia zostały również poruszone zagadnienia dotyczące sylwetki
barmana, czyli cech , którymi powinien odznaczać się profesjonalny barman jak
również zagrożenia , na które narażony jest barman, podczas wykonywania
swojej pracy.
Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyła w szkoleniu i wielu z nich marzy o
wykonywaniu tego zawodu w przyszłości.

Artykuł 115:

Uroczystości patriotyczne
26 kwietnia 2012r. młodzież z klasy I Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego z Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach wraz z
wychowawczynią, panią Katarzyną Czajkowską, uczestniczyła w uroczystości
patriotycznej zorganizowanej na Górze Śmierci w Pustkowie i w otwarciu
muzeum u jej podnóża. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele kilku
wyznań, kombatanci i byli więźniowie obozu. Odbył się apel pomordowanych
oraz poprowadzone zostały modlitwy w ich intencji. W muzeum natomiast
można było obejrzeć między innymi makiety obozu, zdjęcia więźniów, pokój
oficerów. Wystawa miała charakter historyczny i dydaktyczny – należy
pamiętać o tym, co się wydarzyło, wyciągać wnioski i nie dopuścić już nigdy
więcej do podobnej sytuacji.

Artykuł 116:
Kolejne warsztaty w ramach Akademii Oracle
28 kwietnia nasi uczniowie: Daniel Frydrychowski, Kamil Filipek i Grzegorz
Majka uczestniczyli w kolejnych warsztatach informatycznych z cyku
"Akademia Oracle-a", która organizowana jest przez Politechnikę Rzeszowską.
Tym razem w laboratoriach komputerowych poznawali tajniki skryptów w
systemach Unixowych oraz mechanizmów podzapytań w języku SQL. Kolejne
zdobyte przez nich umiejętności na pewno przydadzą się podczas Olimpiady
Informatycznej, która odbędzie się 25 maja.

Artykuł 117:

Pożegnaliśmy klasy maturalne
27 kwietnia uczniowie klas maturalnych po raz ostatni przyszli do naszej szkoły,
aby pożegnać się z wychowawcami, kolegami ze szkoły, podziękować za
wspólnie spędzone lata oraz odebrać dyplomy potwierdzające ukończenie
Technikum. Ten ważny dla nich dzień rozpoczęli od udziału w mszy św.
odprawionej w ropczyckim kościółku przez księży katechetów – ks. Marka
Kędziora i ks. Mieczysława Paśko. Oficjalna część uroczystości odbyła się w
szkolnej auli, gdzie zgromadzili się wszyscy absolwenci, wychowawcy oraz
zaproszeni goście. Było uroczyście, wesoło, ale także wzruszająco. Dyrektor
Paweł Bujny w pożegnalnym przemówieniu wspominał, jak zostaną
zapamiętani uczniowie kończący edukację w naszej szkole. W 2012 roku na
poziomie technikum ukończyło naukę 6 klas, każda inna, każda kształcąca w
innym zawodzie.

Było technikum żywienia i gospodarstwa domowego z wychowawczynią Panią
Wiolettą Walczyk Weselak i Panią Elżbietą Szerszeń. Klasa, która zostanie
zapamiętana, szczególnie przez męską część grona pedagogicznego, jako pełna
pięknych dziewcząt. Tylko 4 gentelmenów pozostawało w cieniu pań. Przez te
wszystkie lata po męsku brali na swoje barki trud tłumaczenia się przed
wychowawczynią z klasowych przewinień. Umiejętność tę opanowali do
perfekcji i uczynili z niej niemal dziedzinę nauki - zapewne przekażą ją z
genami swoim dzieciom.
Była klasa techników informatyków z wychowawczynią Panią Joanną Dorobą.
Niestety w życiu klas bywają również chwile smutne (jak w życiu każdego
człowieka). Tragiczna śmierć kolegi Mateusza Dziewita wstrząsnęła uczniami
ale również ich zjednoczyła. Ale mieli również chwile radosne spędzane na grilu
u Miśka czy imprezie u Wiącka. Byli bardzo wyrozumieli dla nauczycieli
organizując masowe wyprawy na miasto, aby nie przeszkadzać w lekcji.
Kolejna klasa to popularni kelnerzy. Klasa w której z niewiarygodną
częstotliwością zmieniali się wychowawcy, a były nimi Panie Agata Paśko,
Magdalena Charchut, Elżbieta Szerszeń i Sabina Urbanek. Ich działania, według
jednej z wychowawczyń, były nieprzewidywalne i niejednokrotnie
niezrozumiałe; znikali nagle z zajęć lekcyjnych w niewyjaśnionych
okolicznościach. Można ich było najczęściej spotkać albo przy stole (ale nie
biesiadowali lecz serwowali profesjonalną obsługę kelnerską) lub też niektórych
rozrywkowych kolesiów jak Marka i Damiana, można było spotkać na scenie
lub w garderobie.

Kolejna klasa to klasa samych sprzeczności, w której wychowawczynią była
Pani Bernadeta Bokota. Z jednej strony dziewczęta z technikum ekonomicznego
- solidne, sumienne, dużo uczące się, biorące udział w licznych konkursach i
zajmujące na nich czołowe miejsca. I tu nagle z drugiej strony - chłopcy z
technikum mechanizacji rolnictwa. Taka przeciwwaga. Dla nich sprawy
poważne były śmieszne, a żart to chleb codzienny. Dzięki temu niezwykłemu
połączeniu klasa była wesoła i pełna humoru.
Klasę architektów krajobrazu wychowywała Pani Ewa Tomaka. Była to paczka
bardzo kreatywnych, uśmiechniętych i chętnych do pracy uczniów. W czasie
zajęć praktycznych świetnie się bawili o różnych porach roku tocząc walki na
śnieżki i liście. Nie brakowało u nich humanistów, matematyków, sportowców i
poetów. I mimo takiej różnorodności zainteresowań potrafili stworzyć wspaniałą
klasę.
Ta bardzo krótka, może żartobliwa charakterystyka klas maturalnych to tylko
fragment wspomnień jakie zostaną po nich w szkole, w umysłach
wychowawczyń i innych nauczycieli.
Wśród tegorocznych absolwentów nie zabrakło uczniów wzorowych, którzy
osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zdobyli tytuł Primus Inter Pares. Byli
to: Dorota Wójcik – klasa IV TAK, Bożena Dziok – IV TE, Iwona Gabor – IV
TŻ, Kamil Jakubek – IV TMR, Mateusz Wojtaszek – IV TI, Iwona Duwer – IV
KE.
Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na maturze i egzaminach
zawodowych!

Artykuł 118:
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny
W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego, który organizowany
jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, a który został objęty patronatem
Ministra Edukacji Narodowej naszą szkołę reprezentowało blisko 60
uczestników. Spośród tej grupy najlepszy wynik uzyskał uczeń drugiej klasy Grzegorz Majka, który ostatecznie zajął 40 miejsce zdobywając 644 punkty. W

konkursie wzięło udział 22587 osób z 883 szkół z całej Polski. Ten świetny
wynik dał Grześkowi przepustkę do drugiej rundy konkursu - etapu
regionalnego, który zostanie rozstrzygnięty 8 maja. Gratulujemy i trzymamy
mocno kciuki!
Artykuł 119:
Konkurs „Gimnazjada Informatyczna 2012” rozstrzygnięta !!!
13 kwietnia 2012 po blisko dwumiesięcznych zmaganiach w Zespole Szkół
Agro-Technicznych w Ropczycach odbył się ostatni finałowy etap konkursu
informatycznego pod nazwą „Gimnazjada Informatyczna”. Tegoroczna już
trzecia edycja konkursu skierowanego do uczniów gimnazjów jest organizowana
i prowadzona przez nauczycieli Technikum Informatycznego w Zespole Szkół
Agro-Technicznych. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów
przedmiotami informatycznymi, ich popularyzacja oraz motywacja uczestników
do poszerzania swoich wiadomości z zakresu informatyki poprzez rywalizację z
rówieśnikami. Konkurs prowadzony był przez Internet (drogą on-line) z
wykorzystaniem serwisu e-learningowego naszej szkoły, natomiast samo
rozstrzygnięcie (etap finałowy) konkursu odbyło się on-line w siedzibie
organizatora.
Uczestnicy rozpoczęli konkurs etapem „0” gdzie mieli do dyspozycji dwa testy
próbne, dzięki nim zapoznali się z techniczną stroną przebiegu rywalizacji.
Właściwy konkurs rozpoczął się etapem pierwszym podczas którego zawodnicy
rozwiązywali test złożony z 30 pytań. Etap drugi to kolejny test dostępny online, suma punktów min. 50% z etapu pierwszego i drugiego uprawniała
uczestnika do udziału w teście finałowym. Zakres pytań, które pojawiły się w
testach obejmowały podstawę programową dla gimnazjum oraz ogólne
zagadnienia związane z Informatyką. Do konkursu przystąpiło ponad 60
zawodników z gimnazjów powiatu ropczycko-sędziszowskiego i ościennych do
ostatniego finałowego etapu zakwalifikowało się 25 osób. Po finalnej rozgrywce
wyłoniliśmy zwycięzców: I miejsce Dawid Birówka z Gimnazjum w Wiśniowej,
II miejsce Karol Smolak z Gimnazjum nr 5 w Ropczycach, III miejsce Paweł
Ziemba z Gimnazjum w Wiśniowej. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Agro-Technicznych Pana Pawła
Bujnego i sklep komputerowy „COMAX”.
Wszystkim finalistom a szczególnie zwycięzcom GRATULUJEMY! i już
dzisiaj zapraszamy na 4 edycję „Gimnazjady Informatycznej”, która odbędzie
się za rok.

Artykuł 120:

"Dzień przedsiębiorczości" w Zespole Szkół Agro-Technicznych w
Ropczycach
Uczniowie Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach w dniu 22 marca
2012r. wzięli udział w 9. edycji ogólnopolskiego programu "Dzień
przedsiębiorczości". Organizatorem programu jest Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości. Polega on na jednodniowych praktykach w wybranych przez
młodych ludzi miejscach pracy. "Dzień przedsiębiorczości" jest jednym z
"Działań z pasją" w ramach Roku Szkoły z Pasją. Jest to projekt sprzyjający
podejmowaniu przez młodzież trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi
edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają
możliwość poznania specyfiki wybranego przez nich zawodu, zdobycia wiedzy
nt. kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji,
zauważenia i zrozumienia związku między wykształceniem a karierą zawodową,
przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego
funkcjonowania w miejscu pracy. Uczennice II klasy Technikum w zawodzie
technik ekonomista jako szczególną zaletę podkreślają możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności i predyspozycji w zawodzie innym niż ten, który wybrały
kończąc gimnazjum. Na dzisiejszym trudnym rynku pracy warto mieć
kwalifikacje w różnych dziedzinach, a "Dzień przedsiębiorczości" ułatwia
podjęcie decyzji o udziale w dodatkowych kursach i szkoleniach.
W tym roku uczniowie Zespołu Szkół Agro-Technicznych mieli możliwość
zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie dzięki
następującym firmom i instytucjom:
Centrum Foto z Sędziszowa Młp.
Salon Kosmetyczny "Afrodyta" z Ropczyc
FHU Marta Hamala z Paszczyny
FHU ALTOM Alina Kusaj z Ropczyc
Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych.
Za umożliwienie uczniom odbycia jednodniowych praktyk w ramach
ogólnopolskiego programu "Dzień przedsiębiorczości" Dyrekcja, Grono
Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach
składają serdeczne podziękowania.

Artykuł 121:

Finałowa rozgrywka Gimnazjady 2012!
Wielkimi krokami zbliża się finał konkursu informatycznego skierowanego dla
gimnazjalistów z naszego regionu, Gimnazjada 2012. Już 13 kwietnia (piątek) o
godzinie 9:00 zapraszamy do Naszej Szkoły wszystkich którzy zakwalifikowali
się do etapu finałowego wraz z opiekunami. Zadanie nie było łatwe, zawodnicy
rywalizowali w dwóch etapach rozwiązując testy drogą on-line dostępne na
naszym portalu e-learningowym. Spośród ponad 60 uczestników do finału
dotarło 25 osób.

Artykuł 122:

KURS BARMAŃSKI
13 kwietnia 2012 r. w naszej szkole rozpoczyna się Kurs Barmański I stopnia
Osoby pełnoletnie, zainteresowane udziałem w tym kursie proszone są o kontakt
z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych. Czekamy!!!

Artykuł 123:
Ropczyce mają 650 lat - podsumowanie konkursu dla gimnazjalistów
29 marca odbyło się w auli naszej szkoły podsumowanie konkursu dla uczniów
gimnazjów na najlepszą prezentację multimedialną pt. "Ropczyce mają 650 lat".
Konkurs ten został wpleciony w tegoroczny, okrągły jubileusz naszego miasta, a
nad całością honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Ropczyce - Bolesław
Bujak. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy gimnazjalistów powiatu
ropczycko-sędziszowskiego. Do oceny wpłynęło 28 prac. Spośród nich
wybraliśmy 3 najlepsze:
Miejsce pierwsze - Sandra Guzek, Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach
Miejsce drugie - Weronika Kajdas, Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach
Miejsce trzecie - Mateusz Woźny, Zespół Szkół w Lubzinie
Poza pracami, które znalazły się na podium organizatorzy konkursu wyróżnili
kolejne trzy osoby: Ewelinę Wójcik Zespól Szkół w Łączkach Kucharskich,
Justynę Toton Zespół Szkół Gnojnica Wola oraz Ewelinę Smoczyńską z
Zespołu Szkół w Małej. Po wręczeniu nagród ufundowanych przez Pana
Bolesława Bujaka, AMW Auto Moto Małgorzata i Andrzej Wolscy oraz Sklep
Komputerowy COMAX uczestnicy poznali próbkę umiejętności naszych
uczniów kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Gospodarstwa

Domowego o raz Technik Kelner, którzy dla naszych gości przygotowali słodki
poczęstunek.
Maciej Matusik

Artykuł 124:
Agro- Technik w Telewizji TVP Rzeszów
20 marca uczniowie klas III TMR i III Ti Zespołu Szkół Agro- Technicznych
odwiedzili Telewizję Polską, oddział w Rzeszowie. Na początku młodzież
zwiedziła archiwum, gdzie dowiedziała się dużo o historii Telewizji Polskiej, a
zwłaszcza oddziału TVP w Rzeszowie. Największym powodzeniem i
zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się pomieszczenia montażu i emisji
oraz reżyserka ,gdzie przedstawiono bardzo szczegółowo nowoczesne techniki
multimedialne do przygotowania wizualizacji cyfrowej studia, w którym m.in.
nagrywa się prognozę pogody. Swoich sił w roli „pogodynek” próbowało wielu
uczniów, co okazało się nie lada wyzwaniem nie tylko dla nich, ale również dla
ich opiekunów ( Sabiny Urbanek, Sylwii Skóry i Jakuba Skóry). Oj, należało
wykazać się ogromną wyobraźnią i refleksem. Zwiedzający mieli też okazję
zasiąść przed kamerą w roli prowadzących wiadomości, a ich koledzy –
operatorzy starali się „poskromić” olbrzymie kamery, poznać zasady oświetlenia
i udźwiękowienia studia telewizyjnego. Zabawie i towarzyszącym jej śmiechom
nie było końca- wielu z uczestników wycieczki połknęło bakcyla
dziennikarskiego, niektórzy doszli do wniosku, że są wprost do tego stworzeni.
Na zakończenie obejrzeliśmy film prezentujący dzieje Rzeszowa w zarysie.
Najważniejsze wydarzenia z historii miasta zilustrowane zostały rycinami,
fotografiami, scenkami w wykonaniu zawodowych aktorów oraz fragmentami
filmów archiwalnych TVP3 Rzeszów oraz Wytwórni Filmowej Wojska
Polskiego „Czołówka”.
Zwiedzanie telewizji było bardzo dobrze zorganizowane, zostaliśmy życzliwie i
miło przyjęci przez pracowników. Zapewne nie była to jedyna wizyta w tym
jakże magicznym miejscu.
Sabina Urbanek

Artykuł 125:

V runda konkursu Informatycznego
19 i 20 marca rozgrywaliśmy kolejną rundę „Informatycznych Derbów
Podkarpacia” – tak w skrócie można nazwać największy na Podkarpaciu
konkurs informatyczny dla szkół ponadgimnazjalnych, którego czwarta odsłona
przyniosła jak zwykle wiele emocji i przetasowanie w tabelach. W młodszej
grupie Grzegorz Majka nie odpuszcza – nawiasem mówiąc Grzesiek nigdy nie
odpuszcza! Ciągle utrzymuje drugie miejsce, tracąc cztery punkty do lidera i jest
mocno wspierany przez Kamila Filipka – ucznia pierwszej klasy, który aktualnie
znajduje się na ósmym miejscu. Brawo Kamil! W grupie starszej okupacja jak
za czasów Napoleona – wszyscy ostro prą w stronę podium. Tłum napiera, a w
nim spora grupa naszych reprezentantów. „Naszą stawkę” otwiera Mateusz
Wojtaszek, który „kliknął” najlepszy wynik w tym rozdaniu – 29 punktów, a co
daje mu aktualnie piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Tuż za nim nasi
maturzyści: Michał, Sebastian i Krystian. Grupę pościgową zamyka Kamil
Filipek – tym razem uczeń klasy trzeciej, który otwiera drugą dziesiątkę
klasyfikacji generalnej. Nam, obserwatorom pozostaje relacjonować, klaskać i
krzyczeć „jeszcze”. Szykuje się gorący finał, a za miesiąc runda szósta. Bez
odbioru.
Maciej Matusik

Artykuł 126:
Inauguracja projektu „Jestem obywatelem to brzmi dumnie”.
W auli naszej szkoły spotkali się uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych
powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Uczniowie naszej szkoły wraz z
opiekunami zapoznali się z projektem, jego celem i planowanymi efektami oraz
zostali poinformowani nt. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki
warsztatom młodzież pozna sposoby pozyskiwania funduszy na różne zadania,
zostanie im przybliżona tematyka wolontariatu a przede wszystkim ci młodzi
ludzie będą mogli wykazać się kreatywności i pomysłowością w działaniu na
regionalnym rynku. Życzymy wszystkim owocnej pracy i ciekawych pomysłów.

Artykuł 127:
Pięć dni nauki to za mało!

Powyższy tytuł wbrew pozorom nie pochodzi nagłówka nowego rozporządzenia,
a który starszej części naszego społeczeństwa przypomnieć może o
obowiązkowych zajęciach szkolnych także w sobotę. Pięć dni nauki to za mało
– z takiego założenia wyszła trzyosobowa grupa naszych uczniów, która
postanowiła również sobotę spędzić w ławie szkolnej, a raczej w laboratorium
komputerowym. Grzegorz Majka, Kamil Filipek oraz Daniel Frydrychowski 17
marca po raz kolejny udali się na Politechnikę Rzeszowską, gdzie w ramach
Regionalnej Akademii Oracle-a pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności z
dziedziny baz danych oraz systemu operacyjnego Unix. Było to kolejne
spotkanie z cyklu, który zostanie zakończony olimpiadą wiedzy.
Maciej Matusik

Artykuł 128:
„Pan Tadeusz” w wydaniu teatralnym
W ubiegły czwartek miłośnicy teatru z naszej szkoły obejrzeli „Pana
Tadeusza” w wykonaniu zespołu rzeszowskiego Teatru im. Wandy
Siemaszkowej. Epopeja Mickiewicza to klasyka polskiej literatury romantycznej,
zatem można się było spodziewać przedstawienia w poważnym, patriotycznym
tonie. Nic bardziej mylnego. Rapujący pan Tadeusz wywołuje aplauz
publiczności, który nie słabnie do końca spektaklu. Przedstawienie jest
niezwykłym widowiskiem, pokazującym, że klasyczny tekst można dostosować
do czasów współczesnych. Reżyserka Irena Jun wyeksponowała zaskakująco
obfitą dawkę humoru mickiewiczowskiego dzieła. Bohaterowie epopei ukazani
są ze wszystkimi wadami, śmiesznostkami, dzięki czemu są prawdziwi i
zabawni (np. fantastyczna Telimena). Jun oprócz perypetii miłosnych ocaliła
też wątki, bez których "Pana Tadeusza" nie można sobie wyobrazić. Jest
grzybobranie, przyrządzanie bigosu, Jankiel gra na cymbałach, a Wojski na rogu.
Żywe dialogi nie pozwalają się nudzić, wręcz przeciwnie - chwilami bawią do
łez. A braw, jakie otrzymali rapujący Tadeusz i Wojski, pozazdrościłby im
niejeden ziomal z branży hip-hopowej.
Wyjazd do teatru zorganizowała p. Sabina Urbanek. Wzięli w nim udział
uczniowie klas: IITAK, III TMR, III TI.
Małgorzata Pięta

Artykuł 129:
Warsztaty Akademii Oracle-a
W sobotę 25 lutego uczniowie naszej szkoły – Kamil Filipek, Daniel
Frydrychowski i Grzegorz Majka uczestniczyli w kolejnych zajęciach z cyklu
„Akademia Oracle-a”. Są to spotkania informatyków z podkarpackich szkół
średnich, którzy uczestniczą w programie akademii pod patronatem Politechniki
Rzeszowskiej. W trakcie zajęć pod okiem wykładowców nasi uczniowie
poznawali tajniki systemu operacyjnego Solaris, a także zaawansowane funkcje
baz danych SQL. Program spotkań jest częścią przygotowań do uczestnictwa w
podkarpackiej olimpiadzie informatycznej, która odbędzie się w maju.
Maciej Matusik

Artykuł 130:
Gorące rytmy w wykonaniu Tria Kuraka
To był jeden z najbardziej żywiołowych koncertów, jakie odbyły się ostatnio w
naszej szkole. Porywająca muzyka rodem z Ameryki Południowej w wykonaniu
zespołu Kurakas sprawiła, że atmosfera w auli szkolnej zrobiła się gorąca.
Usłyszeliśmy niezapomniane przeboje, m.in. „Guantanamerę”, „La Bambę” i
piosenkę o…karaluchu, czyli „La Cucarachę”. Chętni uczniowie mogli
towarzyszyć muzykom, grając na niektórych instrumentach lub tańcząc w
rytmach „Macareny”. Oprócz znanych przebojów muzycy zagrali także
tradycyjne melodie południowoamerykańskie, ponieważ głównym założeniem
zespołu jest prezentowanie muzyki, tradycji i szeroko pojętej kultury ludów
Ameryki Łacińskiej.
Gorąco żegnane trio (zwłaszcza przez żeńską część publiczności) wystąpiło w
składzie: Mirko Fernandez Sanchez, Rafael Alfaro Alvarado i Maciej Malec.
Małgorzata Pięta

Artykuł 131:

Kulig w Głobikowej
Dnia 19 stycznia 2012 roku odbył się kulig w miejscowości Głobikowa
organizowany dla członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno
Krajobrazowego (PTTK). W owym kuligu wzięli udział uczniowie z SKKT
przy Gimnazjum Nr 2 w Ropczycach pod opieką Pana Wiesława Szczepanka,
SKKT przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ropczycach pod opieką Pani Beaty
Kołodziej oraz uczniowie z naszej szkoły głownie z klasy I TAK: Beata Bizoń,
Gabriela Wdowik, Magdalena Kot, Agata Tułecka, Małgorzata Nędza, Natalia
Jasek, Ewelina Dziedzic, oraz uczeń klasy I TG Siepierski Bartłomiej i Daniel
Frydrychowski z klasy III TI pod opieką Pana mgr Romana Fereta. Mimo
dużego mrozu i obfitych opadów śniegu, młodzieży świetnie się bawiła, nie
obeszło się oczywiście bez licznych wywrotek. Po powrocie na rozgrzanie
czekały na nas gorąca herbata i kiełbaski z grilla.
Atmosfera była naprawdę wspaniała. Jeżeli chcecie się dobrze bawić, tak jak my
zachęcamy do zapisania się do PTTK, który organizuje nie tylko kuligi jak
również innego rodzaju wycieczki.
Daniel Frydrychowski - klasa III Technik Informatyk

Artykuł 132:
Międzyszkolna Liga Informatyczna - runda III
Za oknem zimno, na szkolnych korytarzach pusto, a na naszej szkolnej
platformie e-learningu zawrzało. A to wszystko za sprawą trzeciej rundy
Międzyszkolnej Ligi Informatycznej. Po raz kolejny swoją gotowość
uczestnictwa w konkursie zgłosiło blisko 200 osób, które w pocie czoła
rozwiązywały konkursowe testy. Po raz kolejny rewelacyjny wynik uzyskał
Grzegorz Majka z drugiej klasy, który utrzymał pozycję lidera w młodszej
grupie. W ciasnej czołówce znajduje się również jego kolega z klasy Mateusz
Śliwa oraz pierwszoklasista Kamil Filipek, który aktualnie zajmuje szóste
miejsce.
W naszej starszej reprezentacji najlepiej spisuje się Mateusz Wojtaszek, który
aktualnie uplasował się na siódmej pozycji, wyprzedzając o kilka oczek swoich
kolegów z klasy: Michała Barana i Sebastiana Bryka. Cała trójka ostro podąża w
kierunku podium, a my bardzo liczymy na ich sukces.
Maciej Matusik

Artykuł 133:
Europejskie Święta w naszej szkole
Święta Bożego Narodzenia w krajach europejskich są jednym z ważniejszych
wydarzeń roku. Nigdzie obyczaje świąteczne nie są szablonem; wszędzie są
odrębne, bogate w tradycje i zwyczaje, o czym mogła się przekonać młodzież z
naszej szkoły.
W dniu 26 stycznia 2012 w auli szkolnej młodzież miała okazję obejrzeć
program, w którym zostały przedstawione tradycje bożonarodzeniowe w
Wielkiej Brytanii, Rosji i Niemczech oraz usłyszeć najpiękniejsze pieśni i
kolędy pochodzące z tych krajów.
Program pt. „Europejskie Święta” przygotowała młodzież wraz z opiekunami: p.
Pauliną Baś, p. B. Bokotą oraz p. Bronisławą Jarząb. Gośćmi Martyny
Czekajskiej (z kl. II TE) oraz Mateusza Kucharskiego ( z kl. IKU) byli: Ałła
Pugaczowa (Monika Chruściel) z Rosji, Martin Schmitt (Szymon Wośko kl. I
TG) z Niemiec oraz Kate Winslet (Paulina Krok IITE) z Wielkiej Brytanii.
Młodzież wcieliła się w znane osoby prezentujące w/w kraje i opowiedziała o
tradycjach obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. To magiczne spotkanie
zostało ubarwione pięknymi pieśniami i kolędami wykonanymi w trzech
językach: j.angielskim, j. niemiecki oraz w języku rosyjskim.
Bernadeta Bokota, Zdjęcia: MP

