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Czasopismo Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej im Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie 

Nr 1 

Jak działa szkoła? 

Tłumaczą pani 

dyrektor, nauczyciele 

i uczniowie. 

Jak to zrobić? 

Spokojnie, mamy 

fachowców. Pomogą 

i poinstruują. 

Co się dzieje? 

Krótki przegląd 

najważniejszych 

wydarzeń. 

Co u nich słychać? 

Pytamy absolwentów, 

jak sobie radzą w pracy 

i w życiu.  

 

157 cm – tyle ma już nasza karolińska grusza, 

którą niemal przed rokiem przywiozła dele-

gacja młodzieży wraz z Panią Dyrektor z Sank-

tuarium w Zabawie. Rośnie jak na drożdżach, 

a my razem z nią. Dodaje nam sił i motywuje 

do działania. Dobrze wybraliśmy patronkę. 

Sadzonki gruszy, wraz z odpowiednim certyfi-

katem, otrzymuje się w  Sanktuarium w Za-

bawie i służą one propagowaniu kultu tej 

młodej błogosławionej. 

Pod tym drzewem 

Karolina Kózkówna 

prowadziła lekcje religii 

dla najmłodszych. 

Cieszyły się dużą 

popularnością. 

 



 

 



Drogie i drodzy! 

Oddajemy w Wasze ręce długo wyczekiwany (?) 

pierwszy numer naszego szkolnego czasopisma. 

Pierwszy, i wszystko wskazuje na to, że nie ostatni. 

Tak się bowiem składa, że naszemu prasowemu 

dziecku ambicji nie brakuje. Chcemy Was 

informować o tym, co dzieje się w szkole, podsumowywać kolejne miesiące, snuć plany, oceniać 

szkolną rzeczywistość i zastanawiać się wspólnie, co zrobić, by w RZSZ uczyło się lepiej 

i przyjemniej. Pomogą nam odpowiedzieć na te pytania nauczyciele, uczniowie, absolwenci, 

a także pracodawcy, z którymi zamierzamy rozmawiać na różnorakie tematy. Sama podrzucę 

kilka pomysłów i wsłuchując się w Wasze głosy postaram się inicjować różne przedsięwzięcia 

na łamach „Naszego Sygnału”. A jako że jesteśmy szkołą fachowców, znajdzie się tu również 

miejsce na sprawdzone rady i przepisy przedstawicieli różnych zawodów. Będzie też zawsze 

komiksowa historia wykorzystująca wątki ze znanych lektur i kącik literacki, a w nim 

współczesna powieść w odcinkach osadzona w realiach naszej szkoły. Nudzić się Wam nie 

pozwolimy na pewno.  

Jeśli więc, zdrożony codziennością uczniu, znajdziesz moment wytchnienia, wyciągnij rękę po 

czasopismo, które współtworzą Twoje koleżanki i Twoi koledzy. A potem daj nam znać, jak Ci 

się podobało. I co się podobało. I dlaczego. I w ogóle czekamy na odzew i propozycje 

współpracy. Dajcie znać, na czym się znacie, co robicie ciekawego, jak spędzacie wolny czas, 

jeśli spędzacie inaczej niż na Facebooku – a chętnie podejmiemy temat i ruszymy jego tropem. 

Gdybyście wpadli na trop jakiejś afery w naszej szkole – będziemy wdzięczni za cynk, bo 

czemu mielibyśmy się nie spróbować w dziennikarstwie śledczym.  

I pamiętajcie: to jest Wasze pismo. Dla Was i o Was. Miłej lektury! 

                                                                                        Dyrektor Szkoły  

 

 

 

          Pani Dyrektor z uczniami podczas jednej z licznych wycieczek edukacyjnych – 

                                Centrum Jana Pawła II Nie Lękajcie Się! 

Spis treści 

Słowo wstępne dyr. Anny Smołuchy 

Wydarzenia  

Lochy Hitlera w Stępinie 

Rajd na Liwocz 

W parku linowym 

Uczniowie RZSZ nad morzem 

Ciekawe zawody 

Turniej piłkarski 

Spowiadamy drukarza 

Ekstra  

Na stażach fajnie jest 

Poradnik  

Pomaluj to sam 

Kupujemy smaczny chleb 

Ciasto jak marzenie – przepis 

Rozmawiamy 

Paulina Widzisz wspomina szkołę i 

opowiada o swoich planach 

Co z tą szkołą? 

Pierwsze wrażenia nowej nauczycielki 

Opinia pierwszoklasisty 

W wolnym czasie 

Kamienie na szaniec – adaptacja 

Fifa 2015 – pierwsze wrażenia 

Wyniki konkursu fotograficznego 

Do you speak English? 

Komiks – Magda Makbet i jej 

perypetie 



             

 

 

 

ewnego pięknego czwartkowego poranka, 10 

września 2015 roku, około godziny 9:30 z zajezdni 

autobusowej w Pilźnie uczniowie II klas 

Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Pilzna 

oraz kilkoro nauczycieli – pani Danuta Bryg, pani 

Małgorzata Szatkowska, pan Jacek Wojnarowski oraz pan 

Jerzy Czernicki – wybrali się na kilkugodzinną lekcję 

historii, a zarazem wycieczkę po wojennych 

pozostałościach w naszej okolicy. 

Najpierw przejechaliśmy autobusami do miejscowości 

Stępina-Cieszyna, gdzie mieliśmy za zadanie wyjść na 

wielką górę Chełm, co dla niektórych uczestników 

wycieczki było bardzo dużym wyzwaniem. Chwilami było 

bardzo ciężko, gdyż na drodze znajdowało się wiele dużych 

kamieni, po których naprawdę trudno się szło. Uważam, że 

powinno się wyremontować ten szlak turystyczny, gdyż 

naprawdę jest niebezpieczny. Gdy weszliśmy na górę, 

mogliśmy podziwiać ładną, ale starą kapliczkę, dookoła 

której rosły dęby, oraz delektować się ciszą i spokojem 

panującymi w tym miejscu. Warto wiedzieć, iż w XIV 

wieku zakon Cystersów z Koprzywnicy wybudował na 

górze Chełm kościół pod wezwaniem św. Heleny, który 

jednak popadł w ruinę. Na początku XVIII w. na jego 

miejscu wybudowano drewnianą kapliczkę Matki Bożej 

będącą celem naszej wspinaczki. W środku umieszczono 

piękne drewniane rzeźby świętych oraz obrazy. Kapliczka 

cieszy się bardzo dużą popularnością tak wśród turystów, 

jak i miejscowych.  

