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To był rok pełen wyzwań, 

zapełniony po brzegi 

edukacyjnymi wydarzeniami! 

A może liceum dla 

dorosłych? 
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Co się dzieje?  

 
Zbieramy najważniejsze 

wydarzenia, 
podsumowujemy półrocze. 

Pytamy, pytamy, pytamy… 

Cukiernika - Arka Gąsiora jak 

radzi sobie w pracy i życiu 



 

 
 Kochani czytelnicy „Naszego Sygnału”! 
 

Zmęczeni po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy pewnie 
z trudem przypominacie sobie ten zapał, z którym we wrześniu 
wróciliśmy do szkoły. W wyjątkowo gorący czerwiec możemy się 

dziwić, jak bardzo pragnęliśmy nowych wyzwań i szukaliśmy okazji do zrobienia czegoś ciekawego, 
nowego, inspirującego. Tak objawiają się wakacje. Należą się nam wszystkim, moi drodzy, bo mamy 
za sobą rok wyjątkowo udany, zapełniony po brzegi edukacyjnymi wydarzeniami, imprezami różnego 
typu, konkursami, akademiami. Przyszedł czas na podsumowanie, na dumę z własnych osiągnięć, na 
powiedzenie sobie i innym: „Dobra robota”.  
Chciałabym wam to powiedzieć jako pierwsza, jako pierwsza pochwalić i podziękować. Drodzy 
nauczyciele, cieszę się, że nakłoniliście tych młodych ludzi do wysiłku i zaangażowania się w tyle 
różnorakich akcji teatralnych, dziennikarskich, społecznych, wolontariackich… Kochani uczniowie, 
dziękuję, że daliście się namówić, przekonać, że szkolna codzienność może być przygodą, w której 
poznajemy świat – ten dalszy i bliższy – i uczymy się samych siebie. Mili pracodawcy, bez was nie 

udałoby się wyzwolić z młodzieży kreatywności i zapału 
do pracy. Szanowni rodzice, dziękuję wam za to, że 
staliście po stronie szkoły, chcieliście z nami 
współpracować i pochylać się z troską nad przyszłością 
tych wszystkich młodych ludzi. Dziękuję serdecznie 
wszystkim, którzy byli po naszej stronie i wciąż wierzą, 
że szkolnictwo zawodowe to szansa na sukces.  
A teraz już pomyślcie o tym, jaka może być za Wasz 
wysiłek nagroda. Moi młodzi przyjaciele, góry, morze 
czy jednak gdzieś dalej? Jak spędzicie tegoroczne 
wakacje, które pozwolą nabrać sił na kolejny rok 
wytężonego wysiłku? Cokolwiek zdecydujecie i 
gdziekolwiek was nogi poniosą, pamiętajcie, że 
najważniejsza jego rozwaga i szacunek do własnego 
zdrowia i życia. Dobra zabawa zawsze wiąże się z 
rozsądkiem.  
Pozdrawiam wszystkich gorąco (lub chłodno, jeśli ktoś 
nie lubi upałów) i życzę udanego wypoczynku!!! 
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Co nam w duszy gra… 
We wtorek 19 czerwca br. odbędzie się Festiwal „Z Błogosławioną 

Karoliną Zaśpiewajmy”. Będzie to już czwarta edycja tej niezywkłej imprezy, której 
pomysłodawczynią jest Pani Dyrektor Anna Smołucha.   

Jak co roku, tak i w tej edycji festiwalu soliści oraz zespoły ze wszystkich grup 
wiekowych będą musieli zaprezentować utwory muzyczne poświęcone postaci Bł. 
Karoliny Kózkówny. Jak co roku liczymy, że w tej edycji konkursu usłyszymy porywające 
utwory muzyczne, mówiące nie tylko o męczeństwie Karoliny, ale i o jej bogatym życiu. 
Czekamy na ciekawe aranżacje i własne teksty, gdyż jesteśmy otwarci na wszelkie 
innowacje. Każdy będzie miał możliwość „wyśpiewania” tego, jakie emocje, myśli i 
rozważania wzbudza w nim postać naszej błogosławoinej. A była to osoba nietuzinkowa, 
której życie całkowicie było poświęcone Bogu.  

Konkurs jest organizowany na najwyższym poziomie, o czym świadczą 
komentarze uczestników oraz publiczności. Zresztą zmagania wokalne mają bardzo 
profesjonalne jury, o co zadbała Pani Dyrektor. Składa się ono z pasjonatów muzyki 
i literatury, którzy potrafią w zaprezentowanych utworach docenić zarówno 
walory muzyczne, jak i literackie prezentowanych pieśni i piosenek.  

Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i w tej pojawi się 
cały korowód wybitnych młodych talentów muzycznych. Niewątpliwie będzie to 
prawdziwa uczta dla miłośników dobrej polskiej piosenki. Tradycyjnie program 
Festiwalu rozpoczyna się występem inauguracyjnym laureatów ubiegłorocznej 
edycji. Pomimo tego, ze formuła Festiwalu ma postać konkursową, to jednak jest 
to święto chrześcijańskiej muzyki, prawdziwa muzyczna uczta dla duszy.  

 
 
 

 
 

Otwórz serce, a zobaczysz więcej, niż mając tylko otwarte oczy… 
 

W dzisiejszym zabieganym świecie, w którym liczą się tylko kariera, pieniądze i sukces, podobno trudno o bezinteresowną 
pomoc. A jednak powstają fundacje zakładane przez gwiazdy tzw. show-biznesu. Czy robią one to na pokaz, czy rzeczywiście chcą 
zdziałać coś dobrego? Nieważne. Liczy się rezultat, jaki osiągają.  

My, zwykli młodzi ludzie też możemy pomagać. Jak? Chociażby zapisując się do „Szkolnego Klubu Wolontariatu” oraz „Szkolnego 
Koła Caritas”. Koło istnieje u nas dopiero od połowy ubiegłego roku szkolnego, a jego członkom udało się już zrobić wiele dobrego. 
Ważnym faktem jest to, że powstało ono z inicjatywy Pani Dyrektor Anny Smołuchy, która jest inicjatorką wielu społecznych akcji. 
Opiekunem koła zostały panie Aneta Ziaja – Dojka oraz Wirginia Kobak-Dominik.  

Jeśli ktoś nie wie, co do tej pory zdziałali wolontariusze, to warto wspomnieć, że pojechali do DPS w Parkoszu z wielkanocnymi 
życzeniami i „Pasją”, zbierali karmę dla zwierząt, przyłączyli się do koncertu charytatywnego dla Tomusia, zbierali żywność dla osób 
potrzebujących na stoły wielkancne, odwiedzili uczniów szkoły podstawowej z cyklem lekcji o wolontariacie. Warto zostać 
wolontariuszem, bo sami się dzięki temu rozwijamy. Osoby otrzymujące pomoc, mimo że niewiele posiadają, potrafią odwdzięczyć 
się w niezapomniany sposób – mówią nasi wolontariusze. A my otrzymujemy satysfakcję z niesionej pomocy.  