Artykuł 134:
Bożena Ozga laureatką Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody
Ekonomista”
W dniu 22 marca 2012 roku odbył się finał X edycji Podkarpackiego Konkursu
Ekonomicznego „Młody Ekonomista” organizowanego przez Zespół Szkół
Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
Konkurs był dwustopniowy: pierwszy- etap szkolny, do którego w bieżącej
edycji przystąpiło 320 uczniów z całego województwa podkarpackiego, drugi to
finału Konkursu, do którego zakwalifikowano 33 uczestników , w tym dwie
uczennice naszej szkoły z IV Klasy Technikum w zawodzie technik ekonomista:
Bożena Ozga i Sylwia Góra. W tym roku Konkurs odbywał się pod hasłem
„Wpływ systemu bankowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw” . Bożena
Ozga została laureatką 5 miejsca i otrzymała dyplom oraz cenne nagrody
rzeczowe, a Sylwia Góra zajęła 7 miejsce.Warto podkreślić znaczenie tego
przedsięwzięcia dla uczniów, gdyż tego typu działalność pozalekcyjna

uaktywnia młodzież w podnoszeniu swojej wiedzy, rozbudza postawy
przedsiębiorcze i daje lepsze przygotowanie absolwentów do podejmowania w
przyszłości pracy lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Bardzo
cenny dla uczennic - finalistek był udział w seminarium szkoleniowym
22.02.2012 r., prowadzonym przez pracowników instytucji finansowych,
urzędów i przedsiębiorców, którzy uczyli jak połączyć teorię ekonomii z jej
praktycznym zastosowaniem. Podczas szkolenia szczególnie wartościowe były
wykłady akademickie pracowników naukowych rzeszowskich uczelni wyższych.
Podkarpacki konkurs ekonomiczny „Młody Ekonomista” objęty jest patronatem
m.in. Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Sylwia Nizioł

Artykuł 135:
Młody Informatyk radzi...
Strefa IT to nowa kolumna w dwutygodniku „Głos Powiatu”, w której to nasi
uczniowie prezentują wybrane przez siebie zagadnienia ze świata technologii
informatycznych. Starają się w ten sposób przybliżyć ciekawe rozwiązania, po
które warto sięgnąć z życiu codziennym, w którym to coraz częściej korzystamy
z komputerów.
Dbają przy tym o to, by język artykułów nie był rodem z filmów science-fiction,
lecz zrozumiały dla wszystkich czytelników.
Maciej Matusik

Artykuł 136:
Nareszcie przyszła Wiosna!
Przyroda budzi się do życia, mamy dłuższe dni, więcej słońca, ciepła
i…optymizmu.
Radość z nastania długo wyczekiwanej pory roku udzieliła się także uczniom
naszej szkoły. Dowodem na to był koncert pt. „Jej portret”, przygotowany z
okazji nadejścia wiosny, który odbył się 21 marca w szkolnej auli. Wiadomo, że
wiosna to kobieta, więc motywem przewodnim piosenek i skeczy
zaprezentowanych podczas występu była właśnie kobieta. Trochę kapryśna (jak
wiosenna pogoda), zmienna, roztargniona, a jednocześnie fascynująca i piękna.
Agata Dziedzic po raz kolejny udowodniła, że potrafi świetnie śpiewać,

wykonując takie przeboje jak: „Jej portret”, „Jaka róża, taki cierń”, „Babę zesłał
Bóg”. Znakomitym dopełnieniem występów wokalnych były skecze w
wykonaniu dobrze znanego szkolnej publiczności duetu Marć-Malikowski.
Okazało się, że panie także radzą sobie świetnie w kabaretowym repertuarze, o
czym świadczył przekomiczny występ Martyny Czekajskiej. Swoje taneczne
pięć minut miał także na scenie Damian Frydrychowski. Koncert zorganizowany
z inicjatywy p. Joanny Kozubowskiej i p. Adrianny Sulimirskiej był zastrzykiem
pozytywnej energii i wprawił wszystkich widzów w bardzo dobry nastrój. Tak
trzymać.
Małgorzata Pięta

Artykuł 137:
Pierwsza Powiatowa Gimnazjada Językowa
23 marca w Zespole Szkół Agro-Technicznych odbyła się Pierwsza Powiatowa
Gimnazjada Językowa organizowana przez nauczycieli języków obcych Annę
Musak, Joannę Dorobę i Dominikę Jezioro. Impreza miała na celu promowanie
znajomości języków obcych, która jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach.
W Gimnazjadzie udział wzięło 45 gimnazjalistów z placówek powiatu
ropczycko-sędziszowskiego. Każdy uczestnik miał za zadanie rozwiązać test
leksykalno-gramatyczno-kulturowy. Konkurencja podzielona była na grupy z
języka angielskiego i języka niemieckiego. Laureatami w grupie języka
angielskiego zostali Magdalena Rząsa, Radosław Waśko, Patrycja Mazur i
Sylwia Bryda, natomiast w grupie języka niemieckiego Waldemar Król,
Karolina Kujda, Daniel Strzałka i Weronika Marciniec. Zwycięzcy otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. słowniki i książki w językach obcych.
Wszystkim uczestnikom zaś wręczono pamiątkowe dyplomy. Po zmaganiach
językowych uczestnicy obejrzeli spektakl przygotowany przez uczniów Zespołu
Szkół Agro-Technicznych oraz spędzili miło czas przy poczęstunku.
Dominika Jezioro
Joanna Doroba

Artykuł 138:
Dzień Geodety

W dniu 13 marca 2012 r. uczniowie klas drugiej i trzeciej Technikum
Geodezyjnego wzięli udział w Dniu Geodety organizowanym przez Wyższą
Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie. Głównym celem wyjazdu było
zapoznanie się ze specyfiką studiów na kierunku geodezja i kartografia oraz
uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych obejmujących wykład dr inż.
Sławomira Mikruta nt: „Geomatyka jako współczesne narzędzie w ręku
geodety” i ćwiczenia terenowe z skanerem laserowym. Obok ciekawego pokazu
i spotkania ze specjalistami w dziedzinie geodezji, ogromną atrakcją okazały się
rozgrywki paintballa pomiędzy uczniami zaproszonych szkół kształcących w
zawodzie technik geodeta, a studentami WSI-E. Zwłaszcza, że drużyna z naszej
szkoły w składzie: Kamil Drygaś, Konrad Łagowski, Wiktor Stręk, Paweł
Wiktor, Dominik Jasek, Dominik Krzyżak i Jonasz Siuta pokonała wszystkie
zespoły goszczące na Dniu Geodety, ulegając jedynie gospodarzom. Na
zakończenie dnia pełnego wrażeń naukowych i sportowych uczniowie zostali
zaproszeni na poczęstunek by posmakować wojskowej grochówki.

Artykuł 139:
Ropczyckie Kaniuki
Piernikowe serca można było kupić pod kościołem i na hali widowiskowo
sportowej w ramach obchodów 650 Ropczyc. Tak szkolne koło Caritas
obchodzi Kaziuki wywodzące się z tradycji wileńskich jarmarków
odbywających się na Św. Kazimierza, królewicza - patrona Litwy i
historycznego patrona Polski oraz rzemieślników i młodzieży. W ramach akcji
młodzież ze sprzedaży pierników wypieczonych przez p. Barbarę Hałoń zebrała
ponad 1000 zł. Zebrana kwota została w całości przeznaczona na ropczyckie
koło Caritas. Pragnę w tym miejscu podziękować wolontariuszom z Zespołu
Szkół Agro-Technicznych: Judycie Świder, Markowi Rudnemu i Kamilowi
Misiak, którzy swój wolny czas poświęcili na tak szlachetny cel. Mam nadzieję,
że uda nam się zorganizować podobną akcję znów za rok, zwłaszcza że nasze
szkolne koło obchodzi 15 lecie założenia.

Artykuł 140:
Koncert „Wiwat Ropczyce!” z udziałem uczniów naszej szkoły

Ropczyce mają już 650 lat! 2 marca uroczyście zainaugurowano obchody Roku
Jubileuszowego upamiętniającego rocznicę nadania praw miejskich Ropczycom
przez króla Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji w Centrum Kultury odbyła się
Sesja Rady Gminy, a jej wyjątkowy charakter podkreślił wzruszający spektakl
muzyczny w wykonaniu młodych utalentowanych artystów - muzyków,
tancerzy i wokalistów związanych z Ropczycami. Wśród nich nie zabrakło
uczniów naszej szkoły. Agata Dziedzic brawurowo wykonała niezapomniany
przebój Anny Jantar –„Tyle słońca w całym mieście” przy akompaniamencie
ropczyckiego zespołu Super Luz. Arek Chojecki wystąpił jako wokalista z
zespołem Halicz, a Bartłomiej Krok zaprezentował swoje umiejętności gry na
instrumentach perkusyjnych, towarzysząc zespołowi tańca breakedance.
Podczas przygotowań do koncertu współpracowali ze sobą uczniowie niemal
wszystkich ropczyckich szkół, efekt tej pracy okazał się imponujący. Duże
brawa należą się reżyserkom i pomysłodawczyniom tego przedsięwzięcia,
p.Anecie Dylskiej i p.Rencie Dumarze – nauczycielkom Zespołu Szkół im. ks.
dra Jana Zwierza.
Małgorzata Pięta

Artykuł 141:
Liga Informatyczna na półmetku
20 lutego nasz informatyczny konkurs znalazł się na półmetku. Kolejna, czwarta
runda testowych zmagań on-line przyniosła jak zwykle wiele pozytywnych
emocji, miłych niespodzianek i niespodziewanych przetasowań w klasyfikacji
generalnej. To co nas najbardziej cieszy to to, że nasi podopieczni nie
odpuszczają i trzymają się w ścisłej czołówce. I tak nasz "czarny koń" w
konkursie - Grzesiek Majka z klasy drugiej, chwilowo miejmy nadzieję, oddał
koszulkę lidera przeskakując na miejsce drugie, jego kolega z klasy Mateusz
Śliwa uplasował się na 14 miejscu. Bardzo dobrze radzą sobie nasi
pierwszoklasiści, wśród których Kamil Filipek zajmuje aktualnie 7 miejsce, a
Wojtek Banaś miejsce 18. W grupie starszej nasz najlepszy zawodnik - Mateusz
Wojtaszek uzbierał punktów na 11 miejsce, Michał Baran, Krystian Kolebuk i
Sebastian Bryk okupują również drugą dziesiątkę, którą zamyka Kamil Filipek z
klasy trzeciej. Mamy nadzieję, że pomiędzy te wyniki wskoczy reszta naszych
informatyków bo finały tuż.... tuż .....
Maciej Matusik

Artykuł 142:
Konkurs dla Gimnazjalistów
W tym roku Ropczyce będą obchodzić 650 rocznicę nadania praw miejskich
przez Króla Kazimierza Wielkiego. W związku z tym wyjątkowym
wydarzeniem nasza szkoła pod patronatem Burmistrza Ropczyc – Bolesława
Bujaka przygotowała konkurs obejmujący swym zakresem tematycznym
najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Życie naszego miasta na przestrzeni
wieków doświadczyło wielu radosnych jak i tragicznych wydarzeń, a ziemia
ropczycka „wysłała” w świat wielu sławnych ludzi. Więcej informacji na temat
konkursu znajdziesz w zakładce "Dla Gimnazjalisty".
Maciej Matusik

Artykuł 143:
III edycja GIMNAZJADY INFORMATYCZNEJ
17 lutego upływa termin zgłaszania się do międzyszkolnego konkursu
informatycznego "GIMNAZJADA 2012" skierowanego głównie do
gimnazjalistów powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów przedmiotami informatycznymi,
ich popularyzacja oraz motywacja uczestników do poszerzania swoich
wiadomości z zakresu informatyki poprzez rywalizację z rówieśnikami.
Tegoroczna już trzecia edycja tego konkursu została rozszerzona zgodnie z
sugestiami uczestników poprzednich edycji. Mamy nadzieję, że podobnie jak
wcześniejsze również obecna będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród
młodzieży. Formuła i sposób uczestnictwa w konkursie minimalnie angażuje
czas opiekuna koncentrując się na uczniu, który samodzielnie może rozwiązać
test konkursowy w dowolnym czasie i miejscu mając tylko dostęp do komputera
i Internetu.
Na zwycięzców tradycyjnie czekają wartościowe nagrody rzeczowe
ufundowane przez ZSA-T w Ropczycach.
Dokładne informacje na tema rejestracji uczestników oraz przebiegu konkursu
zostały zamieszczone w zakładce

Artykuł 144:

Głosuj na Grześka!
Uczeń naszej szkoły Grzegorz Wiktor został nominowany w plebiscycie
Sportowiec Roku, ogłoszonym przez gazetę lokalną „Głos Powiatu”. Zagłosuj
na Grześka wysyłając sms o treści GLOS.SR6 po numer 71480. Koszt SMS to 1
zł netto (1,23 z VAT).
Grzesiek w marcu skończy 17 lat, uczy się w I klasie Technikum Geodezyjnego.
Grzesiek jest sumoką UKS Lubzina. W 2011 roku został Mistrzem Polski
kadetów w Warszawie w kategorii 55kg. Największym jego dotychczasowym
sukcesem jest wicemistrzostwo Europy w sumo zdobyte w Bułgarii. W
bieżącym roku planuje zdobycie Mistrzostwa Polski w kategorii 70 kg i walkę o
powołanie do reprezentacji kraju w tej samej kategorii, co pozwoliłoby mu
pojechać na Mistrzostwa Europy. Poza sportem i nauką Grzesiek wolny cza
poświęca swojej sympatii Jowicie. Jest zagorzałym fanem motoryzacji i
uwielbia jeździć na motorze.

Artykuł 145:
Akademia Młodego Kucharza
W dniu 30 stycznia 2012 roku zaprosiliśmy do naszej szkoły młodzież z
okolicznych gimnazjów na zajęcia warsztatowe - „Akademia młodego
kucharza”- których celem było rozwijanie zainteresowań kulinarnych i
artystycznych wśród młodych ludzi. Mimo mroźnych ferii na zajęcia przybyli
uczniowie wraz z opiekunami z: Ropczyc (Górka), Kupna, Checheł, Łączek
Kucharskich, Wielopola Skrzyńskiego, Witkowic, Niedźwiady Dolnej, Czekaja
i Lubziny. Uczestnicy warsztatów podzielili się na grupy, w których
przygotowywali drobne ciastka kruche, piernikowe i muffinki dekorowane
masami, lukrem oraz różnymi ozdobami. Wykonywane były również dekoracje
z wykorzystaniem pianek marshmaloow i zajęcia z carvingu. Pod okiem Pani
Krystyny Kani uczennice wykonały obrazki techniką decoupage. Dla uczniów
„nie lubiących” pracy w kuchni przygotowaliśmy krótki kurs kelnerstwa z
elementami barmaństwa i baristyki. Uczestnicy zapoznali się z zasadami
nakrywania do stołu, składania serwetek, a także sporządzania pysznych koktajli
bezalkoholowych czy rozmaitych kaw. Wszystkie zaplanowane zadania udało
nam się zrealizować dzięki pomocy młodzieży naszej szkoły, która jak zwykle
nas nie zawiodła i zjawiła się w szkole już po godzinie 7, za co baaardzo
dziękuję. Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować przede
wszystkim Dyrekcji gimnazjów oraz opiekunom za przybycie na warsztaty, za
poświęcony czas i dobre słowo, a także Dyrekcji i Kierownictwu naszej szkoły

oraz koleżankom Zofii Machnik, Halinie Wiktor i Krystynie Kani za pomoc w
realizacji tego przedsięwzięcia.
organizator:Dorota Dudzińska

Artykuł 146:
Międzynarodowy turniej w piłce siatkowej.
W dniu 25 stycznia 2012 r. na zaproszenie Sukromnej Strednej Odbornej Skoly
w Giraltovcach na Słowacji, chłopcy reprezentujący Naszą Szkołę wzięli udział
w Międzynarodowym turnieju w piłce siatkowej. Rywalizacja odbywała się
systemem „każdy z każdym”. Graliśmy z pięcioma drużynami z Giraltoviec i
Świdnika. Byli to uczniowie liceów i szkół zawodowych. Zawody odbyły się w
miejskiej hali sportowej, a sędziowali nam tutejsi nauczyciele wychowania
fizycznego (bardzo obiektywnie). Turniej był wymagający pod względem
sportowym, bowiem w czasie sześciu godzin należało rozegrać pięć spotkań.
Wszystkie nasze mecze były zacięte, ale prowadzone w duchu poszanowania
przeciwnika. Kronikarskim obowiązkiem należy zaznaczyć, że wygraliśmy dwa
spotkania, natomiast wszystkie pozostałe zakończyły się w tie- breaku, ale
niewielkimi porażkami. Ostatecznie chłopcy zdobyli trzecie miejsce i puchar
ufundowany przez Dyrektora Sukromnej Strednej Odbornej Skoly.
Drużyna wystąpiła w składzie: Dominik Kobos - kapitan, Karol Wszołek, Patryk
Kędzior, Bartłomiej Ochab, Adrian Furtak, Mateusz Pociask, Kamil Turczyn.Po
zawodach krótkie zwiedzanie gościnnego miasta i powrót poprzez zaśnieżony
Beskid Niski do domu.
Pragniemy podziękować Szkole z Giraltoviec za zaproszenie i życzliwe
przyjęcie oraz troskliwą opiekę podczas zawodów. Czekamy na rewanż i do
zobaczenia w Ropczycach.
A. Zawisza

Artykuł 147:
Zagraliśmy dla "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"
Jak można zagrać dla WOŚP, żeby mieć swój udział w zdobywaniu funduszy
na sprzęt medyczny dla wcześniaków? Uczniowie naszej szkoły, tak jak w
ubiegłym roku, przygotowali smakowite serduszka z piernika, które sprzedawali
podczas niedzielnego, dwudziestego już finału Orkiestry Owsiaka. Duży ruch

przy stoisku miał Michał Strzępek serwujący pyszną kawę karmelową lub
orzechową. Oprócz lukrowanych serduszek i kawy, na stoisku naszej szkoły
można było zakupić oryginalnie ozdobione ciasteczka i inne łakocie, po które
chętnie ustawiali się w kolejce uczestnicy 20. Finału Orkiestry. Dzięki temu
przedsięwzięciu uczniowie naszej szkoły wsparli Orkiestrę grającą w tym roku
dla wcześniaków i kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Zaangażowanych było wielu: uczniowie technikum żywienia i kelnerzy –
upiekli ciastka i serduszka, a w niedzielę je sprzedawali, Szymon Wośko i
Marcelina Misiewicz – pracowali jako wolontariusze WOŚP, kwestując w
szkole i na hali sportowej podczas Finału, panie Dorota Dudzińska i Wioletta
Walczyk – Weselak zorganizowały całe przedsięwzięcie, począwszy od
pieczenia serduszek, aż po finałową kwestę.
Małgorzata Pięta

Artykuł 148:
"Świąteczna paczka"
Tradycją stało się już, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia najbardziej
potrzebująca młodzież z Zespołu Szkół Agro- Technicznych w Ropczycach
otrzymuje pomoc w postaci paczek świątecznych. Tak było też i tego roku. Już
po raz piąty młodzież działająca w Szkolnym Kole Caritas zorganizowała i
przeprowadziła akcję „Świąteczna paczka dla potrzebujących”. W listopadzie
uczennice: Sabina Kopala, Paulina Lisak, Justyna Wajda i Karolina Wójcikkoordynatorki akcji- przystąpiły do działań. Zaczęły od obklejania świątecznym
papierem pudełek przeznaczonych na zbiórkę produktów spożywczych, które
później rozstawiliśmy w ropczyckich sklepach. Cała nasza inicjatywa nie
miałaby miejsca, gdyby nie ich właściciele:
Pani Lucyna Babiarz- sklep mięsny,
Pan Władysław Kępka- sklep spożywczo- przemysłowy,
Pan Grzegorz Mendyka- sklep spożywczo- przemysłowy,
Pan Józef Wdowiarz- sklep spożywczo- przemysłowy,
Delikatesy CENTRUM w Ropczycach,
Sklep SUPER SAM,
Sklep „Orzech”- filia nr 3,
Sklep „Jubilatka”

a przede wszystkim klienci- mieszkańcy Ropczyc i okolicznych miejscowości.
Podczas gdy pudełka stały już w sklepach i zapełniały się produktami, młodzież
w szkole również nie próżnowała. Każda klasa została zaangażowana w zbiórkę
potrzebnych rzeczy. Jedni przynosili produkty spożywcze, następni zabawki,
jeszcze inni artykuły szkolne. Większość klas zorganizowała zbiórki i za
zebrane fundusze kupili potrzebne produkty spożywcze. W całą akcję włączyli
się również nauczyciele. Nasze przedsięwzięcie wsparli również: pani Joanna
Lewicka oraz pan Tomasz Sawaściuk.

Tuż przed Świętami udaliśmy się po raz kolejny do zaprzyjaźnionych z nami
sklepów po zebrane tam produkty. Finał całego przedsięwzięcia z roku na rok
przechodzi nasze oczekiwania. Dzięki Państwa- Klientów hojności i
zaangażowaniu młodzieży z naszej szkoły udało nam się przygotować 75 paczek.
W każdej z nich znalazły się jak co roku: cukier, ryż lub kasza, makaron, mąka,
herbata lub kawa, płatki śniadaniowe, olej, dżem, galaretki, kisiele lub budynie,
konserwy
i oczywiście słodycze. Dodatkowo w tym roku udało nam się przygotować 4
duże paczki, które zostały rozwiezione bezpośrednio do rodzin uczniów przez
nauczycieli- wychowawców lub pracowników szkoły. W paczkach tych, poza
produktami spożywczymi, znalazły się również produkty chemiczne.
W IMIENIU OBDAROWANYCH RODZIN PRAGNIEMY SERDECZNIE
PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM ROPCZYC I OKOLIC
ORAZ UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY
ZA POMOC W PRZEPROWADZENIU AKCJI
Anna Musak

Artykuł 149:
MLI 4 - runda druga
Jeszcze przed świętami rozegraliśmy drugą rundę Międzyszkolnej Ligi
Informatycznej. Kolejny raz do konkursowych testów na naszej platformie elearningowej przystąpiło ponad 200 uczestników i uczestniczek z pięciu szkół
powiatu ropczycko-sędziszowskiego i powiatu dębickiego. Całe grono

uczestników kształci się na kierunku Technik Informatyk oraz Technik
Teleinformatyk. Tak jak w poprzednich edycjach konkursu zacięta walka
toczyła się o każdy punku do klasyfikacji generalnej. Kolejny raz dużo radości
przysporzyli nam nasi podopieczni, wśród których najlepszy wyniki znów
uzyskał Grzegorz Majka z drugiej klasy zdobywając 27 punktów, a tym samym
wskakując na pierwsze miejsce po dwóch rundach. W młodszej grupie
informatyków wysoką formę – a raczej wysoki poziom wiedzy zaprezentował
Kamil Filipek z klasy pierwszej, który uzbierał 24 punkty. Starsza część tabeli w
drugiej rundzie również została przetasowana – Mateusz Pociask stracił pozycję
naszego lidera na rzecz klasowego kolegi Mateusza Wojtaszka (23 pkt.), a do
walki o podium aktywnie włączyli się: Sebastian Bryk, Kamil Filipek, Michał
Baran i Krystian Kolebuk. Wszyscy okupują szczyt tabeli i są naszymi
aktualnymi reprezentantami w wielkim finale. Przed nami następne rundy i
nowe porcje emocji. W dalszym ciągu liczymy na aktywny udział naszych
uczniów i równie dobre wyniki w styczniu.
Maciej Matusik

Artykuł 150:
Wystartowała liga informatyczna
28 listopada wystartował czwarty sezon organizowanego przez naszą szkołę
konkursu informatycznego - Międzyszkolna Liga Informatyczna IV. Jak co roku
do zmagań zgłosiła się cała "informatyczna śmietanka" ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz powiatu
dębickiego. Wszyscy kształcą się w technikum informatycznym i
teleinformatycznym. Tegoroczna edycja to niemal czterystu zgłoszonych
uczestników! Przez kolejnych siedem miesięcy rywalizacja będzie się toczyć w
naszym szkolnym portalu e-learningowym, po czym w czerwcu 50
reprezentantów z pięciu szkół spotka się w finale. W pierwszej potyczce
najwyższe wyniki spośród naszych zawodników odnotowali: Grzegorz Majka
(2ti) 28/30 punktów, który w kwalifikacji generalnej zajmuje drugie miejsce w
grupie młodszej, wyprzedzając kolegę z klasy - Krzyśka Pięciaka oraz Wojtka
Banasia z klasy pierwszej, którzy osiągnęli równie dobre wyniki - 24/30
punktów. W grupie starszej najwięcej radości zafundowali nam Mateusz Pociask
i Mateusz Wojtaszek (4TI), plasując się w ścisłej czołówce, gdzie pomiędzy
kolejnymi miejscami różnica ma wymiar ułamków punku. Liczymy na równie
dobre wyniki w przyszły miesiącu całej reprezentacji!
Maciej Matusik

Artykuł 151:
Byliśmy w teatrze Słowackiego
1 grudnia wczesnym rankiem ruszyliśmy do Krakowa, aby w teatrze im.
Juliusza Słowackiego obejrzeć spektakl pt. „Tragedia Makbeta”. Uczestnikami
wyjazdu byli głównie uczniowie klasy III TI oraz przedstawiciele klas III TG, II
TŻ, IV TAK.
Teatr Słowackiego to jedna z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych
polskich scen. Gmach, zbudowany przez Jana Zawiejskiego, jest zaliczany do
najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Europie. Wnętrza ozdabiają
freski wiedeńskiego artysty Antona Tucha oraz słynna kurtyna Henryka
Siemiradzkiego, którą mieliśmy okazję podziwiać w całej okazałości.
Wyjazd do teatru stał się dla uczniów powtórką z literatury. Obejrzeliśmy jedną
z najsłynniejszych sztuk Williama Szekspira w nieco odmienionej, nowoczesnej
scenerii, dzięki której dramat okazał się zaskakująco aktualny.
Małgorzata Pięta

Artykuł 152:
Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej
28 listopada 2011 roku w Strzyżowie odbył się pierwszy etap Podkarpackiego
Konkursu Poezji Religijnej. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice;
Dorota Tylutki i Justyna Wośko z klasy I wystąpiły w kategorii recytacja,
natomiast Agata Dziedzic z klasy II w kategorii poezja śpiewana. Należy
podkreślić, że dziewczyny debiutowały na strzyżowskiej scenie, ale bardzo
dobrze poradziły sobie z tremą. Dorota Tylutki przygotowała na występ "Hymn
o miłości" św. Pawła oraz "Pochwałę stworzenia" św. Franciszka z Asyżu,
Justyna Wośko recytowała współczesny wiersz pt. "Ankieta" ks. Jana
Twardowskiego oraz hymn Jana Kochanowskiego "Czego chcesz od nas, Panie".
Agata Dziedzic bardzo dobrze poradziła sobie z trudnym repertuarem, w którym

znalazła się piosenka Mietka Szcześniaka "Kiedyś, gdy zmądrzejemy" oraz
utwór z musicalu "Dzwonnik z Notre Dame" pt. "Mój ląd".
Małgorzata Pięta

Artykuł 153:
Święto Niepodległości w naszej szkole
Chociaż listopadowa aura sprzyja raczej atmosferze zadumy i smutku, to
właśnie w tym miesiącu mamy powód do radosnego świętowania. 11 listopada
przypada święto narodu polskiego.
To data wyznaczająca odzyskanie niezależności naszego państwa po 123. latach
rozbiorów. Data, która powinna upamiętniać burzliwą przeszłość historyczną
Polski.
Czy rzeczywiście pamiętamy? Czy potrafimy docenić fakt, że żyjemy w
wolnym kraju? W przeddzień Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się
uroczysty apel, w którym młodzież z klasy III technikum żywienia
przypomniała trudną drogę Polaków do odzyskania wolnej ojczyzny. Występ
nie był jedynie przypomnieniem suchych faktów, ale stanowił bogatą lekcję
historii, w której nie zabrakło poezji, pieśni niepodległościowych oraz slajdów
ukazujących różne rozdziały dramatycznych losów Polski i żołnierzy o nią
walczących. Tradycyjne pieśni patriotyczne zabrzmiały zupełnie odmiennie i
ciekawie w wykonaniu szkolnego zespołu instrumentalno-wokalnego.