Po wysłuchaniu historii tego zabytku, wygłoszonej przez 

naszego przewodnika, ruszyliśmy z powrotem na dół. Było 

bardzo stromo i ślisko, więc szliśmy z duszą na ramieniu. 

Ale czekał już na nas bunkier, i to dodawało nam odwagi i sił.  

Na dole po chwili odpoczynku wkroczyliśmy w 74-letnie mury tunelu. 

Zwiedzaliśmy poszczególne podziemne komnaty, niektóre również 

dość niebezpieczne, bo z wodą po kostki i nieprzyjemnym błotem. Ale 

za to dowiedzieliśmy się od pana przewodnika, niezwykle 

skrupulatnego i skupionego, bardzo ciekawych rzeczy. Proszę sobie 

wyobrazić, że naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych hitlerowskiego 

Wermachtu wybrało Podkarpacie na lokalizację jednej z wysuniętych 

na wschód kwater dowodzenia, przygotowanych dla celów 

opanowania ZSRR. Bunkier zaczęto budować wiosną 1940 roku, a 

ukończono w lecie 1941 roku. Pracowało przy nim łącznie może 

nawet 6 tysięcy osób. Tunel w Stępinie, nazywany schronem numer 1, 

ma 393 metry długości i ściany o grubości przekraczającej 2 metry, 

jest szeroki na 5,5 metra i wysoki na ponad 5 metrów. W płycie 

fundamentowej na głębokości około 1 metra wyprofilowano 

zagłębienie o szerokości 3 metrów, gdzie znajdował się tor kolejowy, 

który wciąż można zobaczyć. Oryginalne torowisko jest odsłonięte, 

lecz w ramach adaptacji schronu dla potrzeb NBP wnęka dla toru 

została zasypana i przykryta płytami betonowymi. Charakterystyczną 

cechą tunelu jest lekko łukowy kształt utrudniający bezpośrednie 

trafienie bombą lotniczą.  

Po części historycznej czekał na nas grill. Każdy z uczestników 

wycieczki dostał kiełbaskę i odpoczywając po trudach zwiedzania, 

mogliśmy się posilić i nacieszyć własnym towarzystwem. Następnie 

pełni emocji i wiedzy historycznej, a także z pełnymi brzuszkami 

wróciliśmy do Pilzna. 

Według mnie wycieczka do Stępiny była dla nas wszystkich bardzo 

dobrą lekcją historii. Zauważyłam przy okazji, że warto byłoby 

popracować nad promocją tego miejsca, gdyż naprawdę jest tam co 

zwiedzać;). 

Katarzyna Bączek
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Piramida ewolucyjna uczniów w parku linowym

 

 

Początek wędrówki 

 

nia 21.09.2015 roku klasy pierwsze pod opieką 

nauczycieli udały się na integracyjny rajd na 

Liwocz. Około godziny 8:30 przeszliśmy spod 

szkoły na zajezdnię, z której autokarem wyruszyliśmy na wycieczkę. 

Po dotarciu na miejsce zwartą grupą zaczęliśmy podążać w kierunku 

góry Liwocz. Początkiem naszego marszu był przystanek pod 

krzyżem w miejscowości Brzyska, gdzie wykonano nam pamiątkową 

fotografię. W dalszej kolejności doszliśmy do głównego szlaku stacji 

drogi krzyżowej, który prowadził już do głównego celu wycieczki. 

Nieco już zmęczeni dotarliśmy do kluczowego punktu zaplanowanej 

wędrówki, czyli na wzgórze Liwocz, jednak nie był to koniec 

atrakcji…  

Po niedługim odpoczynku wspólnie uczestniczyliśmy w ognisku 

i zjedliśmy przepysznie upieczone kiełbaski. Ognisko się paliło, a my 

mogliśmy wyjść na taras widokowy, z którego 

podziwialiśmy przepiękną okolicę. Po zakończonym biesiadowaniu, 

zeszliśmy z góry i udaliśmy się w stronę Brzyski, gdzie czekał na nas 

autokar. Warto podkreślić, że cała trasa prowadziła przez niezwykle 

malownicze okoliczności przyrody.  

Po sprawdzeniu, czy nikogo nie brakuje wyruszyliśmy w drogę 

powrotną. Około godziny 14:00 powróciliśmy do Pilzna. Wszyscy 

w dobrych humorach oraz wdzięczni za wspaniałą wycieczkę 

rozeszliśmy się do domów.   

                                         Arkadiusz Gąsior

 

 

 

 

 

 

ark linowy w Grand Chotowa! Pani Dyrektor w 

tym roku przeszła samą siebie. Spotkanie 

integracyjne klas trzecich odbyło się w Resorcie 

SPA Grand Chotowa w Chotowej. Mieliśmy do dyspozycji 

boiska do siatki i piłki nożnej oraz kosza, a także 

niesamowitą niespodziankę – park linowy. Wszyscy 

świetnie się bawiliśmy. Odważni weszli na duży park, 

wiele osób pokonało swój strach przed wysokością. 

Reszta, bawiła się świetnie na średnim parku. Sama 

osobiście weszłam na duży park linowy, pokonałam wiele 

trudnych przeszkód wymagających siły i zręczności. Było 

to wspaniałe doświadczenie. Bardzo długo będę 

wspominać tę atrakcję. Było wiele pozytywnych emocji. 

Zabawa nie miała końca na boisku czy placu zabaw dla 

dzieci – choćby na karuzeli. Później poszliśmy wziąć coś 

na ząb. Dostaliśmy kiełbaski na ognisko, które 

oczywiście musieliśmy sobie sami usmażyć; wiadomo, 

takie mają lepszy smak . Na rozgrzanie pyszna , ciepła 

herbatka. Posiedzieliśmy jeszcze chwilę, zrobiliśmy 

kolejnych kilka zdjęć i mogliśmy wrócić do domu. Ten 

dzień będzie długo pamiętany przez nas wszystkich. Na 

pytanie: czy było warto?, odpowiadam: żałujcie wszyscy, 

którzy nie pojechaliście.  

Pani dyrektor w tym roku ufundowała nam wiele 

niezapomnianych wrażeń. Będziemy miło wspominać to 

spotkanie integracyjne. Dziękuję w imieniu klas trzecich.  