Do „Szkolnego Koła Caritas” mogą należeć wszyscy. Nie ma określonych terminów spotkań, bo odbywają się one zależnie od 
potrzeb. Każdy krok jest planowany,a szczegóły ustalane, zatem wszystko „chodzi jak w zegarku”. Działacze „Koła” zawsze czekają na 
nowe osoby chętne do pracy w ramach wolontariatu. Jeśli jesteś życzliwy, bezinteresowny i pomocny, zgłoś się koniecznie! 
Naprawdę warto!          Kasia Surdel 

 



Z wizytą w teatrze 
W dniu 18 stycznia uczniowie klas drugich i trzecich obejrzeli spektakl pt. „Grażyna” w 

teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, będący adaptacją lektury z języka polskiego, napisanej 
przez Adama Mickiewicza. Ta ponadczasowa sztuka teatralna, której kanwą jest wstrząsająca 

historia kobiety, która w rycerskim przebraniu męża bierze udział w bitwie z Krzyżakami. Całość 
została przedstawiona w nowoczesnej aranżacji i przeniesiona na boisko do gry w koszykówkę. 

Wspaniała scenografia oraz oprawa dźwiękowa jeszcze bardziej wpłynęły na piękno inscenizacji. 

Natomiast aktorzy dali popis perfekcyjnej gry scenicznej, za co otrzymali owacyjne brawa od 
licznej widowni.  

Nasi uczniowie byli zachwyceni spektaklem, tym bardziej, że wielu z nich bierze udział 

w różnych szkolnych i środowiskowych przedstawieniach. Dzięki temu mogli podpatrzeć 
profesjonalną grę aktorską. Takie wyjazdy edukacyjne są bardzo dobrą formą wychowania poprzez 

kulturę realizowaną w naszej szkole. 

Żywienie ma znaczenie 
19 lutego Pani Ewelina Dobosz wraz z szkolną pielęgniarką panią Moniką Przybyło przeprowadziły zajęcia 
warsztatowe dotyczące znaczenia zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w życiu człowieka dla klas 
pierwszych. Warsztaty miały za zadanie pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i 
aktywności fizycznej dla organizmu człowieka. Uświadomienie skutków niehigienicznego trybu życia na 
zdrowie i samopoczucie człowieka. W dodatku uczniowie nauczyli się korzystać z informacji zamieszczonych 
na opakowaniach produktów spożywczych. Takie niecodzienne warsztaty były świetną okazją, aby 
uświadomić sobie że zdrowy tryb życia i zmiana nawyków żywnościowych mogą zmienić życie każdego 
człowieka na lepsze. 

Cukrzyca: Chrońmy naszą przyszłość 
To jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, która od paru dziesięcioleci zbiera coraz obfitsze żniwo 

wśród młodych ludzi, przywiązanych do komputerów i złych nawyków żywieniowych. Mowa o cukrzycy. Już 

wiadomo na pewno, że cukier niekoniecznie krzepi, w większych ilościach może spowodować znaczne 

spustoszenia w naszym organizmie. Tego właśnie dotyczyła prelekcja pielęgniarki Moniki Przybyło, której 

mieli okazję wysłuchać uczniowie klas pierwszych w ramach realizacji programu profilaktycznego szkoły. A 

gdy już dowiedzieli się, jakie szkody wyrządza cukier, mogli również sprawdzić jego poziom u siebie. Kolejka 

chętnych do ukłucia w palec była naprawdę długa. Igła nie przeraziła nawet najbardziej strachliwych. 

Rzemieślnicze Zimowe Igrzyska już za nami!  
W dniach 25-28 lutego 2018 roku odbyły się w Zakopanem Ogólnopolskie 
Mistrzostwa młodzieży Szkół Cechowych i Izbowych. Uczestniczyło w nich 12 ekip, 
ponad 150-ciu zawodników. W ostatecznym rankingu nasza ekipa z RBSI w Pilźnie 
uplasowała się na IV miejscu. Przez cztery dni igrzysk jedenastoosobowy team pod 
opieką Dawida Floriana pokazywał swoje umiejętności w kilku zimowych 
konkurencjach, takich jak snowboard, łyżwiarstwo, slalom, narciarstwo alpejskie 
czy biegi narciarskie. Łącznie udało im się zgromadzić 762 punkty i pokonać osiem 
drużyn ze szkół rzemieślniczych regionu. Na wyróżnienie zasługuje Monika Tragarz, 
która zajęła VIII miejsce w kategorii najwszechstronniejszy zawodnik igrzysk (na 
150 uczestników), zdobywając 147 punktów. Jeśli chodzi o chłopców to należy 
wyróżnić, Mateusza Sowę, który dla naszej drużyny zdobył 112 punktów oraz 
Michała Samborskiego, który zdobył łącznie 111 punktów. Uczniowie szkoły z 
Pilzna uczestniczą w zimowych zmaganiach od początku imprezy, a więc był to ich 
piąty występ. Za co otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie od organizatorów. Wyjazd 
do Zakopanego służył nie tylko sportowej rywalizacji, ale również integracji 
społeczności szkół rzemieślniczych. Przez te kilka dni nie brakowało okazji do 
spotkań i zwiedzania uroczego Zakopanego. 

c 

 

Styczeń. Dawaliśmy z siebie wszystko… 

 

 
Fryzjerskie warsztaty w przedszkolu  

Dorosłym wizyta u fryzjera kojarzy się z przyjemnością – masażem głowy i 

chwilą relaksu. Efektem jest wspaniała fryzura i dobre samopoczucie. Zupełnie inne zdanie 

mogą mieć na ten temat dzieci. Nasi fryzjerzy z klas pierwszych i drugich udali się z 
warsztatami fryzjerskimi do dzieciaków z Publicznego Przedszkola w Pilźnie, aby ich 

przekonać, że wizyta u fryzjera może przynieść mnóstwo przyjemności. Nasi fryzjerzy 

zapoznali dzieci z narzędziami pracy fryzjera, nazwami fryzur, akcesoriami używanymi do 
tworzenia fryzur oraz dekoracją salonu fryzjerskiego. A na koniec nasze fryzjerki ”jak 

prawdziwe czarodziejki” na głowach dzieci wyczarowały fantazyjne fryzury, piękne i 

oryginalne uczesania warkoczy dziewczynkom. Opiekunami naszych młodych fryzjerów 
były: pani dyrektor Anna Smołucha – której pomysł od początku się spodobał i wspierała 

uczniów RBSI wieloma propozycjami i radami – oraz pani Ewelina Dobosz. 

Luty. Przeżyliśmy na sportowo 



KIBICUJEMY NA MECZU! 
 