Artykuł 154:
Ślubowali i świętowali
28 października Zespół Szkół Agro – Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach
obchodził doroczne Święto Szkoły. W uroczystości, podczas której odbyło się ślubowanie
pierwszoklasistów oraz wręczenie nagród dla wyróżniających się uczniów, wzięli udział
między innymi przedstawiciele władz miasta i powiatu.
Obchody Święta Szkoły rozpoczęły się mszą św. odprawioną przez ks. katechetę Marka
Kędziora w intencji całej społeczności szkolnej. Pod tablicą pamiątkową poświęconą
Wincentemu Witosowi złożono tego dnia wiele kwiatów jako wyraz pamięci i uznania dla
zasług Patrona Szkoły. W przemówieniu do młodzieży dyrektor szkoły Paweł Bujny zwrócił
uwagę na niepospolite cechy charakteru Witosa, dzięki którym ten wywodzący się z ubogiej
rodziny chłopak stał się w dorosłym życiu najwybitniejszym działaczem ruchu ludowego.

Bolesław Bujak podkreślał wiejskie pochodzenie Witosa i życzył młodym ludziom, aby - tak
jak Patron - byli dumni ze swoich korzeni i nigdy się ich nie wypierali.
fot. W programie artystycznym zaśpiewała Ola Trznadel oraz Zadowoleni pierwszoklasiści
przed ślubowaniem
Podczas uroczystości pierwszoklasiści zgromadzeni pod wielkim portretem Patrona ślubowali
na sztandar szkoły, że zawsze będą strzec honoru, pilnie się uczyć i stawiać dobro innych
ponad własne. Uczniowie starszych klas, którzy już zdążyli się wykazać aktywnością na rzecz
szkoły zostali obdarowani nagrodami i dyplomami. Po zakończeniu części oficjalnej
uroczystości uczniowie ZSA-T wystąpili z programem artystycznym pt. „Ludzie umierają,
siewcy odchodzą, ale Polska żyje” przygotowanym z pomocą p. Jolanty Kosiak i p.
Katarzyny Czajkowskiej.
Małgorzata Pięta

Artykuł 155:
Dzień Edukacji Narodowej
Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły świętowali Dzień Edukacji Narodowej
w czasie uroczystego apelu, który odbył się 12 października w auli szkolnej.
Podczas spotkania dyrektor szkoły Paweł Bujny podziękował wszystkim
nauczycielom za poświęcenie i rzetelną pracę. Wyrazem uznania były nagrody
Dyrektora przyznane nauczycielom z okazji ich święta. Starosta powiatu
Stanisław Ziemiński życzył wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości i
satysfakcji z wykonywanej pracy.
Gwoździem programu był występ uczniów, którzy w programie artystycznym
przedstawili szkolną rzeczywistość z przymrużeniem oka. Publiczność przyjęła
gromkim śmiechem skecze o szkole w wykonaniu Damiana Marcia, Bogumiła
Szybały, Marka Malikowskiego i Andrzeja Chodaka. Nie zabrakło życzeń dla
nauczycieli i piosenek w wykonaniu Agaty Dziedzic, Oli Trznadel, Marty
Siwiec, Ani Malikowskiej, Marty Misielak, Marceliny Boronowicz i Oli Dubiel.
Wiemy, że współczesna szkoła przechodzi wiele zmian, w związku z czym
uczniowie zaproponowali wprowadzenie mundurków szkolnych, które w
znacznym stopniu ograniczyłyby rozbrykaną młodzież. Monika Charchut i
Wacław Pitera wystąpili roli modeli prezentując nieco kontrowersyjne szkolne
ubranka. Martyna Czekajska i Monika Chruściel przygotowały astrologiczne
przestrogi dla uczniów, charakteryzując każdego nauczyciela pod kątem jego
cech wynikających ze znaków zodiaku.
Nasza szkoła była gospodarzem powiatowych obchodów Dnia Edukacji
Narodowej, które odbyły się 14 października w Centrum Kultury w Ropczycach.
Podczas spotkania młodzież powtórzyła występ przygotowany w szkole,
zyskując ogromny aplauz publiczności.

MP

Artykuł 156:
Daliśmy radę….
Rozmowa z Izabelą Irzyk, Michałem Strzępkiem i Dariuszem Zimnym z
Zespołu Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach o wrażeniach z wyjazdu na
staż do Grecji.
Jak spędziliście ostatnie wakacje?
Iza: To były najlepsze wakacje do tej pory. Dzięki programowi wakacyjnego
stażu dla uczniów szkół gastronomicznych mieliśmy okazję wyjechać za
granicę i pracować na greckiej wyspie jako kelnerzy w hotelowej restauracji.
Michał: Spędziliśmy wakacje na pięknej wyspie Karpathos leżącej blisko Turcji,
a naszym miejscem pracy był pięciogwiazdkowy hotel Alimounda Mare.
Wyjechaliśmy przed rozpoczęciem sezonu, wtedy jeszcze nie było wielu
turystów, więc mieliśmy 2 tygodnie darmowych wakacji z pełnym
wyżywieniem, noclegiem i bezpośrednim dostępem do ciepłego morza i gorącej
plaży
Czy w czasie stażu uczyliście się zawodu, czy po prostu doskonaliliście
umiejętności zdobyte w szkole?
Darek: Z naszej trójki tylko Michał uczy się zawodu kelnera i dla niego żadne
zadanie nie było zaskoczeniem. Ja z Izą szybko wszystkiego nauczyliśmy się i
pracodawca był z nas zadowolony, zresztą zachęcał nas do przyjazdu w
przyszłym roku. Uczymy się w technikum żywienia więc umiejętności
praktyczne zdobyte w szkole bardzo się nam przydały. Pracowaliśmy po 8
godzin dziennie, czasem było bardzo dużo gości i mieliśmy niezły młyn,
zwłaszcza w szczycie sezonu, ale nie było źle. Myślę, że najważniejsza jest
chęć do pracy, bez tego wszystko wydaje się trudne. W naszym zespole było
kilka osób, które już po kilku tygodniach wróciły do Polski, bo uznały, że ta
praca wymaga zbyt wiele wysiłku. My przetrwaliśmy pierwsze niepowodzenia i
wróciliśmy dopiero pod koniec sezonu, zadowoleni, że daliśmy radę.
Co trzeba zrobić, żeby dostać się na taki staż?
Darek: Ofertę wyjazdu przedstawiono nam w szkole. Zgłosiło się początkowo
10 osób, ale później została tylko nasza trójka. Nasza szkoła pośredniczyła w
organizowaniu wyjazdu współpracując z agencją ze Słowacji. Wypełniliśmy
zgłoszenie kwalifikacyjne i zostaliśmy przyjęci.
Jakie są wasze wrażenia z pobytu w Grecji?

Iza: Podoba mi się podejście Greków do życia. Oni nigdy się nie spieszą, nie
przejmują problemami, żyją na luzie. Poza tym są bardzo mili, życzliwie
odnoszą się do obcokrajowców.
Michał: Grecy uwielbiają dobrze się bawić, życie nocne kwitnie, do białego
rana słychać śpiewy, ludzie tańczą w restauracjach i cieszą się życiem. Nie
zauważyliśmy u nich przygnębienia z powodu kryzysu gospodarczego.
Co wam dał ten wyjazd?
Michał: Satysfakcję, że tam wytrwaliśmy i pokonaliśmy przeszkody. Dużo
zwiedziliśmy, nauczyliśmy się nowych rzeczy, poznaliśmy wspaniałych ludzi.
Gdyby nie szkoła, nie wracalibyśmy wcale, na pewno jedziemy tam na drugi
rok.
Iza: Nie baliśmy się zaryzykować i oderwać od spódnicy mamusi, trzeba być
otwartym i próbować, to daje ogromne zadowolenie.
Rozmawiała Małgorzata Pięta

Artykuł 157:
Zawody w tenisa stołowego.
Już po raz piąty w naszej szkole odbyły się szkolne zawody w tenisa stołowego
dziewcząt i chłopców na sali gimnastycznej. Udział wzięło ponad 60 uczniów
naszej szkoły, w tym 48 chłopców i 15 dziewcząt. Jak co roku zainteresowanie
było bardzo duże. Podczas zaciętej rywalizacji najlepszymi zawodnikami
okazali się:
Wśród dziewcząt:
I miejsce - Sylwia Filipek z kl. II TŻ
II miejsce - Aneta Marć z kl. II TŻ
III miejsce - Anna Czaja z kl. II KL
Wśród chłopców:
I miejsce - Paweł Sado z kl. I TI
II miejsce - Adrian Furtak z kl. III TI
III miejsce - Damian Szpara z kl. II TMR
Uczniowie grali systemem „brazylijskim” (do dwóch przegranych meczy), by
mieć szanse w razie porażki grać w drugim meczu i zająć nawet trzecie miejsce.
Zwycięzcy zawodów zostali nagrodzeni statuetkami oraz dyplomami
wręczonymi przez nauczyciela wychowania fizycznego organizatora Pana mgr
Sebastiana Szajstka.

S.Szajstek

Artykuł 158:
W obronie życia
25 stycznia uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami spotkania poświęconego
tematowi obrony życia poczętego. Koledzy i koleżanki z klas I TG, ITE oraz I
TI pod opieką ks. Wojciecha Mazurka przygotowali występ artystyczny, w
którym głównym motywem stał się los nienarodzonego dziecka. Trudny
problem aborcji został przedstawiony w sposób trafiający do wyobraźni
młodego widza. Główną rolę w przedstawieniu odegrała Justyna Wośko z klasy
I TE. Nie zabrakło piosenek o tematyce ochrony życia w wykonaniu Anny
Podgórskiej, Beaty Bizoń, Marceliny Misiewicz i Gabrieli Koś.
Małgorzata Pięta

Artykuł 159:
Prawdziwie rodzinne Święta Bożego Narodzenia to KOLĘDOWANIE!!!
Żłóbki, dzielenie się opłatkiem, czy nawet wspólne kolędowanie- wszystko to
czyni Boże Narodzenie najbardziej rodzinnym ze świąt. Dlatego tak ważne jest,
by w te święta być razem. Samotność do nich nie pasuje. Na nic stoły
zastawione pysznymi potrawami, odświętne ubrania jeśli w te dni nie
znajdziemy czasu, by spotkać się z mamą, tatą, dziadkiem i babcią albo rodzice
nie znajdą czasu dla własnych dzieci. Jeśli zabraknie nam czasu dla bliskich, to
w istocie zabraknie nam go dla Boga.
Takie przesłanie miał spektakl pt. „Gdzie jest Boże Narodzenie?” wystawiony
przez uczniów Zespołu Szkól Agro - Technicznych w Ropczycach , w ciekawy
sposób prezentując współczesny i dawny wymiar przeżywania tajemnicy
narodzin Dzieciątka. Akcja przedstawienia rozgrywała się równolegle w dwóch
planach:
we współczesnym świecie, pełnym chaosu, zabiegania i komercji oraz w
Betlejem, w czasach narodzin Chrystusa. Konfrontacja tych dwóch światów w
wyrazisty sposób ukazywała jak bardzo współczesny człowiek zagubił
prawdziwy sens świąt, goniąc za promocjami w hipermarketach, i jak taka

radość z posiadania szybko przemieni się w znużenie: „Coraz bardziej świeckie
święta, coraz mniej w nich Bóg się rodzi, coraz słabiej brzmi kolęda i tak jakoś
nie wychodzi….”.
W finale przedstawienia w auli rozbrzmiał głośny śpiew kolędników, którzy na
czele z diabłem, turoniem i śmiercią przyszli, żeby zabawnymi wierszami
rozśmieszyć publiczność. Popularny niegdyś zwyczaj kolędowania z gwiazdą,
szopką i wzajemnego odwiedzania w okresie Świąt Bożego Narodzenia należy
dziś do rzadkości. Warto jednak do niego powrócić. Uczniowie biorący udział w
przedstawieniu dostali najlepszą nagrodę, jaka może trafić się aktoromamatorom, bo widzowie nagrodzili ich występ owacją na stojąco. Spektakl
wyreżyserowała Joanna Kozubowska przy współpracy z Anną Musak, a
scenografię przygotowała Adrianna Sulimirska.
W przedstawieniu wzięli udział: Gabriela Koś, Martyna Czekajska, Marek
Malikowski, Bogusław Szybała, Damian Marć, Michał Balasa, Aneta Zawisza,
Kinga Kot, Anna Malikowska, Monika Chruściel, Dorota Tylutki, Mateusz
Ignac, Dominik Krzyżak, Marta Siwiec, Bartłomiej Longosz, Arkadiusz
Chojecki, Andrzej Chodak, Daniel Frydrychowski, Kacper Budzik, Tomasz Bal,
Paweł Jaworek, Aleksandra Trznadel, Beata Bizoń, Magdalena Wajda, Alicja
Kulig, Paweł Niewiarowski, Piotr Cieślik, Dawid Wójcik, Wojciech Pawlus,
Rafał Masłowski, Marek Klacza.
Adrianna Sulimirska
Sabina Urbanek

Artykuł 160:
Szkolenia „ Produkcja mięsa wołowego szansą opłacalności produkcji ” w
Zespole Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach.
W listopadzie oraz grudniu 2011 roku odbyło się dla wybranych uczniów naszej
Szkoły (z dużych gospodarstw) szkolenie prowadzone przez przedstawiciela
Instytutu Zootechniki z Krakowa P. dra Zenona Choroszego, finansowane przez
Ministerstwo Rolnictwa oraz Fundację FAPA.
Opłacalność w rolnictwie, możliwość sprzedaży płodów rolnych w obecnych
warunkach nie jest sprawą łatwą. Niektóre rejony powiatu w dużej części to łąki
i pastwiska determinujące produkcję bydła mlecznego lub opasowego. Spada

spożycie mleka i jego przetworów ograniczane jednocześnie wielkością kwoty
mlecznej. W naszym regionie pozostały mleczarnie jedynie w Trzebownisku,
oraz Jasienicy Rosielnej. Produkcja mleka jest pracochłonna, wymagająca
dużych inwestycji w urządzenia do udoju, magazynowania i transportu.
Wymagania dotyczące higieny, ochrony środowiska, ochrony weterynaryjnej
oraz jakości produktów rolnych ciągle rosną, co sprawia, że przy zwiększonych
kosztach produkcja przestaje być opłacalna. Rolnicy zmuszeni są poszerzać
swoją wiedzę, doskonalić umiejętności, lecz dzięki temu mogą wykorzystywać
postęp biologiczny, technologiczny i ekonomiczny.
Produkcja mięsa wołowego, które jest jednym z najbardziej wartościowych
źródeł białka, zapewni konkurencyjność gospodarstw, opłacalność przy niskich
nakładach inwestycyjnych oraz robocizny. Produkcja mięsa wołowego
sposobem ekstensywnym wybranych ras mięsnych pozwoli na wykorzystanie
użytków zielonych. Jednocześnie nakłady robocizny są kilkakrotnie mniejsze
niż przy hodowli bydła mlecznego. O możliwościach prowadzenia opłacalnej
produkcji mięsa wołowego dowiedzieli się uczestnicy szkoleń w miesiącach:
listopad i grudzień.
Uczestnicy szkolenia degustowali strogonowa z mięsa wołowego
przygotowanego przez uczniów z Technikum w zawodzie: kucharz,
serwowanego przez młodzież z Technikum w zawodzie: kelner. Osoby
uczestniczące w szkoleniu otrzymały stosowne certyfikaty.
Rolnicy, którzy będą zainteresowani prowadzeniem produkcji mięsa wołowego
mogą uczestniczyć w szkoleniu, które odbędzie się w ZSAT w dniu 09. 01. 2012
roku.
Kazimierz Sroka

Artykuł 161:
W kuchni z Miłoszem
W roku szkolnym 2011/2012 uczennice klasy IV Technikum Żywienia i
Gospodarstwa Domowego: Karolina Pastuszak, Justyna Kopala, Iwona Gabor,
Karolina Pieknik, Natalia Turczyn, Zuzanna Sitko, Aleksandra Bizoń, Kamila
Kłósek, Renata Toton, Anna Zalecka pod opieką mgr Katarzyny Czajkowskiej
przystąpiły do kontynuacji pracy nad projektem Centrum Edukacji
Obywatelskiej pod tytułem „Miłosz odNowa”. Aby lepiej poznać Poetę,
analizowały Jego wybrane utwory i zwróciły uwagę na opisywane w nich

potrawy. Korzystając z wiadomości o kulinarnych upodobaniach Noblisty
zawartych w Internecie, w Jego dziełach i ze znajomości kuchni litewskiej,
przygotowały zajęcia w szkole, których celem było wypróbowanie przepisów na
jadło, jakie lubił. Zajęcia te odbyły się w szkolnej pracowni gastronomicznej
28.11.2011r. Podczas nich odczytano fragmenty utworów Czesława Miłosza, w
których wykorzystywał wątek kulinarny i ze zgromadzonych produktów
przygotowano barszcz czerwony z uszkami, śliżyki z masą makową, śledzia w
śmietanie oraz uwielbiany przez Miłosza kisiel żurawinowy, a także kotlet
schabowy z ziemniakami i kapustą. Uczestniczki projektu poszerzyły swoją
wiedzę na temat kuchni preferowanej przez Poetę, poznały Go od bardziej
prywatnej strony – upodobań do rozmaitej strawy i same mogły je ocenić,
kosztując przygotowane dania.
Katarzyna Czajkowska

Artykuł 162:
Warsztaty dla informatyków na Politechnice Rzeszowskiej
3 grudnia został wcielony w życie projekt pod nazwą Lokalna Akademia Oracle,
realizowany pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej. W jego ramach
uczniowie podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość
poszerzenia swoich wiadomości oraz umiejętności w dziedzinie baz danych oraz
systemów operacyjnych z rodziny Unix. W tym gronie nie mogło zabraknąć i
naszych uczniów. Krystian Kolebuk, Michał Baran, Michał Pelc oraz Grzesiek
Majka wzięli udział w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych pod okiem
wykładowców Politechniki Rzeszowskiej. Cykl sobotnich spotkań w rezultacie
ma przygotować uczestników po podkarpackiej olimpiady z zakresu baz danych,
której finał planowany jest w maju.
Maciej Matusik

Artykuł 163:
Puchar Dyrektora Szkoły zdobyty!
Dnia 30 listopada 2011r w Zespole Szkół Agro-Technicznych odbyły się
zawody w piłkę siatkową chłopców. Walka toczyła się o puchar Dyrektora

Szkoły. Do zawodów przystąpiło osiem drużyn, reprezentacji klas: I Ti , I Ku, I
TG, I TMR, II TG, II TMR, III Ti, III TMR. Rozgrywki toczyły się w dwóch
grupach, z których po 2 najlepsze drużyny walczyły o miejsce na podium.
Mecze w grupach rozgrywane były do 15 punktów i 2 wygranych setów.

Tabela grupy I
Mecze
I set
II set
III set
Wynik końcowy
III Ti : II TG
15:7
15:11
2:0
I TMR : I Ti
8:15
15:8
15:11
2:1
III Ti : I TMR

15:12
15:7
2:0
II TG : I Ti
10:15
13:15
0:2
III Ti : I Ti
15:8
15:11
2:0
I TMR : II TG
15:12
14:16
15:10
2:1
Tabela grupy II
Mecze
I set

II set
III set
Wynik końcowy
III TMR : I Ku
15:9
15:1
2:0
II TMR :I TG
15:10
15:17
15:9
2:1
III TMR : II TMR
15:10
10:15
12:15
1:2
I KU : I TG
13:15
15:12

9:15
1:2
III TMR : I TG
13:15
15:12
15:7
2:1
II TMR : I Ku
15:10
15:12
2:0
W meczu o III miejsce na podium walczyły I TMR : III TMR. W pierwszej
partii klasa III wygrała 15 :11 natomiast w drugiej partii z mniejszą przewagą bo
15:12, uzyskując zaszczytne III miejsce.
W meczu finałowym znalazły się najlepsze reprezentacje z dwóch grup tj. III Ti
i II TMR.Najlepszą drużyną okazała się trzecia TI w składzie: Furtak Adrian,
Kędzior Adrian, Ochab Bartłomiej, Trznadel Bartłomiej, Jan Nędza i Mariusz
Pociask. Walka była niesamowita. Punkt za punktem dla III Ti. Potem gonitwa
punktowa II TMR. W pierwszym secie Ti wygrywa 25:16. Drugi set zaczął się
ogromną motywacją dla TMR. Ale niestety nie zdołali pokonać szybkich akcji
na polu przeciwnika. Tym samym przegrali z przewagą 5 punktów tj. 25:20. III
Ti wygrywa i zajmuje I miejsce.Wyniki końcowe turnieju o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół Agro Technicznych w Ropczycach wyglądają następująco:
I miejsce II Ti
II miejsce II TMR
III miejsce III TMR

Artykuł 164:
XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
16 listopada 2011r. ogłoszono wyniki XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy
Geodezyjnej i Kartograficznej przebiegającej w dniach 27-28 października
2011r.
W etapie szkolnym konkursu, którego organizatorem jest Zarząd Główny
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, współdziałający z Ministerstwem Edukacji
Narodowej, rywalizowało 6-ciu najlepszych uczniów Technikum Geodezyjnego.
Po trudnej walce uczestników z zadaniami pisemnymi i terenowymi
pięcioosobowe jury w składzie: Paweł Bujny, Andrzej Zawisza, Tomasz Panek,
Bogusław Wojnowski i Magdalena Mazur wyłoniło i nagrodziło zwycięzców:
I miejsce: Marcelina Boronowicz – klasa III
II miejsce: Paulina Pamuła – klasa III
III miejsce: Wiktor Stręk – klasa III
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
olimpiady - w szczególności członkom oddziału Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Rzeszowie, a uczniom gratuluję uzyskanych wyników.
Magda Mazur

Artykuł 165:
Szkoła Nowych Technologii (wykład)
W dniu 27 października 2011r. w naszej szkole odbyły się wykłady z projektu
„Szkoła Nowych Technologii”. W wykładzie wzięły udział klasy pierwsze,
drugie, trzecie i czwarte na kierunku technik informatyk.
Pierwszy wykład „Jak nas widzi Kinect?” zaprezentował pan Marcin Bryk.
Opowiadał o technologii Kinect, która zamienia ciało gracza w kontroler. Kinect
działa tak naturalne oraz intuicyjne, że zapomina się tutaj o technologii. Liczy

się wyłącznie człowiek. Kinect jest w stanie określić precyzyjnie, jak daleko
znajdujemy się od urządzenia i w jakiej pozycji aktualnie stoimy. Nie ma więc
mowy o jakimkolwiek błędzie kalibracji.
Drugi wykład mówił o podstawowych usługach Windows live. Jest to zestaw
bezpłatnych programów dla komputerów z systemem Windows, ułatwiających
tworzenie i udostępnianie profesjonalnie wyglądających zdjęć i filmów wideo,
organizowanie wiadomości e-mail itd. W skład pakietu wchodzą:

Messenger
Galeria fotografii
Poczta
Edytor
Movie Maker
Windows Live Mesh
Filtr rodzinny
Więcej na ten temat można znaleźć na stronie: http://windows.microsoft.com/plPL/windows/cloud
Na kolejnym wykładzie zaprezentowano HTML5 - to nowy standard w którym
już niedługo będą tworzone wszystkie strony internetowe. W prezentacji
zaprezentowano praktyczne podejście do nowej specyfikacji HTML5,
omawiając najważniejsze możliwości języka na przykładzie konkretnej witryny.
Znajomość HTML5 jest obowiązkowa dla każdego twórcy stron WWW.
Następnie przedstawiono system CMS, który umożliwiające szybkie i łatwe
tworzenie witryn sieci Web i ułatwiający tworzenie złożonych aplikacji sieci
web.
Umbraco CMS - Wprowadzenie
Umbraco CMS - Wdrażanie na serwer
Umbraco CMS - Wprowadzenie do panelu administratora
Umbraco CMS - Podstawowe elementy
Umbraco CMS - Tworzenie strony zawartości
Umbraco CMS - Lokalizacja witryny
Umbraco CMS - Zarządzanie użytkownika
Czwarty wykład opowiadał jak zacząć przygodę z programowaniem.
Zaprezentowano podstawy programu Microsoft Visual Studio zintegrowanego
środowiska programistycznego firmy Microsoft. Który jest używany do

tworzenia oprogramowania konsolowego oraz z graficznym interfejsem
użytkownika, w tym aplikacje Windows Forms, WPF, Web Sites, Web
Applications i inne. Aplikacje mogą być pisane na platformy: Microsoft
Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework oraz Microsoft
Silverlight.
Na koniec zostawiono temat systemu operacyjnego Windows Phone - Mango.
Jak działa i co nowego wnosi w porównaniu z jego poprzednikiem. Omówienie
przenośnych urządzeń telefonicznych co możemy z nim zrobić i jak je
optymalnie wykorzystać. Zaprezentowano między innymi jak zablokować
telefon w momencie zgubienia lub kradzieży lub zlokalizowania gdzie się nasze
urządzenie się znajduje itd.
Uczniów naszej szkoły najbardziej zainteresował wykład pierwszy, któremu
uczestniczyło dużo zabawy i śmiechu. Uczennica Katarzyna Bartela
rywalizowała z uczniem w grze polegającej na zbijaniu obiektów za które
komputer zliczał punkty. W tym demo system Kinect pokazał swoje możliwości.