                                                        Izabela Loś
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To tu słychać słynne oliwskie organy

 

 

est godzina 22, na zajezdni w Pilźnie 

zgromadziła się już grupka uczniów Zasadniczej 

Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej 

niecierpliwie czekających na opiekunów i autokar, który ma 

ich zabrać na długo wyczekiwaną czterodniową wycieczkę  do 

Malborka, Trójmiasta i Torunia. Mimo późnej pory na 

wszystkich twarzach malowało się podniecenie spowodowane 

nadchodzącą perspektywą  niezapomnianej przygody. Gdy 

tylko podjechał autokar, uczniowie pospiesznie zajęli miejsca, 

walcząc o te wymarzone… 

Gdy wreszcie ruszyliśmy w drogę, była godzina 22:30. Do 

Malborka dotarliśmy około 9 rano i przywitało nas piękne 

słońce nad zamkiem. Przewodnik oprowadził nas po 

wszystkich zakamarkach twierdzy i przybliżył historię tego 

miejsca. Następnie pojechaliśmy do Gdańska, stolicy Pomorza, 

którą długo zwiedzaliśmy. Dla wszystkich miłośników historii 

nie lada gratką był  Pomnik Obrońców Westerplatte, 

upamiętniający polskich 

obrońców wybrzeża w 1939 roku. Zwiedziliśmy również 

Muzeum Solidarności, którego interaktywna ekspozycja 

cieszyła się niezwykłą popularnością wśród naszych uczniów.  

W środę udaliśmy się na koncert organowy do gdańskiej 

Oliwy. Mieliśmy okazję posłuchać niezwykłych melodii 

granych na organach kościelnych. Z kolei w Gdańsku 

zwiedziliśmy Oceanarium, gdzie zgromadzono morskie 

stworzenia; niektóre z nich można było nawet dotknąć. Potem 

pojechaliśmy do Sopotu i każdy mógł przejść się po sopockim 

molo. Wydawałoby się, iż przełom października i września to 

nie najlepszy moment na moczenie się w morzu, ale my 

obaliliśmy ten mit. Codziennie rano, dzięki uprzejmości  

naszego pilota, 

spacerowaliśmy po plaży i wdychaliśmy 

leczniczy jod.  

W czwartek zawitaliśmy w Toruniu, gdzie mogliśmy przejść 

śladami bogatej historii miasta, zwiedziliśmy Dwór Bractwa 

św. Jerzego, kościoły św. Mikołaja i św. Jakuba oraz Gospodę 

pod Modrym Fartuchem. Kucharze i cukiernicy mieli swoje 

pięć minut – nie tylko w trakcie warsztatów piernikowych, ale 

też podczas wizyty we wspaniałym hotelu Copernicus. Potem 

udaliśmy się do Planetarium, w którym niezwykły seans 

przeniósł nas w nieodkryte rejony wszechświata. 

Dziękujemy Dyrektor Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Pilźnie pani Annie za zorganizowanie tak 

niezwykłej wycieczki. Mamy nadzieję, iż wspomnienia i 

atmosfera tych dni na długo pozostanie w pamięci jej 

uczestników. 

                                   Joanna Pietrzycka
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Już po raz czwarty odbył się niezwykle emocjonujący turniej 

piłkarski, którego pomysłodawczynią i propagatorką jest nasza 

pani dyrektor Anna Smołucha. Rozgrywki w piłkę nożną 

rozegrane w dniu 26 września 2015 roku na hali Publicznego 

Gimnazjum w Pilźnie z mojej perspektywy były niezwykle 

interesujące.  

Drużyny z Rzemieślniczych Zasadniczych Szkół Zawodowych 

z Nowego Sącza, Pilzna, Tarnowa, Krynicy-Zdroju, Zakopanego 

i Limanowej wykazały się bardzo dobrymi umiejętnościami gry 

w piłkę. Wszystkie zespoły zaciekle ze sobą rywalizowały. 

Grający zawodnicy pokazali, jak dobrze opanowali piłkarskie 

rzemiosł, i z perspektywy kibica muszę przyznać, że mecze 

oglądało się znakomicie. Oczywiście cały czas trzymaliśmy 

kciuki za reprezentację z Pilzna. Koledzy z mojej klasy (IA) 

przygotowali nawet specjalny transparent.  

Myślę, że był to udany dzień przeżyty w atmosferze kibicowania 

i tym większa była nasza radość, że gospodarze z Pilzna 

uplasowali się na najwyższym stopniu podium. Kolejne miejsca 

zajęły drużyny z Tarnowa i Krynicy-Zdroju. W dodatku 

najlepszym strzelcem okazał się chłopak z naszej szkoły 

Dominik Siemek.  

Oczywiście wszystkim naszym zawodnikom należą się wielkie 

brawa  za ten wysiłek, który włożyli w walkę o obronę tytułu 

i ogromne gratulacje. 

                                           Arkadiusz Gąsior 

Kacper przy pracy

 

Co roku przychodzą do naszej szkoły 

przedstawiciele nowych zawodów. W 

tym roku powitaliśmy pierwszego 

drukarza. Postanowiliśmy sprawdzić, co 

to za profesja.  



 

Erfurtczycy wyruszają na zwiedzanie

 

 

 

 

 

 

Zabrali ze sobą nie tylko zapas ubrań godny tych pięciu tygodni na obczyźnie, lecz 

także walizkę obaw. Z tych ostatnich pozostało już niewiele. 

Z każdym dniem jest coraz lepiej, choć nie brakuje okazji do 

stresu. Nowe miejsca, nowi ludzie, zawody niby te same, ale 

przecież w zupełnie innym miejscu globu gotuje się i czesze 

jednak nieco inaczej. Globalizacja, owszem, zachowuje się 

jednak rodzime standardy, a każdy zakład, każde 

przedsiębiorstwo to odrębny mikroświat. Ta inność, odrębność 

też jest częścią zawodowego kursu.  

 

Pierwsze kroki 

Tak w niemieckim Erfurcie, jak i hiszpańskiej Sewilli jest ich 

dwanaścioro – odważnych młodych ludzi, którzy zdecydowali 

się na przyspieszony kurs dorosłości i zgłosili się do udziału w 

programie „Terminator – zagraniczne praktyki uczniów 

tarnowskiego rzemiosła”. Część z tych śmiałków to nasi 

pilzneńscy uczniowie. Przeszli odpowiednie szkolenie, 

podszkolili zawodowy język, zaliczyli testy psychologiczne 

oceniające ich dojrzałość i wsiedli do samolotów i autokarów. 

Do Hiszpanii wybrali się kucharze, mechanicy pojazdów 

samochodowych, monterzy instalacji sanitarnych. W Niemczech 

sprawdzają swoje umiejętności mechanicy, cukiernicy, fryzjerzy 

i jeden piekarz. Wiele zakładów pracy zdecydowało się przyjąć 

polskich stażystów i otworzyć się na integrację – chcieli czegoś 

nauczyć, ale pewnie liczą, że i sami na tym skorzystają. Już na 

początku tych branżowych znajomości przydała się znajomość 

języka obcego – rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane były 

wszak w językach pracodawców. Potem wielokrotnie były 

potrzebne lingwistyczne umiejętności, choć – jak przyznają sami 

stażyści – wiele ułatwia odpowiednia aplikacja w telefonie. 