W sobotę 17.03.2018r grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką nauczycieli 
WF – Dawida Floriana i Damiana Wolańskiego, czynnie brała udział w 
kibicowaniu podczas piłkarskiego meczu pomiędzy faworyzowanym 
Termalica Bruk-Bet Nieciecza a Pogoń Szczecin. Ostatecznie mecz zakończył 
się wynikiem 2:4 dla Pogoni. Podczas spotkania, które odbyło się w 
Niecieczy, nasi uczniowie mogli zobaczyć piłkę nożną na najwyższym 
poziomie, gdyż w meczu wzięło udział kilku reprezentantów Polski. Mecz 
łączył „przyjemne z pożytecznym”, gdyż oprócz wspólnego kibicowania, 
mogliśmy analizować zagrywki taktyczne obu zespołów. To pierwsze, ale 
jak zapowiadają nasi wuefiści nie ostatnie, takie wyjście na mecz w ramach 
projektu realizowanego przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

Marzec. Uczciliśmy rocznice 

Lekcja polskiego inaczej...  
Innowacyjne metody nauczania wprowadzamy na różnych lekcjach. Uczniowie 
mogli przeżyć niezwykłą przygodę na lekcji języka polskiego przeprowadzonej i 
przygotowanej przez panią Joannę Pietrzycką metodą ESCAPE ROOM. 
Zadaniem uczniów była ucieczka z renesansowej komnaty tajemnic. Uczniowie 
musieli rozwiązać szereg zagadek, wykorzystując najnowsze technologie. 
Każda z drużyn chciała jak najszybciej zdobyć tajne hasło do uwolnienia się z 
naszego escape roomu, a przy okazji mogli kształtować takie kompetencje jak 
analizowanie, wnioskowanie oraz współpracę w grupie. Uczniowie byli bardzo 
zadowoleni z takiej przygody na języku polskim.  

Żołnierze wyklęci, a jednak bohaterowie 
W dniu 1 marca w naszej szkole miał miejsce apel przygotowany z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Siedmiu wspaniałych 
uczniów z klas II i III przypomniało w krótkim montażu słowno-
muzycznym sylwetki niezłomnych bojowników o wolność niepodległej 
Polski, stawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej 
ZSRR, toczących walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i 
podporządkowanymi im służbami w Polsce. Naszym zadaniem jest dziś 
pielęgnować wiedzę o tych, którzy bez chwili zawahania podjęli walkę z 
sowieckim najeźdźcą i aparatem policyjnych prześladowań, polskich 
bohaterów, głównie w latach 1944 – 1963. Ta lekcja historii najnowszej z 
pewnością uzupełniła wiedzę naszych uczniów i pozwoliła lepiej 
zrozumieć sytuacje, które stały się początkiem w pełni niepodległej 
Polski. 

DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE 

 

Co roku na wiosnę RBS I Stopnia pokazuje gimnazjalistom z okolicznych miejscowości – swoim potencjalnym 

uczniom – to, co ma do zaoferowania najlepszego, tym razem jednak Dzień Otwarty miał wyjątkowo atrakcyjną 

formułę. W programie Dnia Otwartego przygotowano zwiedzanie i prezentację placówki oraz osiągnięć naszych 

uczniów. W każdej sali lekcyjnej zaprezentowano szeroki wachlarz możliwości dla gimnazjalistów - od fryzjera 

po mechanika samochodowego. Młodzież i towarzyszący jej nauczyciele mogli zobaczyć zalety kształcenia i 

możliwości zdobycia wymarzonego fachu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy zawodowe oraz 

degustacje potraw i kiełbasek z grilla przygotowanych przez naszą szkołę. Dziewczęta z klasy drugiej, 

kształcące się w zawodzie fryzjera, wykonywały fryzury przybyłym uczniom, a specjalnie zaproszona na tę 

okazję kosmetyczka – Agata Kozioł - oferowała również wykonanie makijażu. Gimnazjaliści mogli też zapoznać 

się z nowoczesnym wyglądem klas, w których odbywają się zajęcia oraz zapoznać się ze światem staży 

zagranicznych oraz przysmaków hiszpańskich, oferowanych przez naszą szkołę. Z naszej oferty skorzystało 

około stu młodych ludzi z gimnazjów, którzy właśnie podejmują dalekosiężne decyzje. Na nowy narybek 

otworzyły się przedsiębiorstwa wszystkich branży. Dziękujemy Panu Stanisławowi Jaroszowi właścicielowi 

firmy Taurus za sponsorowanie kiełbasek na grilla dla naszej młodzieży oraz Panu Stanisławowi Palejowi 

właścicielowi cukierni "Marta" za ufundowanie słodkiego poczęstunku dla gimnazjalistów. Dziękujemy 

wszystkim, którzy włączyli się w organizację Dnia Otwartego, a naszych gości chętnie powitamy we wrześniu w 

swoich szeregach. Rekrutacja już trwa, nie przegapcie – drodzy gimnazjaliści – szansy na zdobycie konkretnego 

i dobrze płatnego zawodu! 

 

W tournée z Pasją po powiecie dębickim  
W refleksyjną atmosferę Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych wprowadzili uczniowie 
Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny wraz ze Stowarzyszeniem 
muzyczno-folklorystycznym, pod opieką Pani Dyrektor Anny Smołuchy oraz Pana Piotra 
Papiernika parafian z Jodłowej, Strzegocic, Łęk Dolnych, Pilzna, Straszęcina, Borowej, Słotowej 
oraz pensjonariuszy DPS w Parkoszu poprzez Misterium Męki Pańskiej, które zostało 
wystawione w wyżej wymienionych kościołach. Uczniowie w 14 scenach opartych na Ewangelii 
wg Św. Jana odtworzyli ostatnie godziny życia Pana Jezusa. Młodzi aktorzy ukazali wydarzenia, 
które miały miejsce w Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Parafianie byli 
„świadkami” min. skazania Pana Jezusa na śmierć, biczowania, dźwigania krzyża, Jego upadków i 
śmierci na krzyżu. Chwile spędzone na rozpamiętywaniu Męki Jezusa dostarczyły wielu 
wzruszeń i głębokich przeżyć religijnych wszystkim zgromadzonym na sali, a szczególnie ludziom 
niepełnosprawnym i cierpiącym, równocześnie skłaniając do głębokich przemyśleń, że Męka 
Pańska jest bezgraniczną miłością Chrystusa do każdego z nas. Wzruszające przedstawienie 
Drogi Krzyżowej, dopełnione niezwykłą muzyką oddającą klimat tamtej epoki oraz ogromne 
zaangażowanie młodzieży przełożyło się na poziom artystyczny widowiska, które skłoniło 
oglądających do zastanowienia się nad sensem życia każdego z nas. Mamy nadzieję, że 
Misterium Męki Pańskiej wystawione przez uczniów RBSI w Pilźnie zapisze się na długo w 
sercach i w pamięci zarówno uczniów naszej szkoły, jak i wszystkich widzów.  Wszyscy 
zgromadzeni w kościołach byli poruszeni i wielokrotnie dziękowali naszym młodym artystom 
owacyjnymi brawami. Było to niezwykłe przeżycie dla naszych uczniów, którzy na scenie 
występowali po raz pierwszy. 