Artykuł 166:
Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
4 października 2011 r. w naszej szkole odbyła się prezentacja i degustacja
potraw wegetariańskich, przygotowanych przez uczniów I i II klasy o kierunku
technik żywienia i gospodarstwa domowego. Impreza jest organizowana w
naszej szkole od 2009 r. przez nauczycielki przedmiotów gastronomicznych
Impreza miała tym razem charakter międzyszkolny i w związku z tym
zaprosiliśmy do szkoły gimnazjalistów z Ropczyc, Niedźwiady Dolnej,
Iwierzyc, Ostrowa i Wiśniowej. Obchody Dnia Wegetarianizmu to przede
wszystkim okazja do poszerzania wiedzy na temat tego stylu żywienia oraz
degustacja potraw wegetariańskich.
Jeść mięso czy nie? Przed takim pytaniem staje dziś wiele osób. Rezygnujemy z
mięsa z różnych względów: moralnych, religijnych, ekologicznych czy
zdrowotnych. Wybór między cierpieniem zwierząt, a powstrzymaniem się od
pokarmów mięsnych, bywa dla wielu prosty. Trudniejsze jest już
skomponowanie pełnowartościowego jadłospisu tak, aby zadbać o odpowiednie
odżywienie organizmu, które wyjdzie na korzyść dla naszego zdrowia.
Hipowitaminozy, które mogą być konsekwencją niezbilansowanej diety
wegetariańskiej mogą doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
Dlatego warto pamiętać, że wegetarianizm to nie opychanie się kanapkami z

pasztetem sojowym, jedzenie puddingów sojowych czy sięganie po batona w
chwili głodu. Niezbędne jest podejście do niego z pełną świadomością i
dbałością o wszystkie posiłki, które niejednokrotnie wymagają od nas wprawy
w doborze produktów i nauki gotowania nowych potraw. O tym stylu żywienia
oraz o zdrowym odchudzaniu się był wykład pani Beaty Antosiewicz z Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa.
Do degustacji tym razem przygotowano zakąski z warzyw, sera, tartinki, oraz
pierogi z kapustą i grzybami. Dużym uznaniem cieszyła się pizza wegetariańska
oraz owocowe koktajle mleczne. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o
sponsorach naszej imprezy, bez których hojności nasz poczęstunek nie odbyłby
się. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Mleczarni „RESMLECZ” w
Trzebownisku, prezesa Delikatesów „Samopomoc Chłopska” w Sędziszowie
Małopolskim, pani kierownik Delikatesów Centrum w Ropczycach,
Mieczysława Steca - właściciela hurtowni „Owocowo-warzywnej” w
Ropczycach, Piekarni „MK”Maciołek w Ropczycach, firmy „Mateo” w
Ostrowie oraz Rady Rodziców przy Zespole Szkół Agro-Technicznych.
Poczęstunek jak co roku przygotowany był pod okiem nauczycieli przedmiotów
gastronomicznych - M. Charchut, H. Wiktor, K. Kani, D. Dudzińskiej ale i tym
razem większość przepisów potraw wegetariańskich była opracowana przez
uczniów. Wprowadzenie mlecznych koktajli oraz wegetariańskiej pizzy okazał
się świetnym pomysłem młodzieży.
Podczas uroczystości zaproszeni goście oraz uczniowie naszej szkoły przy
pomocy pani higienistki mogli ocenić prawidłowość swojej masy ciała i
ewentualnie oszacować stopień nadwagi lub otyłości.
Opracowały: Magdalena Charchut, Halina Wiktor

Artykuł 167:
Wycieczka Myczkowce PCK
W dniu 19 listopada bieżącego roku młodzież Szkolnego Koła PCK przy
Zespole Szkół Agro-Technicznych pod opieką Pana Jakuba Skóry w składzie:
Malikowska Anna, Martyna, Kobos Dominik, Helma Łukasz, Wszołek Karol,
Turczyn Kamil, Wojtaszek Mateusz wyruszyli wraz z uczniami Zespołu Szkół
im. ks. dr Jana Zwierza, zrzeszonymi w szkolnym kole PCK oraz Szkolnym
Kole Caritas pod opieką Pani Danuty Kmiotek oraz ks. Pawła Gnata na

wycieczkę-pielgrzymkę do Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w
Myczkowcach.
Pierwszym miejscem które zwiedziliśmy w Myczkowcach była zapora
myczkowska. Po przyjeździe na miejsce skierowaliśmy się do mini zoo obok
stadniny koni. Znajdują się tam strusie, pawie, bażanty, owce króliki, kozy,
dziki, jelenie, daniele i kuce.
W ośrodku wzięliśmy udział w nabożeństwie w kaplicy Najświętszej Maryi
Panny Królowej i Matki Pięknej Miłości. Następnym punktem wycieczki było
zwiedzanie ogrodu biblijnego, który jest nie tylko nowym sposobem
upiększenia otoczenia roślinnością Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim
stanowi specyficzny zapis teologii biblijnej. Jednocześnie zawiera także
przemyślaną i uporządkowaną katechezę o biblijnej historii zbawienia którą
przedstawiła nam siostra Barbara.
Następnie przeszliśmy do Centrum Ekumenicznego gdzie na blisko hektarowej
powierzchni zgromadzono 140 makiet cerkwi greckokatolickich,
prawosławnych oraz kościołów rzymskokatolickich z terenu południowowschodniej Polski, Słowacji oraz Ukrainy. Wszystkie miniatury wykonano w
skali 1:2.
Ośrodek ma kilka boisk: do piłki nożnej, koszykówki, do siatkówki, kort
tenisowy, stoły pingpongowe, jest zadaszenie nad placem do spotkań przy
ognisku, z którego skorzystaliśmy smażąc kiełbasy i ziemniaczki. W drodze
powrotnej zwiedziliśmy zaporę wodną w Solinie, gdzie spędziliśmy godzinę.
W czasie całej wycieczki nie brakowało atrakcji i pozostawiła ona niezatarte
wspomnienia.

Artykuł 148:
Szkoła Nowych Technologii
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do
realizacji nowych projektów mających na celu zapewnienie naszym
wychowankom dostępu do nieszablonowych form zająć, a także zdobycie
certyfikatów specjalistycznych firm związanych z wybranym zawodem. Dwa
pierwsze przedsięwzięcia to projekty informatyczne. Pod skrzydłami
Politechniki Rzeszowskiej postanowiliśmy stworzyć Lokalną Akademię Oraclea. Na zajęciach z tego cyku uczniowie będą poznawać technologie bazodanowe

kreowane przez światowego lidera w tej dziedzinie, jakim jest niewątpliwie
amerykański Oracle.
Drugi z projektów, który będzie realizowany u nas w bieżącym roku szkolnym
to udział w międzynarodowym programie Microsoft Partners in Learning, który
znany jest w Polsce pod szyldem „Partnerstwo dla przyszłości”. Inicjatywa ta
skierowana jest do uczniów, nauczycieli i dyrektorów techników kształcących
m.in. w zawodzie - technik informatyk. Jej celem jest udostępnienie młodzieży
oraz kadrze nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych najnowszej wiedzy i
umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W efekcie –
wspieranie edukacji, która stwarza młodym ludziom szanse rozwoju i dobrze
przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie opartym na wiedzy. W ramach
projektu nauczyciele poznają nowoczesne narzędzia umożliwiające prowadzenie
atrakcyjnych zajęć – zgodnie z duchem reformy edukacji oraz wymogami
skomputeryzowanego świata XXI wieku. W cyklu bezpłatnych szkoleń i
warsztatów, prowadzonych przez trenerów Microsoft i ekspertów w dziedzinie
e-nauczania, zdobywają też wiedzę o nowych trendach w edukacji, m.in.:
internetowych platformach edukacyjnych, programach dla szkół (DreamSpark,
Live@EDU, ITAcademy), najnowszym rozporządzeniu MEN o
obowiązkowych elektronicznych podręcznikach.
Szkoła Nowych Technologii to niespotykana szansa rozwoju dla uczniów:
podczas warsztatów uczestnicy projektu otrzymują szkolenia oraz bezpłatny
dostęp do legalnego oprogramowania, w szczególności narzędzi developerskich
(dostęp do programu DreamSpark). Każdy uczeń, który wziął udział w
warsztatach w ramach projektu, może zgłosić swoją pracę do konkursu
technologicznego dla młodzieży, który rozpocznie się 01.11.2011r.
Pierwsze warsztaty dla uczniów odbędą się już 27 października.
Maciej Matusik

Artykuł 149:
Na szlaku...
Wykorzystując ostatnie promyki jesiennego słońca, grupa miłośników górskich
wędrówek pod wodzą Pana Adama Dykasa wyruszyła na bieszczadzkie
połoniny. Tym razem celem była Tarnica, pod którą podchodziliśmy z
Wołosatego. Po początkowej "zadyszce" grupa bez problemu zdobyła sam
szczyt, a po szybkiej kalkulacji (pozostałe siły * ambicje) zdecydowaliśmy się

na szybką modyfikację programu wycieczki, aby dalej przemierzać przepiękne o
tej porze roku połoniny w stronę Ustrzyk Górnych. Ostatnim punktem
wycieczki była zapora solińska, która jak zwykle zrobiła olbrzymie wrażenie na
tych, którzy weszli na nią po raz pierwszy. Nazajutrz większość bolały nogi, ale
widok kropel deszczu i ponurego horyzontu za oknem przywoływały obraz dnia
poprzedniego, który spędziliśmy w doborowym towarzystwie i budującej
atmosferze.
Maciej Matusik

Artykuł 150:
Byliśmy na Salonie Maturzystów
Od pięciu lat w całej Polsce wrzesień, to czas maturzystów. W 18 ośrodkach
akademickich Polski odbywa się Salon Maturzystów Perspektywy. Celem tego
przedsięwzięcia, realizowanego we współpracy z Okręgowymi Komisjami
Edukacyjnymi i Regionalnymi Konferencjami Rektorów, jest dostarczenie
uczniom klas maturalnych dokładnej i sprawdzonej wiedzy na temat egzaminu
maturalnego oraz informacji o zasadach rekrutacji do szkół wyższych.
W dniach 19-20 września Politechnika Rzeszowska gościła dwudniowy
Rzeszowski Salon Maturzystów. Wśród tłumu uczniów klas maturalnych
odwiedzających w te dni Politechnikę nie zabrakło młodzieży z naszej szkoły.
19 września w Salonie Maturzystów uczestniczyła większość uczniów klas IVtych Zespołu Szkół Agro-Technicznych pod opieką wychowawców i
nauczycieli. W czasie wykładu "Nowa formuła egzaminu ustnego z języków
obcych nowożytnych" maturzyści poznali szczegóły zmian, jakie wprowadzono
do egzaminu ustnego od 2012 roku. Uczniowie mieli okazję do zapoznania się z
ofertą dydaktyczną uczelni wyższych z całej Polski, wrócili z Salonu
zaopatrzeni w liczne informatory, które z pewnością przydadzą się w czerwcu,
kiedy trzeba będzie podjąć życiowa decyzję i odpowiedzieć na pytanie – jakie
studia wybrać?
mgr Bernadeta Bokota

Artykuł 151:
Nowy rok szkolny, nowe wyzwania

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczął się w naszej szkole pod znakiem zmian.
Nowym Dyrektorem Zespołu Szkół Agro – Technicznych został mianowany
pan Paweł Bujny. W swoim inauguracyjnym przemówieniu zwrócił się do
pierwszoklasistów z apelem, aby dobrze wykorzystali lata spędzone w szkole,
rozwijając swoje zainteresowania, pasje, ucząc się i zawierając przyjaźnie. W
nowym roku szkolnym naukę w naszej szkole rozpoczęło 224.
pierwszoklasistów. Będą zdobywać umiejętności w 7 zawodach: geodeta,
kucharz, kelner, architekt krajobrazu, informatyk, technik żywienia, mechanik
operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauczyciele naszej szkoły
uzyskali kolejne stopnie awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela mianowanego
uzyskali: pani Dorota Dudzińska, pan Marek Kaczor, pan Jakub Skóra i pan
Maciej Matusik. Najwyższy stopień awansu uzyskały panie: Alina Czarnik,
Joanna Kozubowska, Agnieszka Wychocka i ksiądz Mieczysław Paśko.
Serdecznie gratulujemy awansu.
Hasłem przewodnim roku szkolnego 2011/2012 jest „Rok z pasją”. Zachęcamy
uczniów do rozwijania i ujawniania swoich talentów w konkursach
przedmiotowych, występach szkolnych czy zawodach sportowych.
Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom powodzenia i satysfakcji w
nowym roku szkolnym!!!
M. Pięta, zdjęcia: P. Paśko

Artykuł 152:
Zakończenie roku szkolnego
W środę, 22 czerwca w naszej szkole rozległ się ostatni dzwonek w roku
szkolnym 2010/2011, obwieszczając rozpoczęcie długo wyczekiwanych wakacji.
W szkolnej auli, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia świadectw z
wyróżnieniem, spotkali się uczniowie klas pierwszych, nauczyciele oraz wielu
znamienitych gości. Uroczystość zakończenia roku szkolnego miała wyjątkowy
charakter, ze względu na pożegnanie Pani Dyrektor Marii Strzępki, która całe
swe zawodowe życie związała z Zespołem Szkół Agro–Technicznych, pracując
dla dobra tej szkoły przez 44 lata. W czasie uroczystości padło wiele słów
podziękowań i uznania dla Pani Dyrektor za jej długoletnią, pełną poświęceń i
pasji pracę. W żadnej z wygłoszonych laudacji nie było słów przesady.
Ogromna pracowitość, wrażliwość i życzliwość wobec ludzi zawsze cechowały
Panią Marię Strzępkę, niezależnie od pełnionej w szkole funkcji. Pani
Sławomira Marciniec w imieniu rodziców dziękowała za zaangażowanie i trud
włożony w wychowanie uczniów. Podkreśliła także, że Pani Dyrektor godnie
reprezentowała szkołę w Polsce i Europie jako inicjatorka wielu przedsięwzięć
szkolnych związanych z integracją europejską. Gratulacje za osiągnięcia

minionych lat złożył dla Pani Dyrektor także Poseł na Sejm RP Wiesław Rygiel.
Starosta powiatu Stanisław Ziemiński powiedział, że nasza szkoła, nauczyciele
i uczniowie mieli wielkie szczęście, bo Pani Dyrektor potrafiła połączyć
wykonywanie swoich codziennych obowiązków z pasją, wzbudzając u innych
chęć do działania, a nawet miłość do szkoły. Poseł Kazimierz Moskal
przygotował dla Pani Dyrektor okolicznościowy grawerton z wyrazami uznania
za zaangażowanie w sprawy oświaty i stworzenie warunków do wykształcenia
wielu znakomitych osób. W imieniu wszystkich uczniów kosz kwiatów i
podziękowania złożyli także członkowie samorządu uczniowskiego. Pan Paweł
Bujny, który od 1 września obejmie funkcję dyrektora ZSA-T dziękował Pani
Dyrektor za to, że nauczyła go jak należy pracować i angażować się w sprawy
szkoły. Uroczystość zakończenia roku szkolnego upłynęła w ZSA-T pod
znakiem pożegnań i podziękowań, w atmosferze niekłamanej wdzięczności
wobec dokonań Pani Dyrektor Marii Strzępki.

Artykuł 153:
The best of ...
W piątek 3 czerwca został rozstrzygnięty szkolny konkurs informatyczny "Dzień Informatyka 2011". Do udziału zgłosiło się 50 uczestników spośród
wszystkich uczniów i uczennic technikum informatycznego. Rywalizacja
przebiegała na szkolnej platformie e-learningowej i składała się z dwóch etestów. Po pierwszym z nich do finału awansowało siedmiu uczestników, którzy
uzyskali pięć najlepszych wyników - Grzegorz Majka (klasa pierwsza), Kamil
Filipek (klasa druga), Adrian Szpara, Maciej Szpara, Paweł Raś i Mateusz
Wojtaszek (klasa trzecia) oraz Dariusz Kowalski z najstarszej klasy. W samym
już finale bezkonkurencyjny okazał się trzecioklasista - Adrian Szpara, który
zdeklasował rywali swoim świetnym wynikiem, uzyskanym przy tym w
najkrótszym czasie.
Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową - "Linux. Rozwiązywanie problemów"
ufundowaną przez Radę Rodziców - GRATULUJEMY i liczymy na obronę
tytułu najlepszego informatyka w przyszłym roku szkolnym!
Maciej Matusik

Artykuł 154:
Jaki styl życia, taka jakość życia i nasze zdrowie - Sesja popularnonaukowa w Rzeszowie

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły brali udział w sesji popularnonaukowej, która odbyła się 28.04.2011r, w Zespole Szkół Gospodarczych w
Rzeszowie . Tym razem nasze uczennice z klasy I Technikum Żywienia i
Gospodarstwa Domowego: Kinga Rokosz i Monika Wójcik pod kierunkiem
pani H. Wiktor i M. Charchut , przygotowały referat i multimedialną prezentację
na temat „Tryb życia młodzieży”. Referat opracowany został na podstawie
przeprowadzonych badań ankietowych, dotyczących stylu życia i sposobu
odżywiania się młodzieży szkół średnich naszego województwa. Spośród
kilkunastu nadesłanych na konkurs referatów nasz, jako jeden z kilku, został
wybrany i zakwalifikowany do odczytania na forum sesji. Za swoja pracę
uczennice otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.
Sesje organizowane są głównie dla uczniów z Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
zarówno szkół średnich ogólnokształcących jak też zawodowych, pragnących
rozwijać zainteresowania i pogłębiać wiedzę z zakresu technologii żywności,
żywienia człowieka i technologii gastronomicznej.
Do udziału w sesjach zapraszani są też uczniowie deklarujący chęć udziału w
sesji. W ten sposób poszerzany jest krąg osób interesujących się problematyką
żywności i żywienia człowieka. Działanie to ma bezpośredni wpływ na
realizację programu edukacji prozdrowotnej w szkołach.
W tym roku uczestnikami sesji była między innymi młodzież z Mielca,
Łańcuta, Oleszyc, Dębicy, Rzeszowa oraz nasi uczniowie z klas I Technikum
Żywienia i Gospodarstwa Domowego, I Kucharz i III Kelner.
Młodzieżowa, miła atmosfera spotkania, naukowy charakter, bezpośredni
kontakt z wykładowcami wyższych uczelni, spotkania uczniów gotowych
pogłębiać swoją wiedzę i nauczycieli wymieniających poglądy, motywują
uczniów i nauczycieli do odnoszenia sukcesów, stwarzają okazję do
poszukiwania źródeł wiedzy w otoczeniu. Ponadto tego typu spotkania mogą
być pomocne i nieocenione w przygotowywaniu uczniów do olimpiad i
konkursów o tematyce żywieniowej.

Magdalena Charchut
Halina Wiktor

Artykuł 155:
Młodzi adepci sztuki kulinarnej zdobyli złote medale
W maju br. przyszli kucharze z naszej szkoły wzięli udział w VI Europejskim
Konkursie Kulinarnym w Rzeszowie zdobywając I miejsce .Uznanie jurorów
zdobyła oryginalna gorąca zakąska -”Polędwiczki wieprzowe pod żurawinową
skorupką w towarzystwie torcika z koziego sera garnirowanego salsą
pomidorową”.
W dniach 20-22 maja w rzeszowskiej hali przy ul. Podpromie odbywały się V
Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych
„EKOGALA 2011”. W ramach imprezy przygotowano liczne konkursy,
konferencje naukowe, prezentacje i degustacje żywności i potraw regionalnych.
Uczniowie I klasy technikum w zawodzie kucharz Michał Balasa i Łukasz Kot
wzięli udział w VI Europejskim Konkursie Kulinarnym. Zadaniem uczestników
było wykonanie i ciekawie zaserwowanie w czasie 100 minut sześciu porcji
gorącej zakąski z wykorzystaniem polędwiczek wieprzowych, sera koziego,
miodu, suszonych owoców i innych ekologicznych produktów. Młodzi kucharze
naszej szkoły wykonali potrawę ”Polędwiczki wieprzowe pod żurawinową
skorupką w towarzystwie torcika z koziego sera garnirowanego salsą
pomidorową”. Ta oryginalna przekąska łączyła w sobie świeżość żurawiny
połączonej z polędwiczkami oraz ziołowy posmak bazylii i rozmarynu w torciku
z koziego sera ze słodyczą sosu z miodu , syropu klonowego i octu
balsamicznego. Uczniowie zdobyli I miejsce otrzymując złote medale , dyplom i
nagrodę rzeczową – rower oraz drobne upominki. Do konkursu
przygotowywani byli przez nauczycieli przedmiotów gastronomicznych
Krystynę Kania i Magdalenę Charchut.
Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie
wspierania młodych talentów "Łowcy Pereł". Do zawodów kulinarnych pt
„Ekologiczny smak” przystąpiło 10 dwuosobowych drużyn z Ukrainy, Czech,
Słowacji i naszego regionu . Młodzież uczestnicząca w branżowej imprezie jaką
były targi „EKOGALA 2011” miała okazję do zdobycia nowych umiejętności,
poznania żywności ekologicznej oraz wymiany doświadczeń kulinarnych.
Wysokie lokaty w konkursie kulinarnym będą promocją szkoły nie tylko w
naszym regionie. Młodzi adepci sztuki kulinarnej powinni pamiętać, że w
przyrządzaniu potraw najważniejsza jest pasja, inspiracja i praktyka zdobyta na
dobrych wzorach.
Gratulujemy sukcesu i życzymy dobrych smaków na kolejnych konkursach!!!
Uczniowie i nauczyciele przedmiotów gastronomicznych podczas targów wzięli
udział w licznych szkoleniach i seminariach na temat:

„Co należy wiedzieć o ekologicznym stylu życia, aby edukować dzieci młodzież
oraz rodziców”
„Co to jest żywność ekologiczna? Sposoby jej produkcj”i- Marek Krysztoforski,
CDR Radom
„Żywność GMO- społeczne, ekonomiczne i ekologiczne skutki dla człowieka”prof. dr hab. Leszek Woźniak prorektor Politechniki Rzeszowskiej
„Wpływ żywności ekologicznej na nasze zdrowie”- Jolanta Miklas Prezes
Stowarzyszenia Ekologicznego EKO WISŁOKA
„Ekologiczne produkty pszczele”- Marek Barzyk przewodniczący Sekcji
Pszczelarzy Stowarzyszenia Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w
Świlczy
Szkolenia te pozwoliły na poszerzenie wiedzy na temat żywności ekologicznej.
Opracowała: K.Kania M.Charchut

Artykuł 156:
Niemen. Czy go jeszcze pamiętasz?
25 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury w Ropczycach zabrzmiały
niezapomniane przeboje znakomitego polskiego piosenkarza i kompozytora
Czesława Niemena. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali
swoje umiejętności artystyczne podczas III Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej, który w bieżącym roku odbywał się pod hasłem twórczości Czesława
Niemena. W konfrontacji z pozostałymi szkołami średnimi nasza młodzież
wypadła bardzo dobrze. Przygotowali przedstawienie w kawiarnianym klimacie
baru „Pod papugami”, gdzie toczyły się rozmowy o typowych smutkach i
radościach młodych ludzi. W rolę uczennic plotkujących o chłopakach i
pierwszej miłości wcieliły się Martyna Czekajska i Marta Siwiec. Rolę
porzuconego kochanka odegrał Boguś Szybała, a pocieszał go Dawid Kukla.
Wystąpiła także Monika Chruściel w roli zbuntowanej dziewczyny mającej
problemy z używkami i Dominik Pociask jako kelner baru „Pod papugami”.
Wszystkie scenki odegrano przy akompaniamencie przebojów Niemena w
brawurowym wykonaniu Agaty Dziedzic. Bartek Longosz także zdobył uznanie
publiczności za interpretację piosenki „Czy mnie jeszcze pamiętasz”. Zarówno
Agata jak i Bartek są znacznie młodsi od piosenek, które śpiewali, ale skala
trudności utworów Niemena nie przerosła umiejętności młodych wokalistów.
MP

Artykuł 157:
IV Powiatowy Konkurs Twórczości Młodych
20 maja w siedlisku "Janczar" odbył się finał IV Powiatowego Konkursu
Twórczości Młodych. Celem konkursu jest ukazywanie młodym istoty
nauczania Jana Pawła II, wprowadzanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa
w kulturze, promowanie talentów z terenu powiatu oraz rozwijanie
zainteresowań, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych
młodzieży. Zgodnie ze słowami Jana Pawła II: KIEDY MYŚLĘ OJCZYZNA,
PODĄŻAM W STRONĘ DRZEWA… tematem przewodnim tegorocznej edycji
było tworzenie poetyckiej i fotograficznej impresji na temat drzewa (drzewa
jako symbolu długiego trwania, znaku tożsamości, zakorzenienia , więzów
rodzinnych). Do rywalizacji z naszej szkoły zgłosiło się 3 osoby w kategorii
wiersz i 3 osoby w kategorii fotografia (ekipa naszego szkolnego koła
fotograficznego). Do ostatniej chwili nie znaliśmy wyników tym większe było
nasze zaskoczenie gdy okazało się że I miejsce w kategorii "wiersz" przypadło
Agacie Powrózek z klasy 3 technikum informatycznego, która zgłosiła do
konkursu dwa swoje wiersze. Kategoria "fotografia" była bardzo mocno
obsadzona. Temat z pozoru łatwy, fotograficznie dość trudny do przekazania,
kolejnym utrudnieniem w tegorocznej edycji był zakaz obróbki komputerowej
zdjęć. Trzymałem mocno kciuki za moich podopiecznych wiedząc jak dużo
pracy ich to kosztowało. Nasi młodzi fotograficy nie zawiedli, Dominik Zych z
1 klasy technikum informatycznego zajął II miejsce natomiast ubiegłoroczna
zwyciężczyni Sylwia Lis z klasy 3 technikum architektury krajobrazu zdobyła
wyróżnienie. Młodzież z niecierpliwością już wyczekuje kolejnej edycji.
Zdobywając kolejne laury i doświadczenie stwierdza: " za rok zgarniemy
wszystko ". Ja w to wierzę, widząc jak sukces rozbudza młodych ludzi do
dalszej jeszcze wytrwalszej pracy. Poniżej zamieszczam nagrodzony wiersz
naszej laureatki i fotografie Dominika.
GRATULUJĘ !!!
PAWEŁ PAŚKO (opiekun)

Artykuł 158:
Tęsknota za domem
Wyrosło drzewo z nasionka małego,
wśród traw wysokich walczyło o życie,
chociaż było ciężko – nie poddało się,

a teraz góruje nad źdźbłami traw
i z wysokości podziwiać może
ojczyznę i świat.
Drzewa korzenie sięgają w głąb ziemi,
a trudna droga przed nimi tak,
tu kamień i kość, tam wody brak,
lecz piją korzenie soki Matki Ziemi…
By żyć…
By trwać….
By ojczyźnie siebie dać.
Drzewa korona w górę się wzbiła,
wygląda jakoby nieba dotknęła,
a wśród konarów i liści szumu
jest małe gniazdko,
w nim ptaszyna śpi.
I chociaż odleci, to powróci znów,
gdy wiosną drzewo obudzi się ze snu.
Patrzyło drzewo, rosło, myślało,
wielu pokoleniom cienia użyczyło.
Przetrwało wichry, upały i burze,
jest silne i trwałe,
trwałe i duże…
I przypomina!
Tak, przypomina…
czasy minione, odległy czas.
Szumem swych liści do domu wzywa,
swoją postawą daje nam znak
że silne i trwałe stać zawsze będzie,
związane z ziemią, wiatrem i słońcem,
jak człowiek z rodziną, językiem i krajem…
Gdy patrzę na drzewo, to tęsknię za domem.
Agata P.