Technologia pomaga i w tym zakresie, tłumacząc, co trudniejsze 

zdania, i oswajając z wymową. Poza tym okazuje się, że tam 

gdzie braknie słów, zawsze przydają się gesty. Te są dość 

internacjonalne. 

Pomaga zresztą nie tylko technologia. Młodzież może liczyć na 

wsparcie polskich opiekunów – w Hiszpanii jest nasza anglistka 

Małgorzata Szatkowska, a w Niemczech nauczycielka 

tarnowskiej szkoły Małgorzata Sadowska – a także koordynatora 

projektu Mieczysława Urbańskiego, który czuwa nad 

prawidłową realizacją stażowych zadań i samymi uczestnikami.  

 

Jak tam jest 

W hostelu, w którym nas zakwaterowano, mieszka bardzo dużo 

obcokrajowców, więc mamy okazję poczuć się naprawdę 

światowo – mówi Angelika Madeja, tymczasowo fryzjerka z 

Erfurtu. I dodaje, że przyjaźnie międzynarodowe kwitną, co 

zresztą potwierdzają odpowiednie zdjęcia na portalu 

społecznościowym. Na warunki bytowe nie narzekają, na 

jedzenie również nie, choć o niemieckiej kuchni mówi się 

przecież nie tylko dobrze. Jak opowiada Angelika, atmosfera w 

zakładach pracy sprzyja nauczeniu się nowych rzeczy, 

pracodawcy i współpracownicy są otwarci na pomoc stażystów i 

dopuszczają ich do ważnych zadań. Podobnie mówią jej koledzy 

z Półwyspu Iberyjskiego.  

Stażyści hiszpańscy zamieszkują w podsewilskiej miejscowości 

Bormujos, którą znają już jak własną kieszeń. A każdy weekend 

– dni wolne od pracy – poświęcają na wyjazdy. Na wędrówki 

sewilskimi uliczkami poświęcili kilka dni, a także nocy. Muzeum 

Plaza de Toros, gdzie odbywa się corrida, piękne mosty, a także 

punkt widokowy o nazwie Metropol Parasol zrobiły wielkie 

wrażenie. Mniejsze chyba jednak niż Gibraltar i zamieszkujące 

je małpy (jedna upodobała sobie plecy pani Szatkowskiej i z 

niechęcia je opuściła).  

Na bieżąco można śledzić poczynania naszych uczniów na 

zagranicznych występach na facebookowych fanpage’ach. A o 

szczegóły podpytamy, jak wrócą. 

 

Sewilczycy poznają miasto 



 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

udzisz się rano, patrzysz na ścianę, a tu… dziury, 

brud i trochę syfu. Myślisz sobie: „Tak nie może 

być, trzeba coś z tym zrobić”. Wstajesz, ubierasz 

jakiś strój roboczy – może być po prostu 

powyciągana koszulka i dziurawe spodnie – i szukasz 

pędzla.  

Nie tak szybko. Nim na Twoich ścianach pojawi się 

zupełnie nowa farba, musisz wykonać kilka ważnych 

czynności. Jakich? Podpowiedzą Wam nasi dwa fachowcy 

z dziedziny budowania i wykańczania domów. Ekipa 

Damianów Dwóch wie najlepiej.  

Najpierw bawisz się w dentystę i sprawdzasz, czy Twoje 

ściany nie mają ubytków. Jeśli są równe, to skaczesz 

z radości, ale jeśli zauważysz jakieś wgłębienia lub 

wypuklenia, to musisz zacząć działać. Bierzesz urządzenie 

o nazwie szpachelka, takie płaskie z rączką, i zeskrobujesz 

farbę w miejscu, z którego i tak chciała odpaść. Zdarza się, 

że trzeba całą przeskrobać, ale zwykle nie jest tego aż tak 

dużo. Potem bierzesz tę samą szpachlę – czyli gładź 

tynkarską, i tą samą szpachelką, albo jeśli wolisz pacą, 

kielnią, blichówką (jeśli w ogóle wiesz, co to jest), 

i szpachlujesz, czyli głaskasz dziurę, jakby była Twoją 

dobrą koleżanką. Gdy już jest wygłaskana, należy zetrzeć 

nadmiar papierem ściernym. Następnie czekasz około doby, 

stajesz frontem do ściany i podziwiasz swoje dzieło.  

I to jest koniec pierwszego etapu. Drugi zaczyna się od 

używania miotły. Służy ona – klasycznie – do ścierania 

kurzu ze ściany. Na czystej ścianie może już pojawić się 

grunt. Co to takiego?  Taki rodzaj podkładu (kobiety będą 

dokładnie wiedzieć, o co chodzi), który ma zmniejszyć 

chłonięcie farby i zmniejszenie jej zużycia. Czyli, na 

chłopski rozum, zagruntowana ściana jest tańsza w 

malowaniu, bo wiaderko farby wystarcza na więcej. 

Gruntowanie to czynność przyjemna, bo i widać szybko 

efekty ruszania pędzlem (najlepiej tym samym, co potem 

będziesz malował, bo wypadną zbędne włoski), i nie trzeba 

się za bardzo starać. Można sobie z dziewczyną (albo 

chłopakiem, jeśli to malarka, a nie malarz) zrobić zawody 

w gruntowaniu na przykład.   

Tak przygotowana ściana jest już gotowa na przyjęcie 

farby. Oczywiście musisz wybrać kolor,  ale w tym Ci już 

nie pomożemy – 

może tylko 

poradzimy, żeby nie 

był to czarny. 

Powiemy też, że są 

dwa sposoby na 

zdobycie 

wymarzonego 

koloru – możesz 

kupić albo gotową 

farbę kolorową, 

albo białą i dodać 

do niej pigment. 

Sprawdź też, czy 

przygotowana maź 

nie jest za gęsta. 

Nie możesz 

zapomnieć 

o przylepieniu 

taśmy malarskiej przy suficie i na 

listwach podłogowych, żeby nie zabrudzić powierzchni 

nieprzeznaczonych do renowacji, a także przykryciu mebli 

folią. Zrobione? To chwytaj za pędzel lub wałek (co kto 

woli), zakładaj na głowę papierową czapkę, a w dodatku 

zaopatrz się w urządzenie, które nazywa się kratką (do 

ściągania nadmiaru farby).   