Cieszyć się każdą chwilą - spotkanie z misjonarzem ks. Piotrem Boracą 
W czwartek uczniów RBSI Stopnia w Pilźnie odwiedził nietypowy gość – ksiądz Piotr Boraca, misjonarz, 
który pracuje w Misji Ouango w Diecezji Bangassou. Ksiądz podzielił się swoim doświadczeniem 
wieloletniej pracy misjonarza w dalekim afrykańskim Kongo. Bardzo ciekawie opowiadał o codziennym 
życiu tamtejszych ludzi, o ich zwyczajach, pracy, jak i o ich trudnościach, takich jak choroby, głód, bieda, 
analfabetyzm. Ksiądz Misjonarz przedstawił życie afrykańskiego Kościoła i trudne zadanie misjonarzy, jakim 
jest głoszenie Ewangelii słowem, ale przede wszystkim czynem. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
opowieści o zwyczajnej egzystencji żyjących tam dzieci oraz o zwierzętach i roślinach buszu. Młodzież z 
ogromną ciekawością oglądała przywiezione przez misjonarza oryginalne przedmioty takie jak: różaniec 
wykonany z tamtejszych orzechów, grzechotki, ząb słonia, skórę węża, oryginalne stroje, rzeźby z kości 
słoniowej, naczynia i instrumenty. Uczniowie mieli również niepowtarzalną okazję obejrzeć interesujący 
film przedstawiający życie naszego Księdza Misjonarza w tym niezwykłym kraju. Kwiatami 
podziękowaliśmy gościowi za niezapomniane spotkanie, ciesząc się, że mogliśmy poznać prawdziwe życie 
misjonarza oraz życie ludzi w dalekim Kongo. 

Trenujemy mózg 
Już po raz trzeci nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Choć to chyba 
najistotniejszy z ludzkich narządów jest nierzadko zaniedbywany w planie treningowym, a jego 
potrzeby są zupełnie ignorowane. W dodatku wiele jego funkcjonalności pozostaje nieużywanych, 
gdyż zwyczajnie nie umiemy go obsługiwać. Na lekcjach przeprowadzonych przez Panią Joannę 
Pietrzycką nasi pierwszoklasiści uczyli się jak walczyć z nieustającym rozproszeniem, ćwiczyć 
umiejętność koncentracji i wytężonej uwagi, jak utrzymać mózg w dobrej kondycji i zapamiętywać 
trudne informacje. Była to też możliwość, by sprawdzić, która półkula mózgu pracuje intensywniej 
i jakim rodzajem pamięci dysponują uczniowie. Miejmy nadzieję, że zaproponowane ciekawe, 
inspirujące i niecodzienne ćwiczenia przełożą się na oceny. 

 

KWIECIEŃ. To chwile refleksji i zadumy w naszej szkole 

Ku czci ofiar zbrodni katyńskiej 
13 kwietnia uczciliśmy w naszej szkole Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez 
Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku 
informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w ZSRR, masowych grobów oficerów Wojska 
Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Z inicjatywy Pani Dyrektor Anny Smołuchy 
odbyła się żywa lekcja historii w alei dębów katyńskich oraz na cmentarzu. Wyjście edukacyjne w 
ramach lekcji historii poprowadziła specjalnie zaproszona na tę okazję pani Zofia Mossoń, będąca 
historykiem aktywnie działającym w Towarzystwie Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. 
Przedstawiła nam historię Pilźnian, którzy zginęli w Katyniu, upamiętnionych przez dęby pamięci. 
Przy każdym dębie reprezentanci naszej szkoły zapalili znicze. Następnie opowiedziała historię 
cmentarzy z I i II wojny światowej oraz historycznych mogił, znajdujących się na cmentarzu w 
Pilźnie. Podczas tej wyjątkowej lekcji historii uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat 
zbrodni katyńskiej i poznać wiele interesujących faktów dotyczących Ziemi Pilźnieńskiej. 
Zwieńczeniem spotkania było złożenie wiązanki kwiatów pod krzyżem i tablicą poświęconą 
pamięci pomordowanych oficerów. Dziękujemy pani Zofii Mossoń za inspirujący wykład i 
niezwykłą, żywą lekcję historii. 

VI Turniej Szkół Rzemieślniczych Południowej Polski w halowej piłce nożnej 
Nasza szkoła już po raz szósty zorganizowała Turniej Szkół Rzemieślniczych Polski Południowej w 
Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa Izby Rzemieślniczej w Tarnowie. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że 
zaproszenie Pani Dyrektor Anny Smołuchy przyjęło aż siedem drużyn z zaprzyjaźnionych szkół 
rzemieślniczych: Zakopanego, Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju, Tarnowa, Krakowa, Limanowej oraz Gorlic. 
Wszyscy podkreślali, że spotkało ich miłe przyjęcie, a atmosfera sprzyjała pokazaniu piłkarskich 
możliwości. Dzięki staraniom Pani Dyrektor Anny Smołuchy, naszych niezwykle zaangażowanych 
wuefistów – Eweliny Dobosz i Dawida Floriana – oraz całej szkolnej społeczności konkurs zyskuje prestiż 
i staje się ważnym wydarzeniem w kalendarzu sportowym takich szkół jak nasza. Oto skład naszej 
drużyny: Marcin Anioł, Mateusz Sowa, Dominik Siemek, Kamil Podolski, Mariusz Kita, Jarosław Cyboroń, 
Daniel Knap, Robert Urban i Patryk Wojnarowski. 

Z funduszami europejskimi w dorosłość 
Kiedy jest się w trzeciej klasie szkoły branżowej, czas najwyższy pomyśleć o 
przyszłości. W podjęciu dobrych decyzji naszym dorosłym już uczniom pomogły 
zajęcia przeprowadzone przez Panią Dyrektor Annę Smołuchę na temat 
pozyskiwania funduszy europejskich. Organizowane wspólnie z Ministerstwem 
Rozwoju lekcje wskazują młodym ludziom, jak założyć własną działalność 
gospodarczą i odnaleźć się na rynku dzięki wsparciu Unii Europejskiej. 
Uczniowie dostali wiele praktycznych rad dotyczących założenia Start-Up-u i 
rozpoczęcia pracy na własnych warunkach, poznali strukturę prawną tego typu 
przedsięwzięć i wymagania stawiane młodym przedsiębiorcom. Nauczyli się 
również, jak wypełniać potrzebne dokumenty. Lekcje miały atrakcyjną formę 
m.in. dzięki wykorzystaniu komiksów w ciekawy sposób obrazujących przejście 
od pomysłu na biznes do jego realizacji. 

Szkolny turniej piłki siatkowej klas II 
I miejsce – II B 
II miejsce – II C 
III miejsce – II A  



MARYSIA DZIADEK I WOJTEK PODLASEK 
To oni w czerwcu pojadą do Warszawy, aby 

zasiąść w kuluarach sejmowych. 
Przedstawiamy zwycięzców tegorocznej 

edycji konkursu Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Warto dodać, iż ich praca otrzymała 

najwyższy wynik i tym bardziej życzymy im 
owocnej pracy w komisji sejmowej i dalszych 

sukcesów. 

 

 

 To rubryka naszych szkolnych pasjonatów. 
Każdy ma jakiś talent, oni postanowili się 

swoją pasją podzielić z Wami. Korzystajcie! 