Artykuł 159:
Dzień Zdrowia w naszej szkole
7 kwietnia w ramach obchodzonego w naszej szkole Dnia Zdrowia szkolny
zespół Szkoły Promującej Zdrowie zorganizował międzyszkolny konkurs

Wiedzy o żywieniu oraz poczęstunek złożony m. in. z sałatek, zimnych zakąsek
i koktajli mlecznych. W rywalizacji konkursowej wzięły udział następujące
szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych z Dębicy, Zespół Szkół Gospodarczych z
Rzeszowa, Zespół Szkół z Ropczyc, Zespół Szkół z Sędziszowa Młp., Liceum
Ogólnokształcące z Sędziszowa Młp. a także uczniowie z naszej szkołyMarzena Duma i Bartłomiej Rusin. W konkursie zwyciężyli uczniowie z
Zespołu Szkół Ekonomicznych z Dębicy plasując się na I i III miejscu,
natomiast II miejsce przypadło uczniom naszej szkoły. Zaproszeni goście oraz
uczniowie wysłuchali również ciekawych wykładów przygotowanych przez
Leokadie Drobnice, Romana Fereta, Halinę Wiktor i Magdalenę Charchut.

Artykuł 160:
Gratulujemy stypendystom!
Dwoje z naszych uczniów znalazło się w gronie najbardziej uzdolnionych z
województwa podkarpackiego w rankingu programu stypendialnego Marszałka
Województwa Podkarpackiego, którym to stypednia zostały przyznane. Cieżka
praca naszych podopiecznych - udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach
zainteresowań, Lokalnej Akademii Cisco oraz licznych konkursach o zasięgu
międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim przełożyły się na bardzo dobre
miejsca wśród ponad 1000 ubiegających się o stypendia.
Wśród najlepszych tym razem znaleźli się: Monika Skóra (Technik Geodeta) i
Dariusz Kowalski (Technik Informatyk).
Maciej Matusik
Serdecznie gratulujemy!

Artykuł 161:
Darek najlepszy w grupie najstarszych informatyków!
W ostatni wtorek, tj. 26 kwietnia rozgrywaliśmy kolejną, szósta już rundę
Międzyszkolnej Ligi Informatycznej. Ten międzyszkolny konkurs
informatyczny dla szkół średnich powiatu dębickiego i powiatu ropczyckosędziszowskiego jak co miesiąc przyniósł wiele emocji. Cieszy nas bardzo

dobry występ naszych uczniów, którzy nie odpuszczają czołówce. Ty razem nie
do pokonania był Dariusz Kowalski z czwartej klasy Technikum
Informatycznego, który zdobył 28/30 punktów. Tego wieczoru w nie miał sobie
równych w swojej grupie wiekowej. Również bardzo dobry wynik uzyskał
Mateusz Wojtaszek z trzeciej klasy Technikum Informatycznego (25/30
punktów). Wśród młodszych informatyków znów nie zawiodła nasza nadzieja
na podium - Grzegorz Majka z pierwszej klasy informatycznej, który zdobył aż
27 punktów. Na uwagę zasługuje również rewelacyjny występ Kamila Filipka
(2TI), który "wyklikał" w naszym portalu e-learningowym 26 punktów. Dzięki
tym świetnym wynikom nasi reprezentacji utrzymali wysokie miejsca w
klasyfikacji generalnej konkursu - Darek aktualnie znajduje się na piątym
miejscu (104 uczestników) tracąc do podium zaledwie 5 punktów, a Grzesiek
(165 uczestników) zajmuje czwarte miejsce, oddalone o 6 oczek od podium.
Za miesiąc ostatnia runda - już od dziś trzymamy mocno kciuki za naszych
reprezentantów!
Maciej Matusik

Artykuł 162:
Rozmowa z Pawłem Bujnym, nowym dyrektorem Zespołu Szkół Agro –
Technicznych.
Obejmując funkcję dyrektora szkoły, rozpoczął pan nowy etap pracy w Zespole
Szkół Agro -Technicznych. Jakie cele będą dla pana, jako dyrektora,
najważniejsze?
Nowy etap pracy w ZSA-T rozpocząłem w roku szkolnym 1999/2000, gdy
zostałem powołany na stanowisko wicedyrektora Zespołu. Na stanowisku tym
pracowałem 7 lat. Już wtedy wiele działań i przedsięwzięć zapoczątkowałem, są
one kontynuowane.
Wracając do pytania o najważniejsze cele czy zadania, to odpowiedź jest prosta
i można ją zawrzeć w dwóch słowach lub rozwodzić się znacznie dłużej.
Najważniejsze jest "dobro dziecka" (to w dwóch słowach), które przyjdzie do
szkoły. To ono jest najważniejsze w szkole, potem rodzice, nauczyciele i
pracownicy szkoły, a na końcu dyrektor.
Dobro dziecka to zapewnienie mu odpowiednich warunków do nauki, dobrych
nauczycieli i wychowawców. To również odpowiednia oferta edukacyjna
zapewniająca młodemu człowiekowi wszechstronny, pełny rozwój intelektualny
i emocjonalny, jak również konkurencyjność na rynku pracy.

Dobro dziecka to zapewnienie mu bezpieczeństwa w szkole, miłej, rodzinnej
atmosfery, poczucia spokoju
i przekonania o jego podmiotowości w szkole.
Dlatego też moje najważniejsze cele i zadania będą ukierunkowane na
stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia się i wychowania dla naszych
uczniów. Ale żeby to osiągnąć, musi być spełnionych wiele czynników
związanych z bazą, pracownikami i nauczycielami.
Z jakim nastawieniem rozpoczyna pan pracę na stanowisku dyrektora?
Z natury jestem optymistą, ale również realistą. Dlatego też, mimo że widzę
wiele problemów do rozwiązania, moje nastawienie jest pozytywne.
Proszę dokończyć zdanie: Szkoła idealna to ....
.....to szkoła życia, ale nie ma takiej szkoły i nigdy nie będzie.
Tyle ile uczniów w szkole, tyle mogłoby być szkół. Każdy człowiek jest inny,
dlatego należy dążyć do stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i
wychowania, dążyć do doskonałości w funkcjonowaniu szkoły ale i tak nigdy
nie osiągnie się ideału.
Zarządza pan licznym gronem pedagogicznym i prawie tysięczną rzeszą
uczniów, to ogromne przedsiębiorstwo! Jakie cechy powinny charakteryzować
dobrego dyrektora, nauczyciela i ucznia?
Pewnie takie same. Zacznę od ucznia. Jeżeli uczeń będzie sumienny,
odpowiedzialny, rzetelny, dokładny, uczciwy, pracowity, będzie miał wpojone
przez rodziców zasady moralne i będzie postępował zgodnie ze swoim
sumieniem, to przypuszczam, że będzie dobrym uczniem. Wyrośnie z niego
dobry człowiek, może nauczyciel, a może dyrektor? Oni też będą mieli te cechy,
które miał początkowy uczeń. Nie wiem, czy zawsze dobry uczeń rozwinie swe
"talenty", czy je utraci. Nie wiem, czy zawsze wszystkie wymienione i nie
wymienione cechy doprowadzą do tego, aby człowiek był dobrym nauczycielem
czy dyrektorem. Wiem,
że nawet najlepszy nauczyciel lub dyrektor będzie najlepszy tylko dla części
uczniów czy współpracowników. Zawsze znajdzie się grupa osób, które będą
narzekać, utyskiwać i krytykować wszystko, co nauczyciel lub dyrektor zrobi,
choćby było to naprawdę dobre. Współczuję tym osobom, bo ich życie jest
smutne i bezbarwne, pozbawione sensu i nadziei na lepszą przyszłość.
Żeby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, należałoby sprecyzować co oznacza
pojęcie "dobry"?
Dla różnych grup to pojęcie będzie oznaczało zupełnie coś innego. I tak np. dla
ucznia (nie każdego) dobry nauczyciel powinien być pobłażliwy, dla rodziców
powinien nauczyć ich dziecko, dla dyrektora dobry nauczyciel to taki, który
dobrze przygotuje do wszelkich egzaminów i dodatkowo trzyma dyscyplinę w
klasie. Podobnie jest z uczniem czy dyrektorem.
Trudno sprecyzować i określić dokładną listę cech, które decydują o tym, że
dyrektor czy nauczyciel jest dobry. Gdyby było to możliwe to mielibyśmy

samych dobrych nauczycieli i dyrektorów. Czasami drobne cechy charakteru
mogą decydować o tym, czy nauczyciel lub dyrektor jest dobry.
Na pewno każdy uczeń, nauczyciel czy dyrektor powinien rozwijać swoje
umiejętności, pracować nad swym charakterem i sumiennie wykonywać swoje
obowiązki w celu dążenia do doskonałości.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w pracy.
Rozmawiała Małgorzata Pięta

Artykuł 163:
Świadectwo dojrzałości społecznej
W roku szkolnym 2009/2010 Podkarpacki Kurator Oświaty, Wojewódzki
Koordynator SzPZ wspólnie z Podkarpackim Zarządem Okręgowym PCK,
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
realizował program popularyzacji krwiodawstwa wśród młodzieży.
26.09.2011 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie , odbyło się
uroczyste podsumowanie programu ,, Świadectwo dojrzałości społecznej ‘’ . W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w
tym Zespołu Szkół Agro- Technicznych im. W. Witosa , którzy w roku
szkolnym 2010/2011 oddali honorowo krew, dyrektorzy szkół , opiekunowie
Szkolnych Kół Honorowych Dawców Krwi , oraz zaproszeni goście.
Uroczystość otworzył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Następnie
głos zabrali zaproszeni goście. Po ich wystąpieniach miała miejsce część
artystyczna oraz uroczyste rozdanie uczniom „ Świadectw dojrzałości
społecznej” .
W roku szkolnym 2010/2011 honorowo oddawało krew w naszej szkole 12
uczniów.

Artykuł 164:
„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”
Rozmowa z Panią Dyrektor Marią Strzępką

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2010/2011 zakończyła Pani długą i
piękną karierę na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Agro-Technicznych w
Ropczycach. Całe swoje życie zawodowe związała Pani z ropczycką oświatą.
37 lat pracy na stanowisku kierowniczym , to rekord nie do pobicia. Jakimi
priorytetami kierowała się Pani, zarządzając szkołą?
Dla mnie absolutnym priorytetem było i jest dobro całej społeczności naszego
Zespołu. W pracy zawsze stawiałam na partnerstwo i wzajemny szacunek.
Często powtarzam, że wszyscy – pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie muszą
współpracować. Jestem dumna z osiągnięć szkoły i zawsze podkreślam, że jest
to efekt wspólnego działania. Starałam się iść z duchem czasu. Nie
zapominałam o własnym rozwoju i systematycznie doskonaliłam swój warsztat
pracy.
Co uważa Pani za swój sukces zawodowy?
Otrzymałam kilka istotnych nagród i odznaczeń, które, na pewno, przyniosły mi
satysfakcję i stanowiły motywację do pracy.
Ale jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, co uważam za swoje największe
osiągnięcie, to muszę stwierdzić, że moje sukcesy, to przede wszystkim sukcesy
uczniów. Znaczna ich część ukończyła studia, są znaczącymi pracownikami
wielu firm i instytucji, doskonale funkcjonują w życiu publicznym, są dobrymi
fachowcami. Często, nawet po latach, gdy byli uczniowie wracają do szkoły
jako pracownicy, organizują zjazdy absolwentów, albo przysyłają do nas swoje
dzieci - słyszę słowo „dziękuję”.
Ponieważ zwiększają się wymagania wobec szkoły, staraliśmy się poszerzać
ofertę edukacyjną, uczynić szkołę atrakcyjniejszą i efektywniejszą.
Na sukcesy szkoły pracowali wszyscy- młodzież, nauczyciele i pracownicy,
kadra kierownicza, rodzice, władze lokalne i przyjaciele szkoły. Dlatego bardzo
często używam słowa „my”, ponieważ sama nie osiągnęłabym tych sukcesów.
Dyrektor jest odpowiedzialny za całą działalność szkoły, a także podległych mu
pracowników, dlatego wymaga się od niego wielu umiejętności, nie tylko w
zakresie kwalifikacji zawodowych i zasad organizacji pracy, ale przede
wszystkim doświadczenia, znajomości miejsca pracy i etyki postępowania. Jakie
cechy osobowe powinny wyróżniać dyrektora?
Moim zdaniem to odpowiedzialność, fachowość, kompetencja, otwartość na
zmiany, twórczość i innowacyjność oraz pozytywne nastawienie wobec ludzi.
Jest Pani nauczycielem z ogromnym doświadczeniem w pracy pedagogicznej.
Jakie cechy, Pani zdaniem, winny charakteryzować dobrego nauczyciela?
W dzisiejszych czasach sztuką jest być nauczycielem, a jeszcze większą sztuką być dobrym nauczycielem. Dobry nauczyciel nie jest kolegą uczniów, ale szuka
z nimi porozumienia i próbuje ich zrozumieć. Traktuje ich poważnie i w sposób
indywidualny, współpracuje z nimi, jest gotów wybaczać i dać szansę. Jest
wymagający, ale wymaga, przede wszystkim, od siebie. Jedną z
najważniejszych rzeczy, determinujących skuteczność nauczyciela, jest

posiadanie wiedzy fachowej i umiejętności dydaktycznych. Powinien się
doskonalić, rozwijać swoje zainteresowania, aktywie działać w środowisku.
Wystarczy w swoją pracę włożyć trochę serca i postarać się dostrzec w uczniu
człowieka, a w tym człowieku - ucznia.
Jakie według Pani są największe problemy w codziennej pracy nauczycieli?
Skala problemów wychowawczych jest większa, niż kilkanaście lat temu.
Wynika to, z jednej strony, z pośpiechu w jakim żyjemy. Bardzo często rodzice
wychodzą z założenia, że jeśli zapewnią dzieciom podstawowe warunki życia i
jeszcze komputer, to właściwie spełniają swoje obowiązki. Tymczasem szkoła
powinna wspierać wychowanie, a nie prowadzić główną pracę wychowawczą.
Oczywiście proces ten musi iść w parze z nauczaniem. Rodzice muszą
współpracować ze szkołą i na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. Jestem
przekonana, że duże zaangażowanie w pracę szkoły prowadzi nie tylko do
nawiązywania pozytywnych stosunków miedzy domem a szkołą, ale także
sprawia, że rodzice okazują więcej zainteresowania postępami w nauce i
zachowaniu ucznia.
Nie zgadzam się z opinią, że mamy złą młodzież. W znakomitej większości nasi
uczniowie to inteligentni, mądrzy młodzi ludzie, pełni zainteresowań i pasji. Że
czasami coś przeskrobią - to błędy młodości. Ale każdy z nas traktuje ich
indywidualnie. Nauczyciele są dla nich przewodnikami i mogą liczyć na ich
szacunek i wdzięczność.
Była Pani świadkiem wielu reform, zmian, jakie dokonywały się w polskiej
szkole na przestrzeni lat. Na jakim etapie jest obecna reforma edukacji?
Obecny okres jest trudny dla dyrektorów i nauczycieli. Do szkół
ponadgimnzjalnych reforma wchodzi w 2012 r. Będzie to reforma programowa
przedmiotów ogólnokształcących, jak i programu kształcenia zawodowego.
Zmienia się nadzór pedagogiczny. Muszą też się zmienić same metody
przekazywania wiedzy, co stawia wyzwanie przed wszystkimi nauczycielami.
Które z ostatnich wydarzeń w życiu szkoły Pani zapamięta?
Na pewno Jubileusz 70-lecia Szkoły połączony z obchodami 25-lecia nadania
Szkole imienia Wincentego Witosa i nadaniem nowego Sztandaru. W
uroczystościach oprócz zaproszonych dostojnych Gości uczestniczyło ponad
500 Absolwentów, obecnych i emerytowanych nauczycieli oraz pracowników
Szkoły.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Małgorzata Pięta

Artykuł 165:
Podsumowanie konkursu informatycznego

W poniedziałek, 20 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste
podsumowanie Międzyszkolnej Ligi Informatycznej, podczas którego
zgromadzona młodzież otrzymała nagrody za cały sezon konkursowych
potyczek. W gronie tym znalazł się również nasz uczeń - Dariusz Kowalski,
który został nagrodzony na zdobycie drugiej pozycji w swojej grupie wiekowej.
Słowa uznania dla bardzo ambitnej młodzieży skierował Poseł na Sejm RP
Kazimierz Moskal, który podkreśli jej zaangażowanie w konkursową
rywalizację.
Maciej Matusik

Artykuł 166:
Co z tym Miłoszem?
W związku z obchodami Roku Miłosza uczniowie klasy trzeciej Technikum
Żywienia i Gospodarstwa Domowego przygotowali w ramach programu
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwa Szkolnego PWN pod nazwą
„Miłosz odNowa” dwie lekcje dla swoich kolegów poświęcone temuż poecie.
Pierwsze zajęcia - „Co z tym Miłoszem?” – przeprowadzone zostały
18.04.2011r.. Dotyczyły głównie życiorysu poety, jego rodziny, sposobu
postrzegania jego twórczości kiedyś i dziś. Nie było to jednak tzw. „czcze
gadanie”. Wszyscy zostali zaangażowani do wspólnej dyskusji. Każdy mógł
wyrazić swoją opinię na temat noblisty. Dodatkowo przeprowadziliśmy kilka
wywiadów poza szkołą, które posłużyły nam jako materiały dydaktyczne.
Poniżej znajdą Państwo jeden z nich, w którym wypowiada się studentka
dziennikarstwa - Monika. Jako podsumowanie lekcji wykonaliśmy plakaty.
19.04.2011r. podjęliśmy temat : „Skąd wiemy, kim jesteśmy, czyli rzecz o
korzeniach”, podczas którego, na podstawie wybranych wierszy Miłosza („W
Szetejniach”, „Łąka”, „Przypowieść o maku”), staraliśmy się odkryć prawdę o
pochodzeniu autora, a przy okazji także o nas samych. Był to pewnego rodzaju
powrót do korzeni, do swego wnętrza, który miał pomóc w odpowiedzi na
pytanie zawarte w temacie zajęć. Tak jak dnia poprzedniego, wszyscy
skorzystaliśmy – w mniejszym lub większym stopniu- z możliwości
wypowiedzi.
Przygotowanie lekcji, jej przeprowadzenie, wzbogaciło nas o nowe informacje i
doświadczenia. Mogliśmy wczuć się w rolę nauczyciela, przekazać wiedzę
innym. Miejmy nadzieję, iż ta wiedza przyda się nam w dalszej pracy nad
projektem, a kto wie, czy podobne zagadnienia nie pojawią się na
przyszłorocznej maturze.

Kolejnym krokiem w realizacji projektu było zorganizowanie w dniu
10.05.2011r. Święta Miłosza w naszej szkole. Dzięki pracowitości,
zaangażowaniu i współpracy zdołaliśmy przygotować niezbędne materiały
( gazetki, zdjęcia, nagrania), przy pomocy których przybliżyliśmy rówieśnikom
niezwykłą postać Czesława Miłosza. Punktem kulminacyjnym programu było
obejrzenia filmu zawierającego opinie oraz wspomnienia różnych osób
dotyczące poety. Cieszymy się z możliwości poszerzania w takiej formie
zasobów informacji o tak wybitnym Polaku. Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się do tego przyczynili.
Wywiad przeprowadzony w dniu 14.04.2011r. z Moniką - studentką
dziennikarstwa przez jedną z uczennic, biorącą udział w projekcie:
U: Kim dla Pani jest Czesław Miłosz? Co może Pani powiedzieć na jego temat?
M: „To wielki poeta posiadający niezwykły talent. Stworzył wiele utworów,
wierszy, które poruszają swą mocą i przekazem. Przeżywszy wojnę, świadomie
wykorzystywał metafory. To właśnie tamten okres był jego największą
inspiracją. Tworzył wielkie dzieła sztuki, które poruszają swą realistycznością i
prawdziwością. Pisał wiersze, np. „Miasto”, „Błądząc”, traktaty, np. „Traktat
poetycki”, a także eseje- „Ogród nauk” oraz powieści, jak na przykład „Dolina
Issy”. Miłosz to człowiek o niesamowitej sile wewnętrznej. Potrafił wspierać
Polaków swą mądrością, słowem. Dodawał otuchy, doradzał w tym ciężkim
okresie, jakim była wojna i okupacja. Dziś brakuje takich autorów, których
celem jest niesienie pociechy i radości.”
Karolina Pastuszak

Artykuł 167:
Zjazd absolwentów - zapraszamy!
W dniu 11 czerwca 2011 r. odbędzie się ZJAZD ANSOLWENTÓW:
Technikum Rachunkowości Rolnej, Technikum Mechanizacji Rolnictwa, 3letnie Technikum Ogrodnicze, 4-letnie Technikum Ogrodnicze, 5-letnie
Technikum Ogrodnicze. Komitet Organizacyjny Zjazdu serdecznie zaprasza
Absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 1966-1971.
Przewidywany program Zjazdu:
11 czerwca (sobota) - godz. 10:30 Msza Św., godz. 12:30 Otwarcie Zjazdu w
auli szkoły, godz. 14:30 obiad w restauracji "Słoneczna", po obiedzie spotkania w klasach, zwiedzanie szkoły, godz. 18:00 bal w restauracji
"Słoneczna",
12 czerwca (niedziela) - godz. 11:00 spotkanie towarzyskie w szkole

Zgłoszeniem udziału w Zjeździe będzie wpłata na konto bankowe Zespołu Szkół
Agro-Technicznych, 39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 13, 80 9171 0004 0006
7221 3000 0010 najpóźniej do 20 maja 2011 r.;
- udział w uroczystościach oficjalnych + obiad + bal - 180 zł,
- udział w uroczystościach oficjalnych + obiad - 80 zł,
Informacje telefoniczną można uzyskać pod numerami telefonów: (17) 22 18
571 wew. 32 p. Anna Szczyrek, kom. 692 406 543 p. Charchut Eugeniusz.
Informacje o noclegach można znaleźć na stronie internetowej szkoły w
zakładce "Jubileusz - hotele". W miarę wolnych miejsc po 20 maja 2011
zapraszamy również inne chętne roczniki (wpłaty do 31 maja 2011).
Komitet Organizacyjny prosi o rozpropagowanie informacji o naszym Zjeździe
w swoim środowisku.
Komitet Zjazdu
Stanisław Sosnowski, Władysław Kozub, Anna Szczyrek
Eugeniusz Charchut, Jan Kasprzycki, Teresa Kasprzycka

Artykuł 168:
Mamo, tato, kochamy Was!
Co na Dzień Matki? Problem pojawia się wraz z pytaniem, jak zaskoczyć mamę
w tym roku, żeby prezentem nie był kolejny flakonik perfum ofiarowany z
okazji jej święta. Uczniowie klasy II technikum (kucharze i geodeci) uznali, że
najlepszym prezentem, jaki mogą ofiarować mamie z okazji Dnia Matki to
wspólnie spędzony czas. Postanowili przynajmniej w tym świątecznym dniu
odciągnąć swoje mamy od codziennych spraw i pokazać jak bardzo doceniają
jej opiekę i wsparcie. W tym celu zaprosili rodziców do szkoły, gdzie odbył się
koncert życzeń, połączony z towarzyskim spotkaniem przy kawie. Każdy z
uczniów napisał własne życzenia dla rodziców, które odczytano w czasie
koncertu w auli szkolnej, a Ola Trznadel, Aneta Barwińska, Marcelina
Boronowicz i Ula Dubiel zaśpiewały piosenki do akompaniamentu Grzegorza
Gawrona. Po koncercie rodzice otrzymali od swych dzieci miły prezent –
samodzielnie upieczone przez uczniów piernikowe serduszka z napisem
„Kocham Was”. Dodatkowym słodkim prezentem był wspaniały tort upieczony
przez kucharzy, którym poczęstowano rodziców podczas spotkania.
Uważam, że warto spotkać się z rodzicami swoich uczniów w trochę innych
okolicznościach niż wywiadówka. Rodzice byli miło zaskoczeni zaproszeniem
na spotkanie z okazji Dnia Matki do szkoły, chętnie i licznie wzięli w nim udział
– mówi wychowawczyni klasy i organizatorka spotkania, pani Alina Czarnik.