Jeśli myślisz, że ważna jest precyzja, to masz absolutną 

rację. Machanie pędzlem wymaga konsekwencji. Jeśli 

zdecydujesz się na ruchy pionowe – trzymaj się ich do 

końca. Jeśli na poziome – to też pozostań im wierny. A jeśli 

Twoja ręka okaże się za krótka, to możesz użyć kija od 

miotły jako jej przedłużenia. Oczywiście tylko wtedy, kiedy 

używasz wałka, bo w przypadku pędzla przyda się stabilna 

drabina i sąsiad, który będzie łapał, gdy się za mocno 

wychylisz.  

Jednobarwne ściany mają swój urok, ale równie dobrze 

można na nich zamieścić różne wzory lub detale. 

Wystarczy odcisnąć je w odpowiednim miejscu i podziwiać 

swoje dzieło.  

Nasi fachowcy twierdzą, że nawet małpa by dała radę, ale 

nie zdążyliśmy żadnej spytać, co o tym sądzi.  
Damian Gawron 

Damian Skocz
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                         Na kanapie u Angeliki  
 

Angelika: Witaj, Paulino! 

Paulina: Cześć! 

A: Na początku chciałabym pogratulować Ci medalu otrzymanego na Jasnej 

Górze. Czy jesteś dumna z tego osiągnięcia? W końcu jako jedyną z naszej 

szkoły spotkał Cię ten zaszczyt. 

P: Tak, bardzo jestem zadowolona z tego faktu. To było dla mnie bardzo 

wielkie przeżycie. Jako jedyna z całej szkoły zostałam wyróżniona. I to było 

dla mnie bardzo miłe.  

A: W tym roku zostałaś absolwentką naszej szkoły. Czy jesteś zadowolona po 

tych trzech latach z wyboru RZSZ? 

P: Na początku miałam duże wahania, ale po paru miesiącach, jakoś tak 

dwóch, trzech, stwierdziłam, że to jednak był dobry wybór. Również ze 

względu na to, co szkoła proponuje poza nauką – wydarzenia, wycieczki.  

A: Czy gdybyś miała jeszcze raz wybierać szkołę, zdecydowałabyś tak 

samo? 

P: Na pewno tak, nie mam żadnych wątpliwości. Bardzo dobrze 

wspominam to wszystko, co mnie spotkało, i myślę, że kolejny raz 

wybrałabym tak samo.  

A: I takie najważniejsze pytanie: Co ci najbardziej utkwiło w pamięci po 

tych trzech latach?  

P: Wycieczki, wszystkie bez wyjątku (śmiech). A najbardziej to staż w 

Hiszpanii, na który bardzo czekałam.  

A: Jak wspominasz swoją klasę? 

P: Dobrze, choć muszę dodać, że to w sumie nie była jedna klasa. Trochę się pozmieniało, bo nas z czasem podzielili, 

ale w każdej klasie było fajnie.  

A: A którego z nauczycieli najlepiej wspominasz? 

P: O Boże, ale trudne pytanie… Nie wiem… (długie wahanie). Wszyscy byli na równi, wszystkich lubiłam, nie mam 

swojego faworyta. 

A: Wspomniałaś wcześniej o stażu w Hiszpanii. Ja jadę właśnie w tym roku – do Niemiec – i mam trochę obaw. Co 

mogłabyś mi doradzić przed tym wyjazdem? 

P: Hmm, na pewno żeby pouczyć się podstaw języka kraju, do którego jedziesz, zapewniam, że się przyda. Bo ja tak 

trochę sobie zawaliłam.  

A: A dokładnie czego warto się poduczyć? 

P: Ważne są te rzeczy, których uczyliśmy się na lekcji. Przyznaję, że ja za bardzo się do tego nie przyłożyłam.  

A: Ja boję się, że sobie nie dam rady z językiem zawodowym.  

P: My też się tego obawialiśmy, bo na kursach przedstawiciele wszystkich zawodów uczyli się tego samego, ale nie 

słyszałam potem, żeby ktoś na to narzekał. Wiele zależy od zakładu, w którym będziesz pracować. Tak więc myślę, że 

nie masz się czego bać. Będzie dobrze.  

A: A jak w ogóle wspominasz te pięć tygodni spędzonych poza granicami kraju? Co najbardziej zapamiętałaś? 

                                                                                                                                                         

Paulina jest z zawodu 

cukiernikiem, i to docenionym. 

Bezpośrednią okazją do spotkania 

było otrzymanie medalu 

rzemieślniczego na Jasnej Górze.  

 



 
 
 
Składniki: 
Ok. 20 herbatników, 
12 ciepłych lodów,  
300 ml śmietany kremówki  
800 g waniliowego serka homogenizowanego  
1 galaretka cytrynowa  
2 łyżki żelatyny  
2 galaretki pomarańczowe 
 
 
 
 
Wykonanie: 
Spód formy wykładamy herbatnikami. Galaretkę cytrynową i żelatynę rozpuszczamy w 450 ml 
wrzątku i odstawiamy do całkowitego wystygnięcia. Kremówkę ubijamy, a następnie, miksując na 
wolnych obrotach, stopniowo dodajemy do niej serek waniliowy i tężejącą galaretkę.  
Lekko tężejącą masę przelewamy na herbatniki, a następnie delikatnie wciskamy w nią lody. 
Wierzch lodów delikatnie polewamy masą serową i wstawiamy ciasto do lodówki. Galaretki 
pomarańczowe rozpuszczamy w 700 ml wrzątku, a następnie całkowicie przestudzone wylewamy 
na zastygnięte ciasto. Ciasto chłodzimy w lodówce przez całą noc. 
Smacznego! 

P: Ja byłam akurat na stażu, który trwał 

cztery tygodnie. Co mi najbardziej 

utkwiło w pamięci… to może nie będę 

mówić (gromki śmiech).  

A: Jakiś przystojny śniady Hiszpan wpadł 

Ci tam w oko? 

P: Nie, raczej nie (śmiech). Przecież nie 

powiem wam wszystkiego.  

A: Najwyżej się wytnie.  

P: To, co robiliśmy, wie tylko pani 

dyrektor i pani Szatkowska (śmiech). A 

tak poza tym to jeździliśmy na różne 

wycieczki, co weekend. Najbardziej mi się 

podobała ta nad Gibraltar. Były tam 

małpy. Ogólnie praktyki  też mi się 

podobały, każdy był uprzejmy, 

podchodzili do nas z życzliwością. 

Kontrolowali, co robię, ale miałam dużo 

ciekawych zajęć. 

A: A jak do Ciebie mówili? Po angielsku, po hiszpańsku czy po polsku?  
P: Trochę po hiszpańsku, trochę po angielsku, poza tym używaliśmy tłumacza w telefonie. 

A: To bardzo przydatne narzędzie.  