ALEKSANDRA ZIĘBA 
Uczennica klasy pierwszej, która 

reprezentowała naszą szkołę w VII 
Podkarpackim Konkursie Pięknego 
Czytania w Polskim Radiu Rzeszów. 

KASIA SURDEL I WOJTEK PODLASEK 
Uczniowie połączyli swe siły i wzięli udział w 

ogólnopolskim konkursie „Moja kultura, moja 
wieś”, na który przygotowali film dokumentalny 

o naszym pracodawcy Panu Marcinie Sasie, a 
zarazem sołtysie Zawadki Brzosteckiej 

JAREK CYBOROŃ I WERONIKA STOJAK 
Wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 

„Moja kultura, moja wieś”, na który 
przygotowali prezentację multimedialną w 

oparciu o kroniki parafialne oraz działalność 
księdza dziekana Franciszka Pacholika w 

Łękach Górnych. 



                             

 

 

 

                                                                                                                                                          

Z zamiłowania do tradycji  
- Jak nauczył się Pan fachu wędliniarza/ masarza? Proszę powiedzieć 

coś więcej o swoim doświadczeniu? 

Stanisław Jarosz: Jak byłem młodym chłopcem to ojciec był masarzem 

wynajmowanym do świniobicia. Chodził po weselach, komuniach i prywatnych gospodarstwach. 

To od niego nauczyłem się dobrej roboty. Jako młody chłopak na samym początku uczyłem się wędzić. Zaglądałem 

do wędzarni czy się tam coś nie pali, a później zacząłem kręcić ręcznie kiełbaski na specjalnej maszynce. W latach 70-tych 

prowadziłem swój sklep sprzedaży pomocniczej w Łękach Górnych, gdzie przez 4 lata spróbowałem trochę „tego biznesu”.  

- Od jak dawna prowadzi Pan swój biznes i jak doszło do jego założenia? 

Stanisław Jarosz:  Z biegiem czasu przenieśliśmy się z ojcem z Łęk Górnych do 

Pilzna, gdzie wybudowaliśmy dom, a w nim duże pomieszczenie do przerobu 

wędlin i obok wędzarnię. Sami też chowaliśmy świnie, bo za komuny nie wolno 

było handlować, dlatego musieliśmy mieć swój inwentarz. Wtedy interes zaczął się 

kręcić i mieliśmy coraz więcej klientów. Było ogromne zapotrzebowanie, bo to były 

lata 80. Gdy miałem 25 lat, to ojciec mi zmarł i zostałem sam z mamą. Wtedy 

przejąłem spuściznę po ojcu, który mnie wszystkiego nauczył. Po śmierci ojca sam 

zajmowałem się, wówczas nielegalnym interesem. Oficjalnie zaś prowadziłem firmę 

przewozową "Transport Towarów i Osób". Następnie około 1980 roku zaczęliśmy prowadzić z żoną kiosk spożywczy, który 

znajdował się koło dzisiejszej poczty. Na ulicy Bujnowskiego w piwnicach biliśmy świnie, następnie wybudowaliśmy duży 

sklep przy rynku. W piwnicach robiliśmy mięso i kiełbasy, które schodziły od ręki. Resztę przeznaczaliśmy na sprzedaż 

hurtową. To nie było tak, jak dzisiaj, wtedy stało się w kolejkach. Do Dębicy przyjeżdżało ponad dwudziestu hurtowników z 

całej Polski i szukali dobrych wyrobów. Potem przyszedł 1989 rok i za namową Andrzeja Wardyńskiego, weterynarza z 

Dębicy, zalegalizowałem swoją działalność. Hurtownicy, którzy czekali w kolejkach pod Zakładami Mięsnymi i Iglopoolem na 

towar, dowiedzieli się o naszej małej przetwórni mięsnej, którą prowadziłem wraz  z żoną i natychmiast zaczęli przyjeżdżać do 

nas na przysłowiowe ciepłe kiełbaski. Zamawiali po dwieście lub trzysta kilo kiełbasy, która była bardzo dobra, bo oparta na 

tradycyjnych recepturach z dodatkiem cielęciny. W ten sposób wyrobiłem sobie renomę. Po dwóch latach zbudowaliśmy 

zakład przy ul. Legionów 58. Zaczęliśmy produkcję na większą skalę, zatrudniałem już 40 osób. Przed zakładem ustawiały się 

kolejki, a dystrybutorzy byli gotowi bić się o nasze wędliny. Z biegiem czasu działalność się rozszerzała i wybudowaliśmy 

sklep mięsny, a potem przydrożne bary dla kierowców ze słynną golonką. W następnym roku będziemy obchodzić 30-lecie 

naszej działalności.  

-  Skąd wzięła się nazwa „Taurus”? 

Stanisław Jarosz: W rynku mieliśmy sklep oznaczony bykiem, ponieważ 

był to sklep mięsny. Przez dwa lata ten sklep nie nosił nazwy „Taurus”, 

tylko „Przetwórstwo wędliniarskie – wyrób i sprzedaż wędlin”. Wtedy 

jeden człowiek zasugerował mi, abym nadał nazwę mojemu sklepowi. 

Moje nazwisko „Jarosz” nie pasowało, gdyż wiązało się z jedzeniem 

bezmięsnym. Tak stał przed tym sklepem i zobaczył głowę byka z rogami 

i zasugerował, żeby nadać nazwę „Taurus”, czyli z języka hiszpańskiego 

byk. I tak powstała nazwa zakładu.  

- Jak Pan sądzi, czy łatwiej było założyć firmę dawniej czy teraz? 

Stanisław Jarosz: Dawniej! Nie było problemu ze zbytem. Co wyprodukowaliśmy, to schodziło od razu. A teraz pojawiły się 

ogromne supermarkety, do których nie jesteśmy dopuszczani. Duże supermarkety potrzebują na promocję bardzo duże ilości 

ton wędlin, a my dziennie produkujemy 20 ton wędlin. Z tego powodu nie możemy konkurować z wielkimi 

przedsiębiorstwami, które sprowadzają tańsze mięso z zagranicy. Nasze produkty są oparte na tradycyjnych recepturach i 

mięsie domowego chowu, które jest bardzo dobrej jakości.  

- Co Pan poradziłby uczniom kończącym gimnazja i decydującym się na wybór szkół branżowych?  

Stanisław Jarosz: Na współczesnym rynku pracy brakuje fachowców z wielu dziedzin. Uczniowie po ukończeniu szkoły 

branżowej powinni zakładać własną działalność gospodarczą i wziąć sprawy w swoje ręce, a nie uciekać za granicę. Ja 

widziałbym ich tutaj w Polsce. U nas w kraju coraz lepiej się dzieje. Po co mamy sprowadzać robotników za wschodniej 

granicy? Lepiej pracować z Polakami niż sprowadzać ręce do pracy spoza naszych granic.  



- W Pańskiej firmie nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w kilku zawodach: kucharza, sprzedawcy i 

wędliniarza. Jakie cechy powinna mieć osoba wykonująca poszczególne zawody. 