MP

Artykuł 169:
Finałowa runda Międzyszkolnej Ligi Informatycznej
We wtorek 17 maja została rozegrana ostatnia z siedmiu rund międzyszkolnego
konkursu informatycznego. Konkurs trwał od października 2010 r. i wzięło w
nim udział ponad 250 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu
dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu
kształcą się w zawodzie Technik Informatyk. Podczas całego cyklu rozgrywek
uczestnicy wykorzystywali nasz szkolny portal e-learningowy, który był główną
areną walki o cenne punkty. Nasi reprezentanci wzorem lat ubiegłych znów
znaleźli się w czołówce. W kategorii starszych informatyków Dariusz Kowalski
zdobył 182, co dało mu drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, natomiast
wśród młodszej grupy uczestników najlepiej zaprezentował się Grzegorz Majka
tracąc do podium zaledwie 3 punkty i zajął ostatecznie czwarte miejsce w
konkursie. Przed nami jeszcze uroczyste zakończenie konkursu, o którym
niebawem poinformujemy wszystkich uczestników.
Maciej Matusik

Artykuł 170:
Pożegnanie Absolwentów
29 kwietnia 2011 r. w auli szkolnej po raz ostatni zebrali się tegoroczni
maturzyści, aby uczestniczyć w uroczystości wręczenia świadectw ukończenia
szkoły i powiedzieć swoim nauczycielom i kolegom pożegnalne „do
zobaczenia”. Minął czas pobytu rocznika 1991. w naszym Zespole Szkół Agro
– Technicznych. Niepostrzeżenie i niezauważalnie z dzieci stali się dorosłymi
ludźmi, bogatszymi o cztery lata doświadczeń, pewnymi swego losu i miejsca
na ziemi. Warto podkreślić ważny w historii szkoły moment – wyprawiliśmy w
świat pierwszy rocznik Absolwentów – informatyków i kelnerów. Wielu z
uczniów wyróżniło się w nauce i zachowaniu, a także pracy na rzecz szkoły. Dla
najlepszych Abiturientów Rada Pedagogiczna przyznała tytuły Primus inter
Pares. Otrzymali je: Barbara Zawiślak, Edyta Cesarz, Ewelina Dłużeń, Marzena
Duma, Beata Zawiślak, Dariusz Kowalski i Dominika Przybek. Absolwenci,
którzy godnie reprezentowali szkołę w konkursach, zawodach oraz angażowali

się w różnorodne przedsięwzięcia, zostali wpisani do Złotej Księgi Szkoły. Po
rozdaniu świadectw maturzyści zaprezentowali program artystyczny, w którym
przypomnieli ważniejsze wydarzenia z ich czteroletniego pobytu w szkole.
Były kwiaty i piosenki dla wychowawców, wybuchy śmiechu przy oglądaniu
starych zdjęć zamieszczonych w prezentacji multimedialnej oraz łzy wzruszenia,
że „ci wspaniali ludzie nie powrócą nigdy już”. Gratulujemy wszystkim
ukończenia szkoły! Teraz przed Absolwentami najważniejszy egzamin – matura.
Cała szkoła trzyma za was mocno kciuki!!! Powodzenia.
Małgorzata Pięta

Artykuł 171:
CZYM JEST CYBERPRZEMOC ?
Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to wszelka przemoc z użyciem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych - telefonów komórkowych, serwisów SMS i
MMS, poczty elektronicznej, czatów, komunikatorów, stron internetowych,
blogów, serwisów społecznościowych, grup dyskusyjnych.
Przykłady cyberprzemocy:
- nękanie, straszenie, obrażanie w sieci lub za pomocą telefonu komórkowego;
- wysyłanie wulgarnych e-maili i smsów;
- kłótnie internetowe ( flame war);
- rejestrowanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć i
filmów;
- podszywanie się pod inną osobę;
- obraźliwe komentowanie wpisów na blogu.

Artykuł 172:
III Regionalny Konkurs Potraw Wielkanocnych w Oleszycach
W dniach 14 i 15 w Zespole Szkół w Oleszycach odbył się III Regionalny
Konkurs Potraw Wielkanocnych 2011. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w
składzie Agnieszka Zając i Sylwester Jeleń z II TK. W kulinarnych zmaganiach
team z Ropczyc zaprezentował dwie potrawy: "Kaczkę kapitańską podaną z

pieczonymi jabłkami i sosem żurawinowym w towarzystwie ćwikły z
chrzanem" oraz "Lukrowane ciastka amoniaczki - w formie wielkanocnych
pisanek". Smak i oryginalność receptur doceniona została przez jury III
miejscem.
Wioletta Walczyk-Weselak
Po konkursowych zmaganiach odbyły się warsztaty kulinarne z Kuchni
Japońskiej, przeprowadzone przez autorów programu radiowego FUZJA
ZMAKU.
więcej na:
http://www.spoldzielniadziennikarzy.pl/audycje/Fuzja_Smakow_odc_32_Wielk
anocne_Inspiracje,824.html
http://www.lubaczow.tv/pl/42531/51798/Konkurs_potraw_Wielkanocnych.html
http://www.lubaczow.tv/pl/42531/51799/Warsztaty_kulinarne_japonskie_sushi.
html

Artykuł 173:
Ostatnie warsztaty zepołu redakcyjnego szkolnego portalu - echoo.pl
W środę dnia 6 kwietnia odbyło się już ostatnie spotkanie z projektu „czwarta
władza”. Był to bardzo dobrze spędzony czas. Przez ciąg spotkań
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i przydatnych informacji na temat grupy
redakcyjnej, prowadzenia portalu internetowego jak również naszego miejsca w
zespole. Na koniec naszych warsztatów wypełnialiśmy test, który pisaliśmy
również na pierwszym spotkaniu. Miało to na celu sprawdzenie naszej wiedzy
jaką zdobyliśmy przez szereg spotkań. Teraz wzbogaceni w widzę i nowe
doświadczenia będzie nam łatwiej prowadzić nasz portal do którego
odwiedzenia serdecznie zapraszamy.
Pracę nad naszym portalem możesz śledzić pod adresem - www.echoo.pl
Dorota Wójcik - klasa 3TAK

Artykuł 174:
Nasi Informatycy w gronie najlepszych w finałach ogólnopolskich !!!
W dniach 31-01.04.2011 w Krakowie odbyły się półfinały i finały XXXIV
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Po raz drugi w
Olimpiadzie rywalizowano na kierunku teleinformatyka, w której nasi
uczniowie zmierzyli się z najlepszymi z innych szkół. Do półfinałów
zakwalifikowało się 63 uczniów z Polski, Słowacji oraz Czech.
Nasi informatycy nawet w tej trudnej dyscyplinie, mimo iż są dopiero w klasie
pierwszej znaleźli się gronie najlepszych teleinformatyków nie tylko z Polski,
ale również z krajów sąsiednich, mimo iż w tym kierunku nie kształci się w
naszej szkole. Olimpiada teleinformatyczna należy do najtrudniejszych,
ponieważ wymaga dużej wiedzy z elektroniki, telekomunikacji i informatyki.
Grzegorz Majka z klasy 1TI - zajmując 36 miejsce nie tylko znalazł się w gronie
najlepszych, otrzymując tym samym tytuł półfinalisty XXXIV Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. ale również był najmłodszym
uczestnikiem tej Olimpiady i tylko 5 punktów zabrakło mu, aby mógł otrzymać
tytuł laureata Olimpiady oraz indeks na dowolną uczelnię techniczną w Polsce.
Na uwagę zasługuje fakt, iż tegoroczna edycja była bardzo silna a różnice
punktowe minimalne.
Tomasz Łusiewicz z klasy 1TI - zajmując miejsce 54 również znalazł się w
gronie najlepszych uczniów z całej Polski XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.
Ten sukces już w pierwszej klasie technikum może rokować nadzieje, iż w
przyszłym roku mogą Oni zostać laureatami tej Olimpiady.
Gratulujemy laureatom osiągnięcia tak wysokich wyników i życzymy dalszych
sukcesów.
Opiekunem uczniów jest Pan Krzysztof Kliś

Artykuł 175:
"Echoo" na warsztatach projektu Czwarta Władza z Klasą
23 marca nasza grupa redakcyjna Echoo wzięła udział w warsztatach projektu
„czwarta władza”, które odbyły się w Rzeszowskim WSiZ-ie.
Forma naszych spotkań zmienia się. To już drugie spotkanie na których
pracujemy w osobnych grupach tzn. takich które będą pogłębiać naszą wiedzę
na temat funkcji jaką pełnimy w zespole. Jest to ciekawe doświadczenie

ponieważ możemy dowiedzieć się wielu przydatnych wiadomości. Poza tym
możemy poznać „konkurencję”, wymienić się doświadczeniami i
spostrzeżeniami. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie więc z entuzjazmem
czekamy kolejnego spotkania.
Nasze postępu w tworzeniu konkursowego portalu możesz obserwować tutaj.
Dorota Wójcik – klasa 3TAK.

Artykuł 176:
Najlepsza Akademia Cisco na podkarpaciu!
Nasza szkoła zwyciężyła w organizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie konkursie na najaktywniejszą Lokalną Akademię
Cisco w woj. podkarpackim. Dzięki temu sukcesowi nasza placówka pozyska
kolejną pracownię komputerową oraz niezbędny sprzęt sieciowy do
przeprowadzania szkoleń na następny poziom certyfikatów Cisco - CCNA
Discovery. Młodzi informatycy będą mieli możliwość poznawania zagadnień
związanych z sieciami komputerowymi przy pomocy noweczesnych pomocy
dydaktycznych oraz możliwość uzyskania dwóch międzynarodowych
certyfikatów informatycznych, potwierdzające ich wiedzę i umiejętności: IT
Essentials i CCNA Discovery.
Maciej Matusik

Artykuł 177:
Gimnazjada Informatyczna II - finał konkursu
22 marca podczas Dni Otwartych naszj szkoły został rozegrany finał konkursu
informatycznego dla gimnazjalistów. W tegorocznych zmaganiach najlepiej
wypadli uczniowie Gimnazjum w Wiśniowej k/Strzyżowa. Uczniwie z
Wiśniowej zajęli trzy czołowe pozycje: pierwsze miejsce - Bawid Birówka,
który zdobył 29 z 33 możliwych do zdobycia punktów, drugie miejsce Mirosław Sondej (26 punktów), trzecie miejsce - Damian Gąsior, który uzyskał
wyniki 25 punktów. Uczestnicy po rozwiązaniu testu on-line w opraciu o portal
e-learningowy szkoły otrzymali cenne rzeczowe nagrody (router Wi-FI, zestawy
głośników, gamepady, kamerki internetowe) ufundowane przez Radę Rodziców.

Bardzo cieszy nas fakt, że w drugiej edycji konkursu wzięło udział więcej osób
niż rok temu, którzy jednocześnie reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy
informatycznej.
Maciej Matusik

Artykuł 178:
Kolejny sukces naszych informatyków!
Dwie drużyny informatyków z naszej szkoły znalazło się w gronie 50
najlepszych z województwa podkarpackiego, które brały udział Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Informatycznej Dialnet Masters 2011. Pozwoliło to na udział w
kolejnym etapie, w którym zostanie wyłonione osiem najlepszych
czteroosobowych zespołów. O wielkim sukcesie świadczy fakt, że do walki
stanęła w tym roku rekordowa liczba ponad 4600 drużyn z całej Polski, a więc
ponad 20000 uczestników. Trzecioklasiści w składzie: Sebastian Bryk, Michał
Baran, Krystian Kolebuk oraz Waldemar Bokota zdobyli 28 z 30 możliwych do
uzyskania punktów. Natomiast informatycy z pierwszej klasy w
składzie:Tomasz Łusiewicz, Grzegorz Majka, Mateusz Śliwa i Maciej Myzia
uzyskali również imponujący wynik 27/30.
Trzymamy więc mocno kciuki za nich podczas następnych etapów olimpiad i
liczymy na kolejne powody do radości.
Maciej Matusik

Artykuł 179:
Plebiscyt Złote Głosy rozstrzygnięty. Mamy laureatkę!
3 lutego 2011 laureaci tegorocznego plebiscytu Złote Głosy uczestniczyli w
uroczystej gali rozdania nagród w hotelu Senator Gran Via w Olchowej. Pani
Wioletta Walczyk – Weselak zdobyła III miejsce w kategorii Nauczyciel Roku.
W charakterystyce dokonań pani Wioletty Walczyk – Weselak doceniono
przede wszystkim jej zaangażowanie w pozalekcyjną pracę z młodzieżą i
realizowanie wielu niebanalnych pomysłów, dzięki którym uczniowie
zdobywają nowe umiejętności i zainteresowania. Pani Walczyk – Weselak
propaguje w szkole carving, flair, przygotowuje uczniów do wielu konkursów
gastronomicznych, olimpiad, jest twórczynią autorskiego programu do

nauczania jednego z przedmiotów zawodowych. Wyróżnienie w plebiscycie
„Nauczyciel Roku” jest zatem w pełni uzasadnione.
Serdecznie gratulujemy tytułu i życzymy wielu kolejnych sukcesów w pracy z
młodzieżą.
Pani Wioletta Walczyk- Weselak podczas uroczystości
wręczenia statuetek plebiscytu „Złote Głosy
CHARAKTERYSTYKA LAUREATKI
Wioletta Walczyk – Weselak od 9 lat pracuje w Zespole Szkół Agro –
Technicznych, kształcąc przyszłych techników żywienia, kucharzy i kelnerów.
Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydziału Technologii
Żywności i Żywienia Człowieka, Studiów Podyplomowych z zakresu Chemii Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium
Pedagogicznego Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.
Niedawno uzyskała tytuł nauczycielki dyplomowanej (ten ostatni stopień
awansu zawodowego zdobyła w grudniu 2010 roku). W swojej pracy łączy
obowiązki nauczycielki zawodu, wychowawczyni, przewodniczącej zespołu
przedmiotowego, egzaminatora OKE, ale nie brakuje jej czasu i chęci na
pozalekcyjną pracę z młodzieżą i realizowanie wielu niebanalnych pomysłów.
Prywatnie jest mamą 3 – letniej Natalii.
Wioletta Walczyk – Weselak jest osobą bardzo energiczną, optymistycznie
nastawioną do życia i dzięki tym cechom potrafi zachęcić uczniów do
odkrywania i rozwijania talentów. Od dwóch lat prowadzi w szkole warsztaty
carvingowe i dzięki tym zajęciom sztuka rzeźbienia w owocach stała się
popularną formą artystyczną i hobby dla kilku uczniów. Zainteresowanie tymi
zajęciami oraz talenty jakie wśród młodzieży ujawniły się w tej dziedzinie
przekroczyły moje najśmielsze oczekiwania. Zaczęło się od prostych form
dekoracyjnych, a obecnie „uczniowie już dawno przerośli mistrza”. – mówi
Wioletta Walczyk – Weselak. Pierwszym poważnym osiągnięciem w tej
dziedzinie było zajęcie III miejsca w Konkursie Carvingowym – „Najładniejsza
rzeźba owocowo – warzywna”, do którego młodzież stanęła w szranki z
profesjonalistami. Wioletta Walczyk – Weselak skutecznie przygotowuje
uczniów do wielu konkursów gastronomicznych, niektóre z nich mają rangę
ogólnopolską i międzynarodową. W ubiegłym roku podopieczni Wioletty
Walczyk - Weselak uczestniczyli w prestiżowym pokazie sztuki kulinarnej na
V Festiwalu Kuchni Greckiej organizowanym przez Teofilosa Vafidisa w
Krakowie. Oryginalne przekąski ułożone na wzór starożytnego Partenonu i
ozdobione rzeźbami owocowymi były pokazywane w największych portalach
gastronomicznych i stacjach TVP i Polsat. Do ubiegłorocznych sukcesów należy
zaliczyć także zdobycie 2 srebrnych medali w międzynarodowym konkursie
gastronomicznym dla kelnerów i barmanów Gastrotalent. Uczniowie Wioletty
Walczyk – Weselak odnoszą także sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. W

roku 2007 Laureatką eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych została jej podopieczna Agnieszka Przypek, rok później sukces
koleżanki powtórzyła Anna Konopacka. Obydwie dziewczyny zostały
zwolnione z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe i uzyskały Indeksy na wskazane kierunki Uniwersytetów i Akademii
Rolniczych w Polsce.
Wioletta Walczyk – Weselak chętnie wprowadza do swojej pracy wszelkie
nowinki branżowe, to z jej inspiracji kilku uczniów zaczęło trenować flair, czyli
sztukę przygotowywania drinków z jednoczesną żonglerką butelkami.
Znaczącym osiągnięciem zawodowym było napisanie i wdrożenie
innowacyjnego programu do nauczania przedmiotu – Catering i organizacja
imprez okolicznościowych. Od początku roku szkolnego 2009/2010 uczniowie
technikum kształcącego w zawodzie kelner uczą się tego przedmiotu według
autorskiego programu Wioletty Walczyk – Weselak. Ostatnie przedsięwzięcie
gastronomiczne z udziałem Nominowanej to akcja pieczenia piernikowych
serduszek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dzięki której uczniowie
zdołali zebrać ponad 1200 zł.
Niesłabnący zapał do pracy z młodzieżą, duma z ich osiągnięć, zaangażowanie i
talent pedagogiczny to cechy, które w największym skrócie charakteryzują
Wiolettę Walczyk – Weselak jako nauczycielkę. Sama podkreśla, że
wymienione sukcesy to zasługa uczniów, ich pasji i talentów. Ale naszym
zdaniem dużo zależy od nauczycieli, którzy potrafią te zainteresowania
wzbudzić.

Artykuł 180:
Czym właściwie jest miłość?
Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczniowie podczas koncertu
walentynkowego, który odbył się w naszej szkole 14 lutego 2011r. w dniu
świętego Walentego, patrona zakochanych.
W koncercie zaprezentowali się wokaliści z naszej szkoły: Agata Dziedzic i
Arkadiusz Chojecki, a towarzyszył im zespół muzyczny w składzie: Dominik
Rachwał, Bartłomiej Longosz, Andrzej Chodak, Kacper Budzik i Artur Skóra.
Wystąpił również Szkolny Kabaret „Siarkofruty” w składzie: Damian Marć,
Marek Malikowski, Bogumił Szybała, Kinga Kot, Katarzyna Bartela, Martyna
Czekajska, który zaprezentował skecze „Imieniny” i „Jadłopodawca”, a także

udzielił kilka porad jak przygotować się do pierwszej randki. Kilkadziesiąt
minut dobrej, romantycznej muzyki i duża dawka dobrego humoru wprowadziło
licznie zgromadzoną młodzież w romantyczny nastrój.
Nad sprawnym przebiegiem koncertu czuwały pełne miłości Amory. Scenariusz
koncertu przygotowała pani Joanna Kozubowska. Scenografię pani Adrianna
Sulimirska.

Artykuł 181:
Międzyszkolna Liga Informatyczna - runda IV
W ostatni wtorek - 22 lutego została rozegrana kolejna, czwarta runda trzeciego
sezonu Międzyszkolnej Ligi Informatycznej. Pośród rekordowej w tym roku
liczby uczestników konkursu (250 osób z 5 szkół powiatu ropczyckosędziszowskiego i dębickiego) bardzo dobrze spisali się nasi reprezentacji.
Wtorkowy wieczór na naszej platformie e-learningowej najefektywniej spędził
Darek Kowalski z klasy czwartej TI osiągając drugi rezultat tej rundy w swojej
grupie wiekowej tj. 27/30 punktów. Obok Darka równie imponujący wynik
odnotowała jego koleżanka z klasy Jadwiga Alberska - 26/30 punktów, która
tym wynikiem wraca do dobrej formy, jaką wielokrotnie wcześniej
prezentowała. Natomiast wśród młodszych informatyków w dalszym ciągu
rewelacyjnie spisuje się Grzegorz Majka (1TI), który tym razem zdobył 27/30
punktów oraz Tomasz Łusiewicz (1TI) zdobywając 28/30 punktów - również
drugi wyniki tego dnia.
Dzięki tym świetnym wynikom mamy aktualnie czwarte miejsce Grześka (na
164 uczestników) oraz ósme miejsce Darka (na 108 uczestników). Również
drużynowo plasujemy się na dobrym piątym i szóstym miejscu.
Przed nami jeszcze 3 rundy rozgrywek, więc wiele się jeszcze można wydarzyć,
a w czołówce jest na prawdę bardzo ciasno!
Zobacz szczegółową klasyfikację rozgrywek.
Maciej Matusik

Artykuł 182:
Artyści z Ukrainy w naszej szkole

Nasza szkoła należy do Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Uczestnictwo w
tym programie wiąże się z promowaniem kultury pokoju i wzajemnego
międzynarodowego zrozumienia. Dlatego szkoła postanowiła zaprosić zespoły z
Ukrainy aby promować dialog kultur i religii w naszej szkole. W ZSAT w
grudniu 2010r. i styczniu 2011r. zaprezentowały się zespoły z Kijowa i
Charkowa. W grudniu wystąpił chór dziecięcy „Skworuszka” z .Charkowa
W repertuarze znalazły się pieśni cerkiewne i ukraińskie pieśni ludowe oraz
kolędy. W styczniu 2011r. wystąpił zespół taneczny „Lubawuszka” z
Dziecięcego Pałacu Młodzieży z Kijowa.
Zespół bardzo spodobał się młodzieży z naszej szkoły ponieważ zaprezentował
ukraińskie tańce ludowe oraz piękne kostiumy. Najbardziej urzekł wszystkich
taniec syberyjski z Jakucka. Spotkania były również okazją do nawiązania
bezpośrednich kontaktów z młodzieżą ukraińską. Uczniowie uczący się języka
rosyjskiego mieli okazję do wykorzystania tego języka w praktyce podczas
wspólnego poczęstunku.
Agnieszka Piskorowska

Artykuł 183:
Sukcesy Naszych uczniów
Nasi uczniowie uczestniczą w licznych konkursach o tematyce prozdrowotnej
organizowanych w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie. Dzięki dużemu
wysiłkowi i talentowi uczniów, wspieranych przez nauczycieli, Nasza szkoła
wzbogaciła się w liczne sukcesy.
Marta Sasiadek z klasy III technikum architektury krajobrazu zwyciężyła w VI
edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Porozmawiajmy o AIDS”
organizowanym przez WSSE w Rzeszowie otrzymując w nagrodę MP4,
natomiast Karolina Basara z III klasy technikum w zawodzie kelner zajęła II
miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach
organizowanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy w ramach działań
Szkoły Promującej Zdrowie. Na zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego w
Sędziszowie Małopolskim uczestniczyliśmy w konkursie „Matce naturze dłoń
podajmy”, na który nagraliśmy film o tymatyce prozdrowotnej. W konkursie
tym zajęliśmy III miejsce. Również na Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i
Żywności nasza uczennica uplasowała się w pierwszej dziesiątce i zabrakło jej
kilku punktów aby zakwalifikować się do etapu centralnego tego konkursu.
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Przygotowała: Dorota Dudzińska

Artykuł 184:
Ogólnopolski konkurs informatyczny BÓBR
W V-edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Bóbr” najlepsi z
naszej szkoły zostali:
I miejsce Paweł Kramarz - klasa 1TI;
II miejsce Tomasz Łusiewicz, Krzysztof Pięciak, Mateusz Śliwa – klasa 1TI;
III miejsce Damian Pazdan - klasa 1TI;
Na wyróżnienie zasługuje szczególnie uczennica klasy 1TG Anna Wojtaszek,
która, mimo, iż nie uczy się na kierunku informatycznym zajmując V miejsce
okazała się lepsza od większości pozostałych uczestników.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Termin wręczenia
dyplomów dla osób wyróżnionych zostanie podany po zakończeniu ferii
zimowych.
Bóbr - to nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie
międzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii
informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs Bóbr obejmuje swoim zasięgiem
uczniów we wszystkich typach szkół i jest już organizowany w wielu krajach.
Konkurs ten należy do najtrudniejszych z wszystkich konkursów szczególnie z
powodu swojej popularności – w tym roku wzięło w nim udział około 156 tys.
uczestników.
Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem.
Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się
komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i
problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania
takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i
oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne
oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i
językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością
algorytmicznego myślenia.
Szczegóły na temat konkursu dostępne na stronach: www.bobr.edu.pl
Uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
opiekunem uczniów jest: mgr inż. Krzysztof Kliś

Artykuł 185:
Asia pierwsza, Sylwia trzecia !
6 kwietnia w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy odbyło się
uroczyste podsumowania siedemnastej edycji międzyszkolnego konkursu
„Wybieram trzeźwość”. Nasza szkoła po raz drugi brała udział w tym konkursie
i drugi raz gościliśmy na jego podium. Tym razem Joanna Marciniec z czwartej
klasy technikum informatycznego zajęła pierwsze miejsce w kategorii praca
multimedialna, natomiast Sylwia Lis z trzeciej klasy - technik architektury
krajobrazu odebrała trzecią nagrodę wśród prac plastycznych. Przy tej okazji
warto przypomnieć, że Sylwia w ubiegłym roku stanęła w tej kategorii na
najwyższym stopniu podium. Naszą szkołę reprezentowali również: Maciej
Ochał (3TAK) i Robert Głodek (4TI). W rywalizacji brały udział gimnazja i
szkoły ponadgimnazjalne powiatu dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego.
Serdecznie gratulujemy laureatom i już teraz zachęcamy wszystkich uczniów do
udziału w kolejnej edycji konkursu.
Maciej Matusik