P: Otóż to. Co nie zrozumiałam, to sobie przetłumaczyłam. A, mogę się przyznać, że pierwszego dnia w cukierni 

spotkało mnie coś dziwnego.  

A: Co się stało? 

P: Chcecie o tym napisać (śmiech)? Ledwie weszłam, zjawił się jakiś mężczyzna, raczej pijany. Coś do mnie mówi, 

zaczął mi opowiadać, pokazywać  wszystko. A ja nie wiedziałam, o co mu chodzi. Cały czas „No comprendo, no 

comprendo”, czyli że nic nie rozumiem. Okazało się właśnie, że on był pijany. Jak wyprowadzili go w ten dzień, tak go 

nie widziałam do końca stażu.  

A: To wróćmy do teraźniejszości. Co sprawiło, że postanowiłaś przyjść do naszego Liceum dla Dorosłych? Z tęsknoty 

za szkołą, czy są jakieś inne powody? 

P: Z sentymentu może też, ale uznałam, że samo wykształcenie zawodowe nie wystarczy. Jest bardzo przydatne, ale też 

pracodawcy patrzą na to, jakie kandydat na pracownika ma wykształcenie i zależy im na średnim. Stwierdziłam więc, 

że mi się przyda. 

A: Zdobędziesz średnie wykształcenie i będziesz mogła pomyśleć również o studiach. Masz takie plany?  

P: Najpierw chciałabym spróbować z maturą. A jeśli mi się uda ją zdać, to może rozejrzę się za jakimś związanym z 

żywnością, technologią żywności, czymś takim. Ale jeszcze nie wiem, co z tego wyniknie. Zaczęło mnie to kręcić. 

A: Oby Ci się udało. Zostałaś dyplomowanym cukiernikiem, gratuluję. Czy miałaś wahania przy wyborze zawodu? 

P: Miałam. 

A: Wiem (śmiech). 

P: Chyba każdy z nas miał. Wahałam się między fryzjerstwem a cukiernictwem.  

A: Kupiłaś już nawet główkę fryzjerską, prawda? 

P: Kupiłam już główkę, ale trafiło mi się wesele w rodzinie, poszłam pomóc w przygotowaniach i tak mi się to 

spodobało, że postanowiłam się tym zajmować. 

A: Przyznaj się, jakie najbardziej lubisz ciastka albo ciasta?  
P: Ciastka to chyba wszystkie, a z ciast to najbardziej te masiste. Babki, pierniczki też są fajne, ale za ciastami 

przepadam za ciastami z masą.  

A: Najpierw masa, potem rzeźba (śmiech). 

P: (śmiech) Można to tak ująć. 

A: A może chciałabyś się podzielić z nami jakimś dobrym przepisem na szybki niedzielny deser?  

P: Cóż, mogę Wam coś polecić. To jest moje absolutnie najulubieńsze ciasto [przepis w ramce obok]. 

A: A planujesz w przyszłości otworzyć swoją własną cukiernię czy masz inne plany zawodowe?  

P: Nie wiem, czy dałabym radę z prowadzeniem cukierni, ale przyznaję, że chciałabym mieć coś 

swojego. Choć trochę się boję. Najlepiej, żeby to było coś w stylu kawiarenki.  
A: Ja będę na pewno Twoją klientką. Dziękuję, że nas odwiedziłaś.  

P: Również bardzo dziękuję.  

 

A potem zrobiłyśmy sobie selfie. 



 

Drugiej takiej jak ta nie znajdziesz. 

Mam na myśli Twoją, a właściwie 

NASZĄ szkołę. Od pamiętnego dnia 

1 września 2015 roku również ja 

jestem jej częścią.  Był to mój 

pierwszy dzień w szkole, choć nie 

jako ucznia, a nauczyciela. 

Przeżywałam to jednak zapewne tak 

mocno, jak Ty, kiedy rozpoczynałeś 

naukę w tej Szkole. Z jednej strony 

cieszyłam się, że będę realizowała 

swoje cele, marzenia, ale z drugiej 

niewiadoma, co mnie spotka, 

chwilami mnie paraliżowała.  

Już w dniu rozpoczęcia roku 

szkolnego byłam dumna, że jestem 

tutaj nauczycielem. Spotkanie 

wszystkich uczniów w budynku 

Szkoły, przemarsz ulicami miasta 

Pilzna do cudownego zabytkowego 

kościółka, wspólna z innymi 

szkołami msza święta, świetnie 

przygotowana akademia z 

nawiązaniem do wybuchu II wojny 

światowej, z wystąpieniem 

szkolnego zespołu – wszystko to 

pokazało, że jesteśmy Szkołą z 

tradycjami, dla której podstawowe 

wartości, jakże często uznawane za 

banalne, są fundamentem. I że 

Szkoła to tak uczniowie, jak i grono 

pedagogiczne.  

Nadszedł dzień pierwszych zajęć, 

pierwszy kontakt twarzą w twarz z 

uczniami trzecich klas. Szok 

i zaskoczenie spowodowane tym, jak 

życzliwie i ciepło mnie przyjęliście, 

towarzyszyły mi na każdej lekcji. 

Zauważyłam wielu uczniów z 

ogromnym potencjałem. Jeśli go 

wykorzystacie w odpowiedni 

sposób, wiele osiągnięcie. Po 

ukończeniu tej szkoły będziecie 

mieli fach w rękach, czyli to co w 

dzisiejszych czasach jest 

najważniejsze. Świat stoi przed 

Wami otworem, możecie ukończyć 

liceum, zdać maturę, iść na studia, 

otworzyć swój własny biznes. 

Zachęcam Was do tego gorąco. 

Muszę powiedzieć, że trochę Wam 

zazdroszczę. Macie wspaniałych 

Nauczycieli i Wychowawców (nie 

mówię tutaj oczywiście o sobie). 

Troszczą się o Was, często Wasze 

problemy stają się ich problemami. 

A tym, co najbardziej mnie 

zaskoczyło, to indywidualne 

podejście do każdego z Was. Ja 

takich pedagogów nie miałam, gdy 

chodziłam do liceum. Jeśli są 

wymagający, to nie dlatego, 

żebyście mieli więcej do zrobienia, 

ale by podnieść Wam poprzeczkę, 

byście więcej osiągnęli, mieli lepsze  

 

wyniki. 