Stanisław Jarosz: Przede wszystkim cenię sobie sumienność. My jesteśmy w stanie nauczyć wszystkich praktykantów 

podstaw każdego z tych zawodów. Zatrudniamy najlepszych fachowców 

zarówno w sferze zarządzającej jak i produkcyjnej, od których można czerpać 

wiedzę garściami. Oczywiście uczniowie mają szansę u nas zostać po 

praktykach. Do pracy powinno się przychodzić z uśmiechem i z chęcią do 

pracy, wtedy klient wróci. To jest główna dźwignia napędzająca interes. W 

chwili obecnej mamy ponad 16 barów. Liczymy, że w nich będą pracować 

Polacy: barmanie, kucharze, bufetowe. Ja tak liczę, że w  mojej firmie 

zatrudniamy około 560 osób, z czego większość to kobiety (400 kobiet i ze 

160 mężczyzn).  

- Z naszych informacji wynika, że produkty wykonywane w pańskiej firmie „Taurus” zostały uhonorowane wieloma 

znacznymi nagrodami: Godłem Promocyjnym Teraz Polska, Laurem w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 

Smaki Regionów”, znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”, nadawanym przez Ministra Rolnictwa, znakiem „Jakość 

Tradycja”. Z perspektywy czasu jaka refleksja nasuwa się Panu, gdy patrzy na swój dorobek? 

Stanisław Jarosz: Są to bardzo ważne wyróżnienia, gdyż dzisiaj ludzie patrzą na to. A zwłaszcza sieci. Chcąc się dostać do 

nich, to zawsze pada pytanie o osiągniecia. Najważniejsze jest kultywowanie tradycji. Aż 15 naszych produktów jest wpisane 

na Listę Produktów Tradycyjnych, firmowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. W dodatku wyróżnienie otrzymały wszystkie produkty garmażeryjne: uszka, 

krokiety, gołąbki, naleśniki, łazanki, kluski, pierożki, pizza. Dla nas ważna jest jakość, 

gdyż jesteśmy firmą z tradycjami. Wyroby może są trochę droższe, ale jakościowo 

lepsze. Nasze wyroby są dobre dla zdrowia i nie mają skutków ubocznych, tak jak te 

modyfikowane z innych firm. Właśnie dostaliśmy kolejne zaproszenie od prezydenta 

Andrzeja Dudy: 14 czerwca w Pałacu Prezydenckim otrzymamy wyróżnienie w 

konkursie Agroliga 2017 jako jedna z najlepszych firm z całego podkarpacia, 

dla których liczy się tradycja. To co mamy i to co osiągnęliśmy, 

zawdzięczamy całej mojej rodzinie, począwszy od mojego ojca, matki, żony i 

dzieci, które do dziś pracują w firmie.  

- Gdzie narodził się pomysł na zorganizowanie „Święta Golonki Podkarpackiej” w Pilźnie? 

Stanisław Jarosz: U nas się narodził. A ojcem tego pomysłu, był nasz Dyrektor ds. marketingu Fryderyk Kapinos. Z początku 

nie organizowaliśmy na tak szeroką skalę, z jaką się odbywają teraz. Od 8 lat wspólnie z Panią burmistrz i Urzędem 

Marszałkowskim zapraszamy na „Święto Golonki Podkarpackiej” bardzo znane zespoły lub gwiazdy muzyczne i w tym dniu 

robimy też promocję na golonkę, którą sprzedajmy po kosztach produkcji. Gdy przyjechała do nas Maryla Rodowicz, to 

mieliśmy około 15 tys. osób. Wtedy w ciągu 24 godzin sprzedaliśmy też rekordową ilość golonki w barach i na święcie około 

15 tys. sztuk. Tego roku było mniej, ale również jesteśmy zadowoleni. To 

kierowcy zabierają smaki naszych potraw w Polskę. Później szukają ich w 

naszych barach.  

- Czy zorganizowanie takiego przedsięwzięcia wymaga wielu przygotowań? 

Stanisław Jarosz: Jest to masowa impreza, która potrzebuje wielu zezwoleń. 

Oczywiście zapraszamy wielu gości, ponad 300 VIP-ów. Ludzie przyjeżdżają do 

nas z całej Polski. Jeśli jest dobra impreza na najwyższym poziomie, to dobra 

opinia idzie w świat i konsumenci wracają do nas. Wasza szkoła również 

angażuje się w przygotowania, na czele z Panią Dyrektor Anną Smołuchą, która 

jest pomysłodawczynią konkursów gastronomicznych podczas corocznej edycji 

„Święta Golonki Podkarpackiej”. W tym roku cudownie się zaprezentowaliście i 

osiągnęliście wysokie miejsce. Wspaniały smak kaczki był chwalona przez jury.  

- Jednym z ważnych punktów „Święta Golonki Podkarpackiej” jest zorganizowanie konkursu kulinarnego dla młodych 

rzemieślników? O czym powinni pamiętać młodzi kucharze? Czy mógłby Pan udzielić kilku rad? 

Stanisław Jarosz: Trzeba się przykładać do pracy i gotować z sercem. Oczywiście początki są trudne, jak wszędzie, ale 

żmudna praca przynosi wymierne rezultaty i po czasie uda się osiągnąć sukces. U nas praktykanci mają bardzo dobrą szkołę i 

wysiłek włożony w naukę z czasem na pewno zaprocentuje. Wiedza wyniesiona z dobrej szkoły i zakładu pracy jest 

nieodłącznym elementem w karierze na szefa kuchni.  

- Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu zadowolonych klientów. 

Stanisław Jarosz:  Dziękuję wam również i zapraszam wszystkich do siebie. Ten smak zapamiętacie na długo. Pozdrawiam 

ciepło Panią Dyrektor i całe grono pedagogiczne RBSI w Pilźnie. 

Nasi dziennikarze: Natalia Sirbu i Julia Dziedzic 

z Panem Stanisławem Jaroszem  



  

 

 

 
 

 
Już trzecia grupa młodych zdolnych opuszcza mury 

naszego liceum dla dorosłych. Co będą robić z taką ilością 

wolnego czasu w weekendy? I czy ten już poświęcony na 

naukę będzie miał wpływ na ich przyszłość? 

Niektórzy przychodzili już w okolicach siódmej, bo 

tak nakazywał rozkład jazdy autobusu lub jakiś chętny 

kierowca podwożący pilnego ucznia. Inni zjawiali się 

kwadrans przed wyznaczoną porą (magiczna ósma 

oczywiście) bądź – w niedzielne poranki na tak zwany styk – 

bo wcześniej zdążyli już uczestniczyć we mszy w pobliskim 

kościele. Ale byli i tacy, którzy wpadali z impetem już kilka 

minut po umownym dzwonku. Umownym, bo w soboty i 

niedziele ten szkolny kogut piać nie zamierza. Koniec 

końców zawsze zbierała się odpowiednia grupa i w ten czy 

inny 

sposób 

rozpoczynały się zajęcia. I co? Dwa lata minęły jak z bicza strzelił i nie 

będzie już więcej takiej niedzieli ani soboty.  