Artykuł 186:
Po prostu zrób KABARET
Już po raz trzeci 18 marca w Domu Kultury „Mors” w Dębicy odbyły się
Potyczki Kabaretowe. Na scenie zaprezentowały się młodzieżowe kabarety z
Dębicy, Ropczyc, Lubczy, Lubaczowa, Łańcuta, Rzeszowa i Krosna (łącznie10
grup). Nasze miasto reprezentował szkolny kabaret „Siarkofruty” z Zespołu
Szkół Agro-Technicznych. Po obejrzeniu prezentacji kabaretowych jury w
składzie: Jan Maślanka (przewodniczący), Wojciech Micek, Krzysztof Czernia i
Bartłomiej Pondo, przyznało w kategorii szkół ponadgimnazjalnych następujące
nagrody:
1 miejsce – Kabaret SSOK z Krosna,
2 miejsce - Kabaret Siarkofruty z Ropczyc,
3 miejsce – Jolanta Zadworna i Dominika Kisała z Lubaczowa.
Na uwagę zasługuje fakt, że członkowie naszego kabaretu po raz pierwszy
wystąpili z własnym programem autorskim- przygotowali skecz pt. „W
Pekaesie”, który wywołał lawinę śmiechu i uznanie jury. Licznie zgromadzona
publiczność długo oklaskiwała młodych artystów kabaretowych. Ogromny
aplauz publiczności wywołał prowadzący Konrad Pondo, który rozbawił
widownię do łez.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Opiekunami Szkolnego Kabaretu „Siarkofruty” są: Joanna Kozubowska i
Adrianna Sulimirska

Artykuł 187:
Ciekawa lekcja dla naszych informatyków
Już po raz kolejny nasi informatycy mieli możliwość uczestniczenia w lekcji
prowadzonej przez zaproszonego Gościa, dr inż Maksymiliana Knapa
wykładowcy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z
Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji. Tematem zajęć było
przybliżenie uczniom ciekawego i nowatorskiego sposobu uczenie się
programowania poprzez pewną formę zabawy jaką jest projekt: "Robocode".
Robocode jest grą, przy okazji której można uczyć się i doskonalić techniki
programowania w Javie. Przy pomocy tego języka programowania tworzy się
roboty, które następnie wystawia się do walki na arenie. Celem gry jest
stworzenie programu-robota, który walczy na arenie z podobnymi do siebie
przeciwnikami. Podobnymi - czyli też programami, ale każdy z nich może
działać całkiem inaczej i jest to ograniczone tylko pomysłowością programisty.
Najprostsze roboty mogą poruszać się do przodu i do tyłu, obracać działko
dookoła i strzelać, gdy w zasięgu znajdzie się przeciwnik. Stworzenie 'niezbyt
ądrego' robota jest bardzo proste - wystarczy kilka linijek kodu, lecz dodanie mu
troszkę inteligencji, zaprogramowanie taktyki walki, uników i zaawansowanej
logiki działania stwarza już nie lada wyzwanie dla programistów.
Więcej informacji na stronie projektu: http://robocode.sourceforge.net/
Paweł Paśko

Artykuł 188:
Międzyszkolna Liga Informatyczna - runda piąta
Ostatni wtorek upłynął w naszej szkle pod znakiem konkursów
informatycznych. Po porannym konkursie dla gimnazjalistów, wieczorem do
rywalizacji stanęli starsi informatycy z pięciu szkół ponadgimnazjalnych
powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz powiatu dębickiego. Rozegrana
została kolejna, piąta już runda tego cyklicznego konkursu. Tym razem blisko
250 osób rozwiązywało testy on-line w dwóch kategoriach wiekowych w

oparciu o platformę e-learningową naszej szkoły. Kolejny raz bardzo dobrze
spisali się nasi reprezentaci - w młodszej grupie wiekowej znów nie zawiódł
Grzesiek Majka z pierwszej klasy TI, który dzięki wykazaniu się świetną wiedzą
informatyczną zdobył aż 26/30 punktów co pozwoliło mu utrzymać wysokie 4
miejsce w klasyfikacji generalnej. Natomiast wśród starszych kolegów nasi
uczniowie zdobyli najwyższe wyniki tego dnia - Mateusz Wojtaszek z trzeciej
klasy TI, Dariusz Kowalski i Robert Głodek z klasy czwartej w całym teście
popełnili tylko jeden błąd! Na uwagę zasługują też wyniki Jadwigi Alberskiej
oraz Marcina Kozka, którzy wywalczyli tym razem po 25 punktów.
Do końca tegorocznych rozgrywek pozostało już tylko dwie rundy, tak więc
liczymy na kolejne dobre wyniki naszych podopiecznych i trzymamy za nich
mocno kciuki!
Maciej Matusik

Artykuł 189:
Wariacje z naleśnikiem
Dnia 15 marca 2011 r. w naszej szkole odbył się konkurs gastronomiczny na
najlepszego ucznia w zawodzie kucharz małej gastronomii.
Konkurs miał na celu: podniesienie poziomu kształcenia zawodowego uczniów,
doskonalenie umiejętności, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości, możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminem zewnętrznym
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, umiejętność pracy zespołowej.
Tematem przewodnim konkursu były „Wariacje z naleśnikiem”. Do
współzawodnictwa zgłosiło się 7 drużyn dwuosobowych z klasy II Zasadniczej
Szkoły Zawodowej :
1. Justyna Toton, Magdalena Bizoń
2. Barbara Jachimiec, Ewa Jachimiec
3. Faustyna Pieprzak, Justyna Ciebień
4. Barbara Bednarz, Alicja Dryga
5. Damian Dryja, Paweł Gierlak
6. Damian Bieszczad, Przemysław Ochał
7. Katarzyna Stankiewicz, Natalia Szmul.
Uczniowie do konkursu zostali przygotowani przez nauczycieli przedmiotów
zawodowych: mgr inż. Halinę Wiktor oraz mgr inż. Magdalenę Charchut, które
jednocześnie przygotowały konkurs od strony organizacyjnej.

Komisja konkursowa oceniała sposób wykonania , estetykę podania oraz cechy
organoleptyczne przygotowanych potraw, a w dodatkowym kryterium oceniono
wiedzę teoretyczną z zakresu ich sporządzania.
Niełatwo było wyłonić zwycięzcę, ponieważ wszyscy uczestnicy zaprezentowali
wysoki poziom wiedzy i umiejętności z zakresu technologii gastronomicznej.
Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce - Katarzyna Stankiewicz, Natalia Szmul- „Czekoladowa przyjemność”
II miejsce- Barbara Bednarz, Alicja Drygaś- „Naleśnikowe inspiracje”
III miejsce- Justyna Toton, Magdalena Bizoń- „Naleśniki piwne z pikantnym
nadzieniem”
Pozostali uczniowie zostali wyróżnieni za ciekawe pomysły i wysoki poziom
umiejętności.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wiktor Halina, Magdalena Charchut

Artykuł 190:
Szkolenie baristyczne w naszej szkole
W dniach 11-12. 02.2011 r. w naszej szkle odbyło się profesjonalne szkolenie
baristyczne, w którym uczestniczyli nauczyciele przedmiotów
gastronomicznych pracujących w ZSA-T oraz koleżanki z zaprzyjaźnionych
szkół z Rzeszowa i Czudca, a także uczniowie klas III i IV Technikum uczących
się w zawodzie kelner. Szkolenie przeprowadziła Pani Renata Lebiedzka z
Małopolskiej Szkoły Baristów EXPERT CAFE z Krakowa.
Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z historią kawy, rodzajem ziaren
kawowca, różnymi metodami parzenia kawy oraz z zasadą świętej dziesiątki
czyli PERFECTO ESPRESSO.
Dzięki ogromnej wiedzy i zdolnościom komunikacyjnym pani Lebiedzkiej
uczestnicy szkolenia z łatwością przyswoili sobie niezbędne wiadomości.
Przeprowadzone zajęcia utwierdziły nas w przekonaniu, że mieliśmy do
czynienia z mistrzem, posiadającym nie tylko umiejętności praktyczne, ale i
bogaty warsztat metodyczny poparty wieloletnim doświadczenie zawodowym.
Wykłady Pani Lebiedzkiej miały bardzo ciekawą formę przekazu. Interesująca
była również warsztatowa forma zajęć, podczas której uczestnicy poznali tajniki
sporządzania kawy espresso.
Każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat baristy I-go stopnia.
Warunkiem uzyskania certyfikatu było zdanie egzaminu teoretycznego i
praktyczngo.

Uczestnictwo w licznych szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez
specjalistów pozwalają nam na poszerzenie kompetencji jako nauczycieli
przedmiotów gastronomicznych. Dzięki uczestnictwu w różnych szkoleniach
ciągle udoskonalamy swoje metody nauczania, a także mamy możliwość
wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Opracowała: Magdalena Charchut

Artykuł 191:
Marcin chce zostać dobrym kucharzem
Marcin Czapka uczy się zawodu kucharza w ropczyckim Zespole Szkół Agro –
Technicznych. Ostatnio zaprezentował swoje umiejętności w XII Małopolskim
Konkursie Szkół Gastronomicznych, który odbył się w dniach 4 - 6 marca w
Krakowie.
Jakie było twoje zadanie konkursowe?
Był to konkurs pod hasłem „Specjalności regionalne”, więc najpierw należało
wymyślić recepturę dwóch dań inspirowanych kuchnią regionalną, a później
przyrządzić je podczas części praktycznej konkursu kucharzy. Jury wybrane
drogą losowania oceniło wygląd i smak przygotowanych potraw
Dużą miałeś konkurencję?
Dużą i międzynarodową. W konkursie wzięło udział 44 uczniów z różnych
szkół gastronomicznych z Polski, Francji, Niemiec i Słowacji.

Jakie potrawy przygotowałeś i skąd wziąłeś na nie pomysł?
W wymyśleniu receptury pomógł mi szef kuchni z Folwarku Cyziówka, gdzie
odbywałem praktyki zawodowe. Kilka razy zmienialiśmy koncepcję, ale
ostatecznie przygotowaliśmy dwie potrawy „na słono” i „na słodko” . Pierwsza
potrawa – „Zawijaniec podkarpacki w asyście pierożka warzywnego orzeźwiony
surówką” to kompozycja polędwiczki wieprzowej nadziewanej serem kozim,
ogórkiem i papryką, podany z sosem pomidorowo-paprykowym. Druga potrawa
to deser „Owocowy sad – jabłko i wiśnia w subtelnym duecie”, czyli mus
jabłkowy podany na krążku biszkopta, polany sosem wiśniowym na bazie
półsłodkiego czerwonego wina.
rys. Deser wykonany przez Marcin
fot. Uczeń Marcin Czapka ze Zbigniewem Kurleto, długoletnim szefem
krakowskiej restauracji Wierzynek, członkiem Klubu Szefów Kuc

Brzmi smakowicie… Wszystko udało ci się przygotować zgodnie z recepturą?
Miałem bardzo dużo czasu na przygotowanie potraw, bo aż 4 godziny, więc nie
denerwowałem się wcale. Bardziej przeżywała mój udział w konkursie
opiekunka, pani Wioletta Walczyk – Weselak. Ostatecznie zostałem oceniony
wysoko, bo na 11 miejscu, co uważam za swój sukces.
Rozmawiała Małgorzata Pięta.
PODZIĘKOWANIA
Dyrekcja Zespołu Szkół Agro – Technicznych oraz nauczyciele Pracowni
Gastronomicznej składają serdeczne podziękowania Szefowi Kuchni Folwarku
Cyziówka za przygotowanie ucznia do udziału w Małopolskim Konkursie Szkół
Gastronomicznych.

Artykuł 192:
XXXIV Ogólnopolskiea Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Aż dwóch uczniów naszej szkoły awansowało do 2 etapu XXXIV
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kategorii
teleinformatyk: Grzegorz Majka - z klasy 1TI i Tomasz Łusiewicz – z klasy 1TI.
Nasi informatycy nawet w tej trudnej dyscyplinie okazali się nie do pokonania i
znaleźli się gronie najlepszych teleinformatyków nie tylko z Polski, ale również
z krajów sąsiednich, mimo iż w tym kierunku nie kształci się w naszej szkole.
Zawody zostaną rozegrane w dniach 31 III - 1 IV 2011. w Krakowie.
Opiekunem uczniów jest Pan Krzysztof Kliś
W olimpiadzie sprawdzana jest wiedza:
1. Podstawy elektrotechniki - prąd stały
2. Podstawy elektroniki analogowej: tranzystory MOS i ich układy pracy,
wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania, generatory i przerzutniki.
3. Technika cyfrowa: algebra Boole'a, bramki logiczne, przerzutniki, rejestry,
pamięci.
4. Mikroprocesory, budowa, działanie, modele programowe, CISC i RISC,
kontrolery jednoukładowe.
5. Podstawy telekomunikacji, transmisja cyfrowa sygnałów analogowych,
modulacje analogowe i cyfrowe.
6. Sieci telekomunikacyjne, sygnalizacja.
7. Systemy radiowe i anteny.
8. Sieci komórkowe, budowa, protokoły.

9.
10.
11.
12.
13.

Algorytmy i struktury danych.
Sieci komputerowe.
Bazy danych.
Systemy operacyjne, budowa PC.
Języki programowania.

Gratulujemy olimpijczykom osiągnięcia tak wysokich wyników i życzymy
dalszych sukcesów !

Artykuł 193:
Złote głosy 2011
GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE
Pani Wioletta Walczyk – Weselak zdobyła III miejsce w kategorii Nauczyciel
Roku

Aktualne wyniki można sprawdzić na stronie: http://glospowiatu.eu

Artykuł 194:
Czwarta Władza z Klasą - nasz udział w warsztatach dziennikarskich
17 lutego drużyna naszej szkoły, redakcja portalu echoo.pl wzięła udział w
ostatnich
ogólnych warsztatach, zorganizowanych w ramach projektu „Czwarta władza z
Klasą. Szkolny koncern medialny”, które odbyły się w Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się
wiele ciekawych rzeczy dotyczących zawodu dziennikarza, jak ważne jest
właściwe rozdanie obowiązków w redakcjach czy w jaki sposób powstaje
dziennik i portal „Nowiny”. Zapoznaliśmy się również z prawem i etyką
dziennikarską. Swoją wiedzę i dobre rady przekazywali nam „starsi koledzy po
fachu” tacy jak: Szymon Taranda (redaktor naczelny portalu wsiz.rzeszow.pl),
Sławomir Gawroński (były dziennikarz radiowy i prasowy), Rafał Polak (doktor
nauk humanistycznych, politolog, medioznawca) czy Anna Martens (opiekun
Magazynu Studenckiego WSIiZ "Pressja").

Przed nami teraz warsztaty specjalizacyjne w których każda z osób w naszej
redakcji zapozna się z zadaniami jakie przed nią stoją. Będziemy starać się
zapamiętać z tych zajęć jak najwięcej, aby stworzyć profesjonalny portal, który
będzie znany w okolicy.
Mateusz Wojtaszek - 3TI

Artykuł 195:
Dzień Hakowicza
4 lutego na całym świecie obchodzony jest, jako Światowy Dzień Walki z
Rakiem. Z tej okazji w Zespole Szkół Agro-Technicznych w ramach programu
MAM HAKA NA RAKA został zorganizowany Dzień Hakowicza. Zespół
uczniów w składzie: Maciej Ochał, Sylwia Lis oraz Mateusz Wojtaszek
przygotowali prezentacje multimedialne i krótkie filmiki, które miały przybliżyć
uczestnikom wpływ palenia papierosów na rozwój różnych chorób, w tym
głównie raka płuc. Uczniowie przekazali kolegom informacje dotyczące
sposobów wykrywania, przyczynach i sposobach leczenia raka płuc, który jest
najczęstszym nowotworem złośliwym. Jest jednym z najgorzej rokujących
nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u
mężczyzn i jest na drugim miejscu pod tym względem u kobiet.
Kabaret ”Siarkofruty” (w składzie Damian Marć i Marek Malikowski)
zaprezentował nam skecz pt. „Papieros”, który został przyjęty gromkimi
brawami. Również nasz utalentowany szkolny zespół muzyczny, z wokalistą
Andrzejem Chodakiem, rozweselił młodzież piosenką „Genowefa”.
Miejmy nadzieję, że informacje przekazane uczniom będą procentowały w
przyszłości nie tylko w ich życiu, ale także w najbliższym środowisku.
Po apelu akcja przeniosła się do miast gdzie zbierane były podpisy popierające
tego typu przedsięwzięcia. Uczniowie rozdawali ulotki i informowali
przechodniów, że 5 lutego jest Dniem Otwartych Drzwi w Poradniach
Onkologicznych. Może, choć część spośród tych osób przebada się, gdyż
wiadomo, że nowotwór wcześniej wykryty daje lepsze rokowania wyleczenia.
Pamiętajmy o profilaktyce!!!
Przygotowała: Dorota Dudzińska

Artykuł 196:
„Piruet z łyżką i widelcem”
W pierwszym dniu ferii- 17.01.2011 r. nauczyciele przedmiotów
gastronomicznych Zespołu Szkół Agro-Technicznych zorganizowali zajęcia
otwarte dla absolwentów gimnazjów. Nasza propozycja została przychylnie
przyjęta w środowisku gimnazjalistów, bo w zajęciach uczestniczyli uczniowie z
gimnazjum z Wielopola Skrzyńskiego, Niedzwiady i Łączek Kucharskich
Przybyłych w tym dniu uczniów wraz z opiekunami przywitały nauczyciele
Magdalena Charchut i Dorota Dudzińska, które wraz z koleżankami Haliną
Wiktor i Anną Górak zaprosiły do wzięcia udziału w przygotowanych specjalnie
na tę okazję zajęciach i prezentacjach.
Gimnazjaliści, opiekunowie i Dyrekcja naszej szkoły - Maria Strzępka i Janina
Mussur obejrzeli żartobliwy a zarazem uczący wstęp występ dotyczący zasad
zachowania się przy stole w wykonaniu uczniów naszej szkoły: Karoliny Basary,
Michała Strzępek, Damiana Marcia, Marka Malikowskiego, Dominiki Przystaś,
Dominika Pociaska, Anety Marć.
Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowana przez
uczennice klasy I –Justynę Kurowską i Monikę Wójcik, podczas której młodzież
poznała elementy szklanej, porcelanowej i metalowej zastawy stołowej.
Później uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich w asyście
nauczycieli i uczniów technikum w zawodzie kelner zdobywali umiejętności
dekoracyjnego składania serwetek. Podczas ćwiczeń praktycznych poznali
zasady prawidłowego nakrywania stołu do określonego menu.

Druga grupa gimnazjalistów także pod okiem nauczycieli mogła sprawdzić się
w roli kucharza. Przy pomocy starszych koleżanek: Basi Bednarz, Alicji Drygaś
i Ani Kopeć uczących się w zawodzie kucharz małej gastronomii gimnazjaliści
upiekli wspaniałe serca piernikowe. To nie koniec zadania… Każdy z
uczestników musiał je jeszcze udekorować. Wśród pięknie ozdobionych
wypieków znalazły się prezenty dla rodziców, dziadków i nawet nauczycieli
opiekunów, dzięki którym młodzież mogła być obecna w naszej szkole.
Dla wypełnienia miłej atmosfery podczas zajęć otwartych uczniowie naszej
szkoły swoim młodszym kolegom oraz ich opiekunom przygotowali
poczęstunek, prezentujący wysokie umiejętności młodzieży uczącej się w
zawodach w klasach gastronomicznych. Ponadto każdy absolwent gimnazjum
otrzymał certyfikat uczestnictwa w zajęciach otwartych.
W czasie spotkania i indywidualnych rozmów widać było duże zainteresowanie
uczniów kierunkami gastronomicznymi. Celem naszych zajęć w tym dniu było

zachęcenie przyszłych absolwentów, aby kontynuowali naukę właśnie w naszej
szkole.
Opracowały: Magdalena Charchut, Dorota Dudzińska

Artykuł 197:
Konkurs informatyczny dla Gimnazjalistów
Przewodnik w wersji .pdf
Zobacz galerię zdjęć z poprzedniego finału

Artykuł 198:
Pożegnanie Starego Roku
W środę 22 grudnia, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w szkolnej auli
odbyło się uroczyste pożegnanie Starego Roku, w którym uczestniczyli
uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście; m.in. pani Dorota Strzyż,
wicestarosta powiatu. Główną atrakcją przedświątecznego spotkania było
przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pani
Anny Kędzior i pani Kingi Wozowicz. Jasełka były znakomite, nie zabrakło
zabawnych scenek, świetnych kostiumów, pięknej dekoracji a przede wszystkim
aktorskich zdolności uczniów. Donośne kolędowanie na dwa głosy przy
akompaniamencie fortepianu i skrzypiec niosło się na całą szkołę. Występ
uczniów zyskał wielkie uznanie publiczności, prawdziwy huragan oklasków
wywołała także pani dyrektor, która ogłosiła po występie skrócenie lekcji.
Tekst i zdjęcia: Małgorzata Pięta
W Jasełkach wystąpili:
1.Agata Szeliga (diabeł) 1 Tż
2.Monika Nieroda(narrator) 1 Tż
3.Justyna Kurowska (Maryja) 1 Tż
4.Michał Pelc (pasterz)
2 Ti
5.Daniel Frydrychowski(pasterz)2 Ti
6.Bartłomiej Krok (pasterz) 2 Ti
7.Katarzyna Bartela (diablica) 2 Ti

8.Marek Malikowski (król) 3 Ke
9.Damian Marć (król)
3 Ke
10.Andrzej Chodak (król)
3 Ke
11.Marta Siwiec (anioł)
1 Tak
12.Anna Malikowska (anioł) 1 Te
13.Martyna Czekajska (anioł) 1 Te
14.Dominik Ciosek (herod)
1 Tmr
15.Monika Chruściel (anioł) 1 Tż
16.Mateusz Ignac (Józef)
1 Tmr
17.Kamil Bezara (hetman)
1 Tg
18.Monika Wójcik (Jagna)
1 Tż
19.Dominika Przystaś (śmierć) 1 Tż
20.Marek Klacza (diabeł)
1 Tmr
21.Rafał Masłowski (diabeł) 1 Tmr
OPRAWA MUZYCZNA
Akompaniament:
Renata Ruciak (skrzypce) 2 Tak , Dominik Rachwał (fortepian) 2 Ti
Śpiew:
1.Agata Dziedzic
1 Tak
2.Wacław Pitera
3 Ke
3.Urszula Dubiel
2 Tg
4.Marcelina Boronowicz 2Tg
5.Arkadiusz Chojecki 1 Tmr
6.Artur Skóra
1 Tmr
7.Przemysław Misielak 1 Mop
8.Marta Misielak
3 Tż

Artykuł 199:
Targi HORECA`2010
19 listopada 2010 r. uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik żywienia
i gospodarstwa domowego, kl IV Technikum w zawodzie kelner i kl II
Technikum w zawodzie kucharz wraz z nauczycielami K. Kania, A. Górak i M.
Charchut uczestniczyli w Targach HORECA w Krakowie.
W tym roku ponad 310 wystawców z Polski i zagranicy (m.in. z Włoch,
Niemiec i Słowacji), zaprezentowało swoje najnowsze produkty oraz
rozwiązania stosowane w gastronomii i hotelarstwie. Podczas imprezy,
odbywającej się w czterech sektorach wydawniczych, odbyły się liczne
konkursy i pokazy sztuki kulinarnej. Był to m.in. plebiscyt Kulinarny talent

Małopolski, a także konkurs podczas, którego najlepsi bariści z całego kraju
walczyli o tytuł Krakowskiego Mistrza Latte Art.
W czasie tegorocznej edycji targów, które łączą trzy branże: hotelarską,
gastronomiczną i winiarską, po raz pierwszy został zaaranżowany VIP Room, w
którym zwiedzający mogli porozmawiać z gwiazdami o polskiej gastronomii
oraz poznać sekrety ich warsztatu kulinarnego. Gośćmi byli m.in. Zbigniew
Kurleto, Grzegorz Komendarka.
Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla smakoszy kawy. W specjalnej
Strefie Kawy odbyła się debata poruszająca tematy dotyczące rynku kawy.
Rozmawiano m.in. o sposobach palenia kawy a także o najpopularniejszych
rodzajach tego napoju.
Miłośnicy win także mogli znaleźć coś dla siebie. Czekały na nich liczne
degustacje win polskich, francuskich oraz węgierskich, a także win
nominowanych do nagrody Grand Prix Magazynu Wino 2010.
Targi to przegląd różnego rodzaju produktów potrzebnych do funkcjonowania
hotelu, restauracji i baru, a także szerokiej gamy sosów, kremów, warzyw, dań
gotowych, soków, wysokogatunkowej kawy, włoskich makaronów, płynnej
czekolady, czereśni kandyzowanych oraz wielu innych smakowitych specjałów.
Dużym oblężeniem w tym roku cieszyły się stoiska z lodami , oraz fontanna z
czekolady. Nasi uczniowie już dziś chętnie by tam powrócili….
Magdalena Charchut

Artykuł 200:
Nasz sukces w Intersieci
W VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Intersieć” którego
I etap odbył się w dniach od 22 do 26 listopada 2010 nasi informatycy odnieśli
duży sukces - aż 16 uczniów naszej szkoły dostało się do 2 etapu tego
prestiżowego konkursu.
Najlepszymi okazali się:
1. Łusiewicz Tomasz z klasy 1TI
2. Plezia Damian z klasy 1TI
3. Myzia Maciej z klasy 1TI
4. Majka Grzegorz z klasy 1TI
Na wyróżnienie zasługują również trzy dziewczyny z klasy 1TG które również
dostały się do 2 etapu:
Bezak Anna
Skóra Monika
Wojtaszek Anna

Konkurs :Intersieć” jest obecnie największym Ogólnopolskim Konkursem
Informatycznym w Polsce, skierowany jest do młodzieży ze szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalych. W roku obecnym w pierwszym etapie
wzięło udział aż 13100 uczestników.
Merytorycznie olimpiadę wspierają Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
we Wrocławiu, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w
Olsztynie, Wyższa Szkoła Informatyki w Lublinie, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz szereg innych uczelni i
instytucji .
Konkurs obejmuje następujące zagadnienia (zgodne z sylabusami ECCC):
programowanie,
bazy danych,
technologie mobilne,
technologie informacyjno-komunikacyjne,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
multimedia.
Gratulujemy laureatom osiągnięcia tak wysokich wyników i życzymy dalszych
sukcesów kolejnych etapach.
Opiekunem uczniów jest Pan Krzysztof Kliś

Artykuł 201:
Absolwenci
"Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości"
T. Kotarbiński
Szkolne jubileusze kryją w sobie wielką siłę. Jest nią przywiązanie do szkoły,
koleżanek, kolegów, nauczycieli, swoistej dla każdej szkoły atmosfery, a co
najważniejsze do własnej młodości. Obchody Jubileuszu 70-lecia powstania
szkoły umożliwiły nam ponowne spotkanie się w jej murach, pozwoliły
powrócić minionym chwilom do wspomnień, które zawsze wdzięczne pozostają
w naszej pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca w którym
zostawiło się część swojego życia. Tu bowiem przygotowywaliśmy się do
nieznanych wyzwań, którym mogliśmy sprostać bogatsi w zdobytą wiedzę,
gotowi do akceptacji zmian i własnego rozwoju. Z głębi serca dziękujemy Pani
Dyrektor Marii Strzępce oraz wszystkim Nauczycielom i instytucjom za trud
włożony w zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości, za pamięć, życzliwość

i umożliwienie nam zwiedzenia szkoły. Jesteśmy zdumieni rozwojem tej
placówki i zmianami jakie zostały w niej poczynione. Dziękujemy naszym
wychowawcom, również tym, których już nie ma wśród nas, za naszą edukację,
wychowanie oraz wskazanie właściwej drogi.
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły życzymy wielu
zawodowych sukcesów, radości z wykonywanej pracy, cierpliwości i
wytrwałości. Natomiast młodzieży dużo przyjemnych chwil w szkole i
osiągnięcia celów, jakie przed sobą stawiają.
Absolwenci

Artykuł 202:
ZAMÓW ZDJĘCIA (JUBILEUSZ 70-LECIA)
Aby zobaczyć zdjęcia z uroczystości kliknij tutaj Galeria
ZAMÓW ZDJĘCIA JUŻ DZIŚ
ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 70-LECIA SZKOŁY
CENA: 12 zł (1 x CD)
ILOŚĆ ZDJĘĆ: 700 sztuk
Przykładowe zdjęcia z płyty możesz oglądnąć klikając ZOBACZ
PŁATNOŚĆ PRZELEW BANKOWY
ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO – TECHNICZNYCH,
39 – 100 ROPCZYCE, UL. MICKIEWICZA 13
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ OPERACYJNY
ROPCZYCE
NR KONTA:
51 8642 1139 2013 3905 2155 0003
Z DOPISKIEM:
ZDJĘCIA JUBILEUSZ 70-LECIA

Artykuł 203:
Ten sztandar mnie przeżyje...