Zazdroszczę 

Wam również 

tych wszystkich 

wycieczek, szkolnych 

imprez, konkursów. Śmiało 

mogę powiedzieć, że żadna inna 

szkoła pod tym względem Wam nie 

dorówna. Trudno mi tutaj wszystkie 

wymienić, ale we wrześniu 

doliczyłam się sześciu (wycieczka 

klas III do Chotowej na liny, 

wycieczka klas II do Stępiny, klas I 

na Liwocz, wyjazd do kina Zorzy, 

Turniej Piłki Nożnej, nie 

wspominając już o pięciodniowej 

wycieczce nad morze), a do końca 

roku jeszcze daleko. Wszystko to 

dzięki Waszym Nauczycielom, 

Wychowawcom oraz przede 

wszystkim Dyrekcji Szkoły. 

Wszyscy z całych sił dbają, byście 

mile i pożytecznie spędzili tutaj 

czas. 

Daj każdemu dniu w Szkole szansę 

stania się najpiękniejszym w całym 

Twoim życiu, bo wszystko można 

zmienić, lecz nic nie można cofnąć. 

Iwona Cach 

                                     

 

yślisz: „Co się dzieje?”, 

słysząc rano przerażający 

dźwięk budzika. 

Otwierasz oczy i uświadamiasz 

sobie, że to początek… Początek 

nowego dnia, początek udręki, 

początek stresu. Pora na śniadanie, 

mycie zębów itp. Następnie 

wybierasz się do szkoły… 

Każdy zadaje sobie te pytania. Z 

czego będą pytać? Czy mam zadanie 

czy zapomniałem odrobić? Czy 

będzie jakaś niezapowiedziana 

kartkówka? Rozlega się dźwięk 

dzwon ka. Po krótkim czasie wielki 

ruch, liczne grupki uczniów 

podążające pod klasę. Odgłos 

śmiechów, spowodowanych 

opowiadanymi dowcipami, okrzyki, 

gwizdy, urywki coraz to innych 

dialogów. Tak jest każdego dnia w 

naszej szkole. Po pierwszej lekcji już 

wszyscy się obudzili i zaczyna się 

wymarzona przerwa. Między 

lekcjami są święte minuty, kiedy 

można używać telefonów i bez 

problemów pogadać ze znajomymi. 

Kolejnym plusem jest wychowanie 

fizyczne. Zawsze w szkole czeka się 

na ten przedmiot. Tylko tu mogę 

spotkać wielu kolegów, z którymi 

chcę porozmawiać o sprawach dla 

mnie ważnych, takich jak np.: gry 

komputerowe, ciekawe książki, 

zbliżające się wycieczki.  

 Nauczyciele nie są wymagający, są 

bardzo mili i za to ich lubią 

uczniowie. Lecz największym 

atutem szkoły są wycieczki 

przeznaczone dla osób, które sobie 

na to zasłużyły, brały udział w 

akademiach szkolnych, w różnego 

rodzaju konkursach itp. 

Atmosfera w szkole jest miła. 

Pewnie niektórzy powiedzieliby, że 

wiele rzeczy zmieniłoby w swojej 

szkole, moim zdaniem jednak moja 

szkoła jest bardzo fajna i nic bym w 

niej nie zmieniał… 

                               Patryk Czekański
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Film powstał 

na podstawie 

kultowej 

książki 

Aleksandra 

Kamińskiego 



 

 

 

 

        
 poniedziałek na drugiej lekcji 

siedziałam w trzeciej ławce. Była 

biologia, lubię ją, dlatego uważnie 

słuchałam, jak nauczycielka opowiada o budowie 

ludzkiego ciała. Nagle poczułam, że ktoś mi się 

przegląda. Postanowiłam dyskretnie rozejrzeć się po 

klasie. Niestety bez skutku, gdyż nie napotkałam 

żadnej pary oczu zwróconej w moją stronę. W tym 

samym momencie pani Jakubus zadała mi pytanie, ale 

że byłam już rozkojarzona, nie usłyszałam go.  

– Słucham? – zapytałam lekko zdezorientowana.  

– No proszę, panna Nowak nie słucha – odpowiedziała 

z odrobiną sarkazmu.  

Nauczycielka biologii nigdy za mną nie przepadała, 

bo zawsze znałam odpowiedź na jej pytania.  

– Przepraszam – odpowiedziałam, czując, że się 

czerwienię.  

W tym samym momencie klasa wybuchła 

niepohamowanym śmiechem. Do końca lekcji 

uważnie słuchałam słów nauczycielki. 

Następna lekcja to godzina wychowawcza. Jeszcze 

tylko trzy lekcje i do domu. Zabrzmiał dzwonek na 

lekcję. Usiadłam jak zwykle w pierwszej ławce od 

okna. Nagle nieznany mi chłopak.  

– Cześć! Jestem Alan i jestem tu nowy – powiedział, 

podchodząc do nauczyciela.  

Rozmawiali chwilę, po czym rozbrzmiał głos 

wychowawcy.  

– Dobrze! Alan, usiądź koło Nikoli. 

Chłopak pokiwał głową i usiadł koło mnie.  

– Jestem Alan – powiedział, 

wyciągając dłoń.  

– J….ja Nikola – 

odwzajemniłam gest.  

– Może oprowadzisz mnie po 

szkole – zapytał 

niespodziewanie.  

– J….ja? – zapytałam 

zdziwiona. 

– Tak, ty – uśmiechnął się, a moim oczom ukazały się 

prześliczne dołeczki.  

– No dobrze.  

– Coś czuję, że się zaprzyjaźnimy – powiedział, 

trącając mnie łokciem.  

Nie odpowiedziałam, tylko uśmiechnęłam się. W tej 

samej chwili zabrzmiał dzwonek na przerwę.  

Po opuszczeniu klasy wraz z Alanem zwiedzaliśmy 

szkołę. Nagle podeszła do nas dziewczyna z 

równoległej klasy. Stanęła naprzeciwko nas i z 

pełnym sarkazmu wzrokiem, powiedziała: 

– Wytłumaczcie mi jedno. Jak taki przystojny chłopak 

może się zadawać z taką ofiarą?  

– Jestem Alan, a Nikola jest moją przyjaciółką i nie 

masz prawa tak o niej mówić – odparł groźnie mój 

nowy kolega.  

Pierwszy raz ktoś wstawił się za mną.  

– Oj, księżniczka znalazła sobie rycerza na białym 

koniu – zaczęła się śmiać i odeszła.  

– Kto to był? – Chłopak zwrócił się do mnie.  

– To Paulina, szkolna gwiazda – odpowiedziałam. 

Resztę dnia spędziłam w towarzystwie Alana i muszę 

przyznać, że miły z niego chłopak.   

              Beata Kasprzyk

 

W 

Jesteście ciekawi, co będzie dalej? Czytajcie już w następnym numerze.  