Będzie lepiej 

Pięć osób właśnie zagrzewa komórki mózgowe do większej 

aktywności – dla nich trwają dni próby. Matura to nie w kij dmuchał. Inni nie 

odważyli się przystąpić do egzaminu dojrzałości albo po prostu mieli inne 

plany. Zawodowe na przykład. Albo i edukacyjne, bo skądinąd wiadomo, że 

wielu absolwentów naszego dorosłego liceum kontynuuje naukę w szkołach 

policealnych. Sporym powodzeniem cieszy się kierunek związany z opieką 

nad osobami starszymi, ale dochodzą również słuchy o przyszłych 

kosmetyczkach i BHP-owcach. Ukończenie liceum wiąże się też z 

możliwością awansu w pracy bądź odbyciem ciekawego stażu. Atrakcji jest 

naprawdę sporo.  

Żałują nasi licealiści, że już odchodzą. Liczna, solidna grupa, sympatyczna, uśmiechnięta, do tańca i do różańca. Do 

finału dotrwało aż dwadzieścia cztery osoby, to nasz rekord. A właściwie tyle samo nasz co ich, bo niektórzy musieli pokonać 

naprawdę wiele życiowych przeszkód, żeby teraz otrzymać wymarzone świadectwo. Aż sześcioro z nich będzie na nim miało 

czerwony pasek. To też rekord. Choć na wyróżnienie zasługuje więcej. Pani Dyrektor Anna Smołucha, która z myślą o takich 

osobach zakładała to liceum i dokłada wszelkich starań, by trzymało poziom, może być z nich dumna.  

Będzie co wspominać… 

Przyszłam właściwie dlatego, że koleżanki mnie namówiły – mówi jedna z uczennic. Inna dodaje, że pomyślała, że 

może być fajnie. Potwierdza, że było. Co najlepiej zapamięta? Atmosferę. Bywało czasami zabawnie, choć nie wtedy, kiedy 

natarczywy budzik nie pozwalał cieszyć się weekendem. Jedni tutaj dojrzewają, 

inni przeżywają drugą młodość. W dobrej grupie wszystko jest możliwe.  

Pytam, czy egzaminy to zmora. Licealiści ze szkół dla dorosłych, w 

odróżnieniu od uczniów szkół dziennych, muszą co semestr zaliczać wszystkie 

przedmioty w formie egzaminów. Ustnych i pisemnych.  

Mówią, że nie było tak źle. Co prawda podczas samych egzaminów 

różnie się wiodło, choć nie aż tak, żeby to był pot, krew i łzy (ale już szok i 

niedowierzanie, drżący długopis i mętlik w głowie…), ale teraz – po zdaniu 

ostatnich – już się tych trudów nie pamięta. Zostały tony notatek z 

przygotowań do kolejnych sesji.  

Będzie co wspominać. I z czym walczyć o lepszą przyszłość.   

Będziesz zadowolony 

Polecam, jak najbardziej – mówi jeden z wyróżnionych uczniów. 

Dodaje, że dużo się tu nauczył, ale chyba najwięcej pewności siebie. Że dojrzał 

do przekonania, że może w życiu osiągnąć coś więcej. Dać sobie szansę.  

Tak należałoby to traktować. Jak wysiłek, bo jednak zamienić wolny weekend na siedzenie w klasie to jest 

wyrzeczenie, ale też jak możliwość na przeżycie czegoś nowego i otwarcie paru dodatkowych drzwi. Przyjście do LO dla 

dorosłych to też odwaga powiedzenie sobie, że zawsze mogę zajść dalej, osiągnąć więcej, przejść na drugą stronę swoich obaw i  

kompleksów.           

Krzysztof Bernaś opiekun II i III klasy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CO NIECO O ŻYCIU I PRZYGODACH NASZYCH ZAGRANICZNYCH STAŻYSTÓW  
 

Nasza młodzież już od 6 lat wyjeżdża na staże zagraniczne w ramach  projektu Erasmus do Sewilli i Erfurtu. Ten europejski 
program edukacyjny finansowany z unijnych środków ma, jak najlepiej przygotować młodych ludzi, do zawodowego startu. Po 
zakończeniu praktyk uczniowie otrzymają EUROPASS Mobilność potwierdzający zdobycie przez nich kompetencji zawodowych i 
językowych podczas zagranicznego stażu. Jako nowoczesna 
szkoła, staramy się dopasować swoją ofertę edukacyjną do 
potrzeb zmieniającego się rynku pracy, na którym coraz 
częściej zaczyna brakować fachowców z konkretnym, 
zawodowym wykształceniem. Praktyka zawodowa w 
europejskich zakładach pracy ułatwi naszym absolwentom 
znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie także za granicą. 
Priorytetowym działaniem placówki jest podniesienie 
kwalifikacji i zdobycie doświadczenia przez uczniów. W tym 
roku szkolnym nasi uczniowie mogli aplikować aż na dwa 
projekty „Terminator 2” oraz „Hiszpańskie przysmaki” 
realizowane przez naszą szkołę. W ramach tegorocznej edycji 
wyjechały 3 grupy, łącznie około 30 uczniów oraz kadra, na 
czele z panią dyrektor Anną Smołuchą, opiekun praktyk pan 
Zbigniew Miazga oraz pracodawcy, u których uczniowie 
odbywają praktyki zawodowe. Wyjazd na staże wiąże się z pracą w zupełnie nieznanym miejscu i daje możliwość komunikowania się w 
języku angielskim lub hiszpańskim. Młodzi przyznają, że w pracy bywa ciężko i trzeba wykazać się samodzielnością, ale wszyscy 
jednocześnie przyznają, że pojechaliby jeszcze raz, chociażby zaraz. Po powrocie trudno im się przyzwyczaić do rodzinnej monotonii i 
dawnych obowiązków. Co im dały staże? Sami ich posłuchajcie:  

  Najbardziej mnie zaskoczyło pozytywne nastawienie ludzi do 
obcokrajowców. Na stażach nauczyłem się całkowicie innego 
podejścia do pracy w kuchni. Poznałem  nowe style pracy w 
kuchni, a przede wszystkim interesujących ludzi i tradycyjne 
potrawy. Dzięki temu wyjazdowi, nie boje się wyrażać swojej 
opinii i poznawać innych ludzi. 

Patryk Czekański  

Staże na pewno polepszyły moją znajomość 
języka angielskiego i hiszpańskiego. Dzięki nim 
nabrałam pewności siebie, odwagi i dużo chęci 
do poznawania nowych krajów, kultur i potraw. 
To był świetny czas i pozostanie mi wiele 
pięknych wspomnień. Chciałabym jeszcze kiedyś 
tam wrócić.                                 Natalia Chrząszcz 
 

Poznałem Hiszpanię i 
dowiedziałem się, jak 
wygląda praca za 
granicą w zawodzie 
mechanika.        
Przemek Golec 
 

Staże dały mi dużo możliwości do rozwijania się w moim zawodzie – kucharz. Przełamałam swój 

strach i teraz z marzeniami dążę do upragnionego celu. Na stażach nauczyłam się też, że 

współpraca jest ważna w tym zawodzie i  żeby do własnej pracy podchodzić na spokojnie z 

uśmiechem na twarzy i nie przejmować się, gdy coś nie wyjdzie. Wokoło jest mnóstwo osób, 

które nam pomogą i warto prosić o radę, bo to zawsze się przydaje. Warto przełamywać strach 

przed nieznanym. Nauczyłam się też przygotowywać nowe potrawy.              Magdalena Szela 



 

 

 

 

"Poczwarkę" czytałam ponad rok temu, ale do tej pory pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie. 