Pani Sławomira Marciniec jest absolwentką dawnego Zespołu Szkół
Rolniczych, a obecnie pełni funkcję szefowej Rady Rodziców Zespołu Szkół
Agro – Technicznych. Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 70 – lecia
szkoły, postanowiła jej podarować niezwykły prezent – wykonany
własnoręcznie nowy sztandar.
Uroczyste obchody Jubileuszowe odbędą się w szkole za pół roku -16
października. Jak obecnie wygląda stan przygotowań sztandaru, który
postanowiła pani podarować z okazji Jubileuszu?
Jedna strona sztandaru jest już gotowa, jest skonsultowana i zaakceptowana
przez panią dyrektor i nauczycieli, którzy ją oglądali. Mogę powiedzieć, że
podoba się oglądającym, natomiast czy się będzie wszystkim podobać? To się
okaże kiedy zobaczymy cały sztandar.
Ta pierwsza strona sztandaru to flaga Polski z orłem na czerwonym polu. Pod
nim znajduje się hasło – słowa Wincentego Witosa Druga strona jest już w
zaawansowanym stadium przygotowań, są wykonane pojedyncze litery nazwy
szkoły i portret patrona. Na rewersie sztandaru znajdą się także dwie daty – roku
założenia szkoły – 1940 i roku jubileuszowego 2010. Proszę zwrócić uwagę, że
rok założenia to okres wojny i powstanie szkoły było na owe czasy ogromnym
osiągnięciem. Nie wiem jak założycielowi szkoły udało się przekonać władze
niemieckie, ale chwała i cześć należą mu się za to po dzień dzisiejszy.
Które elementy sztandaru są najtrudniejsze do wykonania?
Dość trudne było wykonanie samego portretu patrona. Rewers sztandaru
zawiera, oprócz nazwy szkoły, tradycyjny element ze starych sztandarów szkoły,
którym jest koło zębate i kłosy zboża, tworzące okrąg. W tym okręgu znajdzie
się portret Witosa z niedużym popiersiem, tak, żeby był widoczny charakter
jego stroju, czyli biała koszula - koniecznie bez krawata, ponieważ on
podkreślał swoje chłopskie pochodzenie, i szary garnitur. Twarz Witosa jest już
wyszyta i została wykonana na podstawie ołówkowego rysunku pani Barbary
Zawiszy – Czarnieckiej z Ropczyc. Pokazując gotowy portret pytałam różnych
ludzi: kto to jest? I wszyscy mówili, że Witos, to znaczy, że wizerunek jest
zrobiony dobrze. To było chyba najtrudniejsze zadanie, żeby uchwycić
podobieństwo
Dbałość o każdy szczegół wymaga czasu. Czy potrafi pani określić jak długo
trwała praca nad awersem sztandaru?
Jest to trudne do określenia, bo nie patrzę na zegar, jednego dnia wyszywa się
łatwiej, innego gorzej. Jeśli nie jestem zmęczona, pracuję dłużej i więcej. Trzeba
założyć sobie określony plan i go realizować. Na przykład wyszywając orła
najpierw musiałam na podstawie przepisowego godła zaprojektować rozmiar,
żeby na awersie zmieściły się także napisy. Godło jest dość duże, ma prawie 45
cm. Każdy element - każde pióro, paznokieć, dziób, oko - musiał być najpierw
rozrysowany na papierze, potem na materiale rysuje się taki sam wizerunek,
który jest dopiero podkładem do zrobienia całości. Potem znowu odrysowuje się
każdy element osobno na materiale, następnie to wszystko musi być

zimpregnowane na wkładzie gorsetowym, naszyte na jeszcze jeden materiał,
obszyte i zgrzane. Te wszystkie żmudne zabiegi są po to, żeby sztandar
przetrwał dłużej niż ja. To jest bardzo czasochłonna praca, długo trzeba czekać
na efekt i zadowolenie z niej.
Jest pani wobec siebie bardzo wymagająca…
Nie ma innej możliwości, bo jeżeli mnie samej nie podoba się to, co zrobiłam,
nikomu tego nie pokazuję.
Czy ktoś pani pomaga?
Jest to już 34 sztandar robiony przez mnie i przy okazji moja córka Asia też
nabrała wprawy w wykonywaniu niektórych czynności takich jak
przerysowywanie literek czy innych elementów, dlatego dużo mi pomaga.
Zresztą jest uczennicą tej szkoły, więc niech ma jakiś wkład do pracy nad
sztandarem.
Nowy sztandar będzie bardzo drogim prezentem jaki pani ofiaruje szkole. Skąd
ta idea, żeby wykonać Sztandar Jubileuszowy?
O nowym sztandarze dla szkoły pomyślałam już dawno, gdy robiłam renowację
obecnego sztandaru, na którym widnieje dawna nazwa – Zespół Szkół
Rolniczych. Jak wiemy, szkoła przeszła reorganizację, nazwa nie jest już
aktualna i uważam, że obecny sztandar powinien być zachowany jako eksponat
dokumentujący historię Zespołu. Nie wyobrażam sobie, żeby w czasie
obchodów Jubileuszu 70-lecia szkoła miała napis na sztandarze inny, niż sama
się nazywa. Poza tym uczyłam się tutaj razem z moimi dwiema siostrami,
obecnie uczy się tu moja córka i pomyślałam, że jakiś gest wdzięczności wobec
szkoły z mojej strony się należy. A że potrafię zrobić sztandar i mam w tej
materii jakieś doświadczenie, zaproponowałam, że wykonam sztandar
jubileuszowy.
Rozmawiała Małgorzata Pięta

Artykuł 204:
Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2010/2011
Pierwszy dzwonek oznajmiający rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011
zabrzmiał dla uczniów Zespołu Szkół Agro – Technicznych podczas uroczystej
inauguracji, która odbyła się 1 września w auli szkolnej. Rozpoczynając
uroczystość, pani dyrektor Maria Strzępka powitała serdecznie nauczycieli,
wychowawców, uczniów oraz zaproszonych gości – p. Sławomirę Marciniec Przewodniczącą Rady Rodziców, p. Sylwię Pelc – Rektor WSIE w Rzeszowie
oraz p. Wiesława Rygla, Posła na Sejm RP.

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Agro – Technicznych powiększyło się w
nowym roku szkolnym o dziesięciu nowych nauczycieli, którzy zostali
przedstawieni podczas uroczystości inauguracyjnej, są wśród nich –p. Anna
Kędzior, p. Małgorzata Kicińska, p. Zofia Król, p. Agnieszka Kosiak, p. Jolanta
Kosiak, ks. Marek Kędzior, ks. Wojciech Mazurek, p. Marcin Sroka, p. Kinga
Wozowicz, p. Piotr Łoboda.
W roku szkolnym 2010/11 naukę w Zespole Szkół Agro – Technicznych
rozpoczyna 222 pierwszoklasistów. W powitalnym przemówieniu p. dyrektor
pogratulowała im mądrego wyboru szkoły, życząc jednocześnie powodzenia w
nauce, silnej woli w dochodzeniu do wyznaczonego celu oraz radości w
budowaniu nowych przyjaźni. Pierwszoklasiści w uroczystym ślubowaniu
złożonym na sztandar szkoły przyrzekali dbać o dobre imię szkoły i rozwijać
swoje umiejętności poprzez rzetelną naukę.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego na ręce pani dyrektor nadeszło
wiele życzeń dla uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Oto
niektóre z nich:
Kazimierz Moskal, Poseł na Sejm RP:
„Uczniom życzę spełnienia własnych ambicji, nauczycielom zadowolenia z
pracy, rodzicom przekazuję wyrazy szacunku”
Józef Rojek, Starosta Powiatu:
„W nowy rok szkolny wchodzimy z nowymi nadziejami, marzeniami,
planami.(…) Życzę sukcesów w pracy i nauce”
Bolesław Bujak, Burmistrz Ropczyc:
„Przyjemności w odkrywaniu wiedzy, zapału do pracy oraz hartu w
przezwyciężaniu trosk”
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej:
„Liczę, że nauczyciele włączą się w poszukiwanie uzdolnień u swoich uczniów.
Niech polska szkoła będzie pełna radosnych, mądrych dzieci, które lubią swoją
szkołę i naukę”
Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty:
„Życzę nam wszystkim, by ten rok szkolny był jak najlepszy”
Małgorzata Pięta

Artykuł 205:
Uczniowie naszej szkoły podbijają Kraków
Uczniowie kierunków gastronomicznych ropczyckiego Zespołu Szkół Agro Technicznych wzięli udział w V Festiwalu Kuchni Greckiej, który odbył się 26
czerwca w Krakowie. Podczas Festiwalu konkurują ze sobą kucharze-

profesjonaliści, ale szansę na pokazanie swoich umiejętności mają także
nieliczne drużyny szkolne. Ekipa z Zespołu Szkół Agro - Technicznych była
jedną z trzech drużyn szkolnych zaproszonych w tym roku na Festiwal. O
udziale w tej prestiżowej imprezie kulinarnej opowiedziała nam Aneta Kozak,
uczennica technikum w zawodzie kelner.
Jaki był skład waszej drużyny?
W V Festiwalu Kuchni Greckiej Zespół Szkół Agro - Technicznych
reprezentowały 4 osoby - ja (Aneta Kozak), Dariusz Myrda z technikum
żywienia, Sylwester Jeleń z klasy technik-kucharz oraz Marta Sąsiadek. Każdy z
nas miał określone zadanie do wykonania. Razem z Sylwkiem byliśmy
odpowiedzialni za przygotowanie zakąsek, a Darek z Martą to nasi specjaliści
od dekorowania potraw i stołów fantazyjnie rzeźbionymi owocami i warzywami,
czyli od carvingu. Opiekunem naszej drużyny podczas festiwalu i w trakcie
kilkutygodniowych przygotowań była pani Wioletta Walczyk - Weselak.
Na czym polegało zadanie konkursowe?
Festiwal jest coroczną imprezą, która ma na celu propagowanie tradycyjnej
kuchni greckiej i oryginalnych receptur. W związku z tym nasze zadanie
polegało na wymyśleniu i wykonaniu zakąsek z tradycyjnych produktów
greckich. Na długo przed samym wyjazdem na Festiwal zaczęliśmy
przygotowania- wymyślaliśmy receptury, próbowaliśmy łączyć różne smaki,
szukaliśmy nowych pomysłów, jeździliśmy na zakupy do Tarnowa, bo tam
znajduje się najbliższy sklep, w którym można kupić takie smakołyki jak np.
ośmiornice czy marynowane liście winogron. Te produkty są bardzo drogie,
więc podziękowania należą się Starostwu Powiatowemu, które sfinansowało
nasz udział w Festiwalu. Podczas imprezy musieliśmy w czasie 40 min.
wykonać zestaw zakąsek greckich. Dodatkowo utrudniliśmy sobie zadanie
wymyślając oryginalny sposób ułożenia dwóch zimnych płyt. Układ
przygotowanych przez nas zakąsek przypominał architekturę starożytnego
Partenonu, stąd też nazwa - Odkryte smaki Partenonu. Dodatkowo nasz stół
zdobiły wymyślne rzeźby tematyczne, np. dyskobol i Partenon wyrzeźbione w
arbuzie oraz Wenus z Milo wyrzeźbiona przez Matrę z rzepy. Muszę przyznać,
że nasz stół prezentował się ciekawie i gromadziło się przy nim wielu
obserwatorów.
Co było dla was najtrudniejsze do wykonania? Czy wszystko się udało?
Nie obawiałam się wykonania samych zakąsek, ale bałam się o to, żeby nasz
Partenon wykonany z kieliszków i szklanych płyt, po prostu nie runął. Jeden
fałszywy ruch przy układaniu konstrukcji mógł spowodować, że wszystko się
zawali a my się ośmieszymy. Na początku drżały mi ręce, trema dawała o sobie
znać, ale ostatecznie wykonaliśmy wszystko dokładnie tak, jak zostało to
zaplanowane.

Pojechaliście na imprezę, gdzie były obecne największe kulinarne gwiazdy
telewizji i reprezentanci krakowskich szkół, które mają 70-letnią tradycję w
kształceniu kucharzy. Nie mieliście kompleksów?
Rzeczywiście, nikt tam nie słyszał o Ropczycach, a Teo Vafidis przekręcał
nawet nazwę miasta. Ale to nie miało znaczenia. Uważam, że
zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze i jesteśmy z siebie zadowoleni. Może
zakąski naszych konkurentów były bardziej wyrafinowane, ale my zdobyliśmy
serca publiczności pomysłowością, tym, że stworzyliśmy najbardziej
widowiskową kompozycję. Przy naszym stole gromadziło się najwięcej ludzi a
Teo Vafidis zgodził się nawet odwiedzić naszą szkołę w ramach obiecująco
rozpoczętej współpracy.
O ocenę swoich podopiecznych zapytaliśmy także opiekunkę, panią Wiolettę
Walczyk - Weselak:
Ta drużyna sprawia, że czuję się spełnioną nauczycielką. Jestem z nich
nieprzeciętnie dumna, ci młodzi ludzie mają pasję i są chętni do pracy. W dzień
zakończenia roku szkolnego do wieczora siedzieli ze mną w szkole i trenowali,
a w pierwszy dzień wakacji szkolnym busem jechali do Krakowa na Festiwal. A
mogli przecież już odpoczywać jak większość uczniów. Poza tym są bardzo
uzdolnieni, ja wymyślam jakieś dziwne rzeczy np. rzeźbę dyskobola na arbuzie,
a oni robią to lepiej, niż mogę to sobie wyobrazić. Konkurujemy ze szkołami o
długoletnich tradycjach w kształceniu gastronomicznym i wcale nie zostajemy
w tyle, dzięki zaangażowaniu takich uczniów jak Aneta, Marta, Darek i
Sylwester.
Rozmawiała Małgorzata Pięta

Artykuł 206:
Pierwsze certyfikaty CISCO rozdane!
Podczas uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego zostały
rozdane pierwsze certyfikaty dla uczniów, którzy brali udział w Lokalnej
Akademii Cisco. Pierwsze 11 osób, które zdobyły odpowiednią wiedzę i
umiejętności, weszły z posiadanie tego międzynarodowego dokumentu.
Serdecznie gratulujemy tej grupie i już dziś zachęcamy pozostałe osoby do
wzięcia udziału w kursie Cisco. Kolejna edycja startuje już we wrześniu!
Uwaga! Aby brać udział w akademii nie musisz być uczniem klasy
informatycznej!
Maciej Matusik

Artykuł 207:
Przygotowały deser dla Fryderyka Chopina
20 maja 2010 r. przyszli kucharze małej gastronomii z Zespołu Szkół AgroTechnicznych w Ropczycach wzięli udział w V Europejskim Konkursie
Kulinarnym „Deser dla Chopina" zorganizowanym przez Zespół Szkół
Gospodarczych w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Wspierania Młodych
Talentów "Łowcy pereł", zdobywając nagrodę specjalną.
W V Europejskim Konkursie Kulinarnym tym razem pod nazwą „Deser dla
Chopina" naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy II Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii. Alicja Kujda i Justyna Pytel
pod kierunkiem Krystyny Kani i Magdaleny Charchut przygotowały deser o
nazwie „Marcepanowe czarki Fryderyka". W konkursie brało udział 5 zespołów
ze szkół gastronomicznych z Polski, Słowacji i Ukrainy. Desery oceniało jury w
składzie: szef kuchni hotelu Classic w Rzeszowie - Ireneusz Krupa, cukiernik
Jakub Rak oraz opiekunowie grup z Ukrainy i Słowacji. Poziom konkursu był
bardzo wysoki, a desery przygotowane profesjonalnie- według regulaminu
konkursu musiały zawierać owoce, czekoladę i zioła.
W przygotowanym „ Deserze dla Chopina - marcepanowe czarki Fryderyka"
dominują produkty lubiane przez kompozytora, takie jak; marcepan ,czekolada
często degustowana w paryskich lokalach gastronomicznych, jak również ser
biały i twarożek. Ten oryginalny deser łączy w sobie posmak słodkiej gruszki z
nutką mięty, który podany był w marcepanowych czarkach. Elementy
dekoracyjne deseru nawiązywały do motywów muzycznych - nutki i stylowy
napis „F. Chopin" wykonany był z czekolady, zaś klawisze ulubionego
fortepianu Frycka zostały uformowane z masy marcepanowej i czekolady.
Młodzież uczestnicząc w konkursie gastronomicznym zdobyła nowe
umiejętności, a także miała możliwość wymiany doświadczeń kulinarnych.
Dobra lokata w konkursie - nagroda specjalna za kreację kulinarną jest promocją
szkoły nie tylko w regionie. Przyszli kucharze małej gastronomii wykazali się
nie tylko sztuką kulinarną zdobytą w szkole, ale i pasją, bo kucharz to „ artysta".
K. Kania i M. Charchut

Artykuł 208:

Zjazd Absolwentów 8 czerwca 2013
Komitet Organizacyjny Zjazdu wraz z Panem Pawłem Bujnym - Dyrektorem
Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W.Witosa w Ropczycach zapraszają na
Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Ropczycach, którzy ukończyli
Szkołę w latach 1950-2000.
Program Zjazdu:
od 8:00 rejestracja uczestników Zjazdu w szkole
10:00 - Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach,
ul. NMP (Kościółek),
11:45 - otwarcie Zjazdu w auli szkolnej,
14:00 - obiad w Restauracji "Motel Super 6",
15:30 - spotkania w klasach, zwiedzanie Szkoły,
18:00 - bal w Restauracji "Motel Super 6".

Artykuł 209:
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? TAK!
W dniach od 8 do 12 kwietnia rozgrywany był pierwszy etap ogólnopolskiego
konkursu informatycznego TIK? TAK. Jest to trzecia edycja konkursu, w której
w tym roku wzięło udział 23473 uczniów reprezentujących 800 różnych szkół z
całego kraju. Swoją wiedzę sprawdzali także nasi uczniowie. Spośród nich
najlepszy wynik uzyskał Grzegorz Majka z trzeciej klasy technikum
informatycznego, który ostatecznie znalazł się na 48 miejscu, co daje mu prawo
udziału w drugim etapie konkursu. Do drugiego etapu zaproszono 100
najlepszych wyników w skali kraju. W klasyfikacji szkół ostatecznie zajęliśmy
37 miejsce. Drugi etap konkursu już 19 kwietnia - trzymamy za Grześka mocno
kciuki.
Maciej Matusik

Artykuł 210:
Konkurs
I szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, RPA

Czwartek 18 kwietnia 2013
Zapraszamy chętne drużyny z poszczególnych klas (3 osobowe) do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Listę zagadnień oraz szczegółowe informacje o konkursie udzielą nauczyciele
języka angielskiego.
Chętne drużyny proszę zgłaszać do środy (17 kwietnia 2013) do pani Joanny
Doroby oraz pani Agnieszki Dąbroś.

Artykuł 211:
Pyszne desery w konkursowym wydaniu
11 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs gastronomiczno - językowy pt. „Desery w
bankietowych propozycjach”. Wzięło w nim udział siedem drużyn: po dwie drużyny z II KU,
III KU i po jednej z II i IV TŻ. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu deseru
według własnej receptury, a później zaprezentowanie przebiegu pracy w wybranym języku
obcym. Organizatorki konkursu zadbały, aby oprócz umiejętności zawodowych, uczniowie
doskonalili także znajomość języków obcych. Zadanie nie było zatem łatwe. Pierwsze
miejsce ex aequo zajęły; klasa III TŻ w składzie: Anna Kraman, Anna Kłos, Marta Kuc z
deserem „Panna Cotta”, oraz IV TŻ, którą reprezentowały Gabriela Nieroda, Angelika
Różańska, Magdalena Sroka przygotowując „Mus pomarańczowy z sosem waniliowym”.
Drugie miejsce zajęła drużyna w męskim składzie z klasy II KU: Michał Zawiślak, Dariusz
Rokosz, Mateusz Kucharski przygotowali deser „Baneffee”. Miejsce trzecie uzyskali
uczniowie z klasy II KU w składzie Olga Bąk, Jaromir Wójcik i Ewa Wiśniowska
przyrządzając deser „Makowo-brzoskwiniowy”. Uczniowie opowiadali o przygotowanych
potrawach i ich walorach odżywczych w języku niemieckim i angielskim. Konkurs cieszy się
ogromnym zainteresowaniem i mamy nadzieje ze będzie odbywał się w przyszłych latach.
Organizatorami byli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych i języków obcych.
Justyna Wójtowicz, Adrianna Lepak, Patrycja Wojtaszek
klasa I a TŻiGD

Artykuł 212:

Sukces uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych w XIV Powiatowym Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej
17 kwietnia odbyła się kolejna edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. W
rywalizacji festiwalowej udział brali uczniowie z pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu
ropczycko-sędziszowskiego. Na scenie ropczyckiego Centrum Kultury zaprezentowali się
zarówno soliści jak i całe zespoły muzyczne. Uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły
do występów przygotowywali się pod opieką nauczycieli. Pierwsze miejsce w zmaganiach
festiwalowych, zarówno w kategorii języka angielskiego jak i niemieckiego, zajęli uczniowie
z Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.
W kategorii języka angielskiego zmagania wygrał zespół „Kurtka na bakier”, w składzie
Edyta Dubiel, Bartłomiej Longosz, Kacper Budzik, Arkadiusz Chojecki, Artur Skóra,
przygotowany pod opieką nauczycielki języka angielskiego Dominiki Jezioro. Grupa
zaprezentowała utwór „Otherside” Red Hot Chili Peppers. Natomiast w kategorii języka

niemieckiego zwyciężyła Agata Dziedzic z utworem „Du hast mein Herz gebrochen” Yvonne
Catterfeld, nad którą opiekę sprawowała nauczycielka języka niemieckiego Anna Musak.
Naszą szkołę reprezentowali również Gabriela Koś, Kamil Durek i Przemysław Misielak,
którzy zaprezentowali utwór „Beneath Your Beautiful” Labrinth feat. Emeli Sandé. Do
występu przygotowała ich Agnieszka Piskorowska. Poziom tegorocznego Festiwalu był
bardzo wysoki. Uczestnicy zaprezentowali różnorodne utwory, każdy w ciekawej aranżacji.
Zwycięzcy z naszej szkoły otrzymali gromkie brawa publiczności, która doskonale bawiła się
słuchając utworów muzycznych. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej to nie tylko zmagania
muzyczne, ale także popularyzowanie nauki języków obcych.
DJ

Artykuł 213:
Dnia 18 kwietnia 2013r. w ramach Dnia Języka Angielskiego nauczyciele języka
angielskiego przygotowali I Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
Konkurs obejmował zagadnienia takie jak: stolice, flagi, narodowości, symbole narodowe,
tradycyjne potrawy, patroni, znane osoby ze świata kultury, historii i filmu, największe
miasta, nazwy walut, ciekawostki i legendy państw anglojęzycznych czyli: Anglii, Szkocji,
Walii, Irlandii, USA, Australii, RPA, Nowej Zelandii i Kanady. Do konkursu zgłosiło się 11
drużyn z różnych klas: I TE/TG, I Tia, II Tak/KU, II TG, II Ku, III Tż, III TG, III Ti.
Uczniowie pracując w drużynach 3 i 2 osobowych odpowiadali na pytania konkursowe,
które były przygotowane w postaci prezentacji multimedialnej. Do 2 rundy przeszły 4
drużyny, które odpowiadały na bardzo trudne pytania sprawdzające znajomość kultury,
literatury i polityki. W rundzie tej wyłoniono zwycięzców : I miejsce zajęli chłopcy z klasy I
Tia w składzie: Kamil Szpara, Mateusz Siwiec i Maciej Olszewski, II miejsce zajęły
przedstawicielki klasy I TE: Anna Dziedziak, Karolina Kujda i Barbara Czaja, natomiast
III miejsce zajęli uczniowie klasy III Ti w składzie: Judyta Świder, Tomasz Łusiewicz i
Dominik Zych. Należy stwierdzić, że informatycy w naszej szkole nie tylko wygrywają
konkursy informatyczne ale również konkursy językowe, z czego my - nauczyciele języka
angielskiego bardzo się cieszymy i jesteśmy dumne, że informatykom „nieobce są języki
obce”. Wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody: gramatyki angielskie, słowniki oraz
książki znanych autorów w języku angielskim. Konkurs uatrakcyjnił występ 2 zespołów,
które dzień wcześniej prezentowały nasza szkołę w Powiatowym Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej. Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że dzięki temu konkursowi
młodzież oglądająca zmagania kolegów poszerzyła swoją wiedzę na temat krajów
anglojęzycznych.
Agnieszka Piskorowska