CIAG DALSZY NASTĄPI 

 

NOWY 



     

Bezapelacyjnym zwycięzcą 

okazał się Patryk Rogus, uczeń 

klasy IIC, którego zdjęcie jury 

uznało za najbardziej 

pomysłowe i kreatywne. I dobrej 

jakości. Gratulujemy serdecznie 

i zapraszamy po odbiór nagrody 

pieniężnej i stosownego 

dyplomu. 

Miejsce III jury przyznało zdjęciu 

Radosława Maciejczyka z klasy 

IIC. W uzasadnieniu czytamy, że 

fotografia odznacza się ciekawą 

kompozycją, widać 

pomysłowość i refleks autora. 

Cieszymy się i gratulujemy!  

W zdjęciu Grzegorza Augustyna z 

klasy IA – zdobywcy II miejsca – 

najważniejsze okazało się wyczucie 

kolorystyczne i jakość kadru. Na to 

przede wszystkim zwróciło uwagę 

jury. Gratulujemy! 



Do you know these bands?  

A B 

Do you know these facts?  

1) Według wielu pisarzy i nauczycieli najpiękniejszym słowem w języku angielskim jest 

cellar door => drzwi od piwnicy. 

2) Najkrótsze zdanie w języku angielskim to I’m. 

3) Język angielski ma status języka oficjalnego w 56 krajach. 

Do you know these places? 

A B 

Do you know these proverbs? 

 

1) My home is my castle => Mój dom jest moją twierdzą 

2) Love is blind => Miłość jest ślepa 

3) Practice makes perfect => Praktyka czyni mistrza 

4) A friend in deed is a friend in need => Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie 

          Joanna Pietrzycka  

Do you speak English? 



 

   

 

 

 

LEKTURY NA BIS 
To miejsce, w którym próbujemy przeczytać szkolne lektury na nowo i przenieść je w świat nam znany. Niech 

w końcu wyjdzie na jaw, że więcej mają z nami wspólnego, niż nam się zdaje. Tym razem opowiadamy 

szekspirowskiego Makbeta w wersji szkolnej. Poznajcie Magdę Makbet!  

I. 
Magda Makbet – szkolna 

kobieta sukcesu. 
Popularna, uwielbiana. 

Zawsze otoczona tłumem 
koleżanek, odprowadzana 
po korytarzach tęsknym 
spojrzeniem chłopców. 

Dziewczyna 
najfajniejszego faceta w 

szkole. 

Czekoladkę?  

Moja Madzia! Mógłbym 

na nią patrzeć cały dzień! 

Madziulka, a słuchaj… 

Magda dzwoni: Dzień dobry, 

jestem Magda idę do drugiej 

klasy. Czy ma pan dla mnie 

jakieś dobre wieści? 

 

To będzie dla ciebie rok 

przełomowy, Magdo. Zaznasz w 

nim wiele słodyczy, ale i wiele 

goryczy. Będziesz na szczycie i 

spadniesz na samo dno. Szkoła 

będzie ci królestwem i więzieniem. 

Witaj, Magdo, przewodniczko 

klasy, i żegnaj, Magdo, wyśmiana i 

poniżona.  

 

Magda chichocze się i śmieje, 

aż ją policzki bolą. Przecież 

nikt normalny nie wierzy 

telewizyjnym kulodotykaczom 

i fusowypatrywaczom. Wróż 

Maciej za to poważny, jakby 

rzeczywiście coś zobaczył. 

Magdzie uśmiech zamiera na 

brodzie. Wracają tęsknoty 

i nienazwane marzenia. 

 

No weź, skoro on mówi, że masz wygrać 

wybory klasowe, to masz wygrać. Magda, moja 

dziewczyna będzie przewodniczącą klasy, ale 

jazda!!! Już nie mogę się doczekać.  

 

Ale przecież Dagmara… Pamiętasz, ona już 

od gimnazjum była przewodniczącą. To jej 

funkcja, jej w tym dobra. 

Dobra, albo i niedobra, ty będziesz 

lepsza. Nie dramatyzuj. Trzeba się tylko 

pozbyć tej Dagmary  i po ptokach. 

I podał swojej dziewczynie coś, co mogło 

się przydać. 



 

 

 

 

 

 

Moniko, jeśli nie zrobisz tej 

gazetki, nie masz się co w szkole 

pokazywać! 

No tak! Woda sodowa uderzyła jej go 

głowy. To nie potrwa długo. 

V. 
To nie mogło trwać 
długo. Kto zniesie rządy 
klasowego tyrana. 
Niewielu. Coraz więcej 
skarg, coraz więcej 
żalów. Aż w końcu 
wyszło na jaw, jak 
Magda wygrała tę 
funkcję.  

 

Magdo, sama rozumiesz, straciłam do 

Ciebie zaufanie. I szacunek!  

Ale wredna małpa z tej Magdy. A taka 

byłam dla niej miła. Fuj 

Tak mi się kiedyś podobała… Ładna 

jest, ale z takim charakterem…  

 

 

Gazetka wydawana jest przez Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołę 

Zawodową im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie 
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Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa im. Bł. Karoliny 

Kózkówny w Pilźnie 

Oferta  szkoły na rok szkolny 2016/2017 

 obejmuje kształcenie   

w 49 zawodach  

w następujących  

branżach: 

 Mechaniczna           

 Usługowa             

 Spożywcza 

 Motoryzacyjna     

 Budowlana    

 Drzewna         

dorosłych 

  

                                                                                                     

Co szkoła oferuje swoim uczniom? 

-Możliwość wyjazdu na staże do Hiszpanii i Niemiec w ramach projektów unijnych oraz udział  

w wielu innych projektach kształcących osobowości  i rozwijających predyspozycje zawodowe naszych 

wychowanków, 

-Udział w krajowych i zagranicznych wycieczkach edukacyjnych, 

-Dajemy uczniom szansę rozwoju talentów:  muzycznych, wokalnych, plastycznych itp., 

-Stwarzamy możliwość udziału w licznych konkursach również na szczeblach ogólnopolskich, 

promując w ten sposób umiejętności praktyczne uczniów, 

- Możliwość korzystania z dodatkowych zajęć z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, 

- Po ukończeniu szkoły nasi absolwenci zdobywają dyplom czeladnika uzyskując pełne kwalifikacje 

zawodowe, zdobywają również Europass-suplement, Europass-cv oraz Europass-Mobilność,  mogą 

kontynuować naukę, podjąć pracę lub założyć własną firmę. 

 

Dowiedz się o nas więcej: www. rzsz-pilzno.pl 

 

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

ul. Lwowska 14,   39-220 Pilzno 

Tel; (14) 6722 141, e-mail: rzszpilzno@interia.pl 

 

Możliwość kontynuacji nauki  

w  Liceum Ogólnokształcącym  

            dla Dorosłych! 

 
 

 