Książka Doroty Terakowskiej opowiada o młodym małżeństwie, które ma 

ułożone plany na przyszłość. Mieli piękny dom, cudowny ogród, a dla dziecka, 

które było już w drodze, wszystko było zaplanowane. Miało chodzić na naukę 

baletu, śpiewu, gry na pianinie. Ład ich świata burzy pojawienie się córeczki, 

innej, niż oczekiwali.  

Dziewczynka przyszła na świat z zespołem Downa w 

ciężkiej postaci i z niezidentyfikowaną ciemną plamką na mózgu. 

Rodzice, Adam i Ewa, decydują się zostawić dziecko w szpitalu, 

lecz Ewa po rozmowie z matką, która też urodziła chorą córkę, 

postanawia zaopiekować się małą dziewczynką, której dała na imię Marysia. Dziecko, które w 

żaden sposób nie mieści się w ramach ich uporządkowanego życia, psuje relacje między 

małżonkami. Adam już nie spędza czasu z rodziną, częściej go nie ma w domu. Ewa musi sobie 

sama radzić z Marysią. Kocha ją, ale ma chwile zwątpienia czy dobrze postąpiła, zabierając ze 

sobą córkę - Myszkę. Dorota Terakowska w swojej książce nie opowiada nam tylko o losach 

matki i ojca, ale także o tym, co czuje dziewczynka, bowiem w głowie Marysi tworzy się piękny, 

kolorowy świat, bez złości i niedoskonałości. Autorka pokazuje nam, że jeśli ktoś urodzi się 

upośledzony, nie musi być gorszy. Życie wewnętrzne takiego dziecka może być dużo bogatsze niż 

jesteśmy w stanie przypuszczać. 

 Książka jest niezwykle wzruszająca i wartościowa, na długo zapada w pamięć. Polecam każdemu, kto lubi 

książki smutne, ale również pouczające.   

Sylwia Socha /5 

 

 

 

 

Jeśli lubicie filmy o młodzieży i ich problemach, to „Ośmioklasiści nie 

płaczą” będzie dla Was idealnym rozwiązaniem. Ten wzruszający film opowiada 

historię Akkie, która jest uwielbiana przez wszystkich rówieśników, oprócz Joepa. 

Dziewczyna uwielbia piłkę nożną i jest najlepsza z drużyny.  

Najbardziej przejmującą sceną jest, gdy  Akkie i Joep rywalizują ze sobą na 

boisku piłki nożnej. Dziewczynka broni koleżanki, która została pociągnięty za 

włosy przez Joepa, przez co wydaje się z nim w bójkę. Siniaki Akki nie chcą zejść, 

a krwawienie z nosa zdarza się częściej niż do tej pory. Zaniepokojeni rodzice jadą 

z nią do szpitala na badania. Okazuje się, że dziewczynka ma białaczkę. Musi zrezygnować z wielu 

„przyjemności” jakimi są: spotkania z przyjaciółmi i sport, który kocha. Jednak nastolatka nie poddaje się i 

wierzy, że pokona chorobę. Podczas nieobecności Akkie w szkole, koledzy i koleżanki klasy wspierali ją i 

przynosili rysunki lub listy do szpitala. Dziewczynka czytała i zawieszała je 

nad swoim łóżkiem. Po jakimś czasie stan zdrowia nastolatki poprawił się i 

lekarz nawet pozwolił jej jechać na obóz z piłki nożnej. Na obozie wszyscy 

cieszyli się, że Akkie jest z nimi. Dziewczyna nawet w trakcie jednej z zabaw 

rozmawiała z Joepem. W ten sposób dowiedziała się o jego tajemnicy. To 

dzięki niej inaczej spojrzy na Joepa. Nie będzie on dla niej już tyko wrogiem. 

Zostaje ogłoszony ważny turniej piłki nożnej, w którym zarówno Akkie jak i 

Joep mają wziąć udział. Dziewczynka marzy o tym, że stanie kiedyś na 

murawie i zagra w swój ulubiony sport.  Czy Akkie zdoła pokonać chorobę? 

Jak dalej rozwinie się jej historia? Musicie sami obejrzeć.  

Ja ze swej strony bardzo polecam ten film, ponieważ jest wzruszający i 

prawdziwy. Fabuła jest ciekawa i przedstawia takie wartości, jak miłość czy 

wiara. Myślę, że warto go obejrzeć i przeżyć tą wzruszającą historię. 

Maria Dziadek /5 



 

                                                                                                                                                                               

 

 

 
 

 

 

 
 
- Zacznijmy standardowo od podstaw. Na czym polega Twoja praca od A do 
Z? 
Arek Gąsior: Moja praca polega na przygotowaniu słodkości według 
wskazanych receptur. Kolejno wygląda to następująco: najpierw 

przygotowujemy składniki, następnie łączymy je ze sobą, by mogło powstać coś 
pysznego, następnie pieczemy wyrób cukierniczy, a na samym końcu następuje 

jego dekoracja.  
- Co Cię przekonało do wybrania tego zawodu? 
Arek Gąsior: O ile pamiętam, cukiernikiem chciałem być już w dzieciństwie. Moja rodzina i przyjaciele pamiętają 
moje eksperymenty, które nie zawsze uwieńczone były sukcesem! Do  wyboru zawodu cukiernika zachęciła mnie 
właśnie pasja do słodyczy. W dodatku ogromną radość sprawia mi, jeśli to, co 
przygotowałem smakuje komuś. Cukiernictwo pozwala również na rozwijanie się w sferze 
artystycznej poprzez dekorowanie tego, co wcześniej upiekliśmy.   
- Jakich umiejętności wymaga dekorowanie tortów?  Każdy może piec? 
Arek Gąsior: Trzeba mieć artystyczne zacięcie, nie tylko być dobrym kucharzem – przecież 
klienci kupują oczami! Najtrudniej jest zrobić ciasto, które smakuje równie dobrze jak 
wygląda... Dekorowanie tortów wymaga pewnej precyzji i schludności, ale przede 
wszystkim poczucia estetyki, żeby wszystko razem ładnie wyglądało. Piec może każdy, kto 
tylko ma chęć, a smak przyjdzie z czasem.  
- Skąd bierzesz pomysły na ozdoby oraz wzory? 
Arek Gąsior: Pomysły i plany na dekorowanie tortów biorę z różnych stron internetowych, 
ale również z różnego rodzaju książek i czasopism. Czasem łączę kilka pomysłów, żeby 
dopasować projekt tortu do jego odbiorcy.  
- Jakie miałabyś rady dla początkujących cukierników? 
Arek Gąsior: Aby nie bali się porażek i niepowodzeń, gdyż to zdarza się każdemu na początku. Początki zawsze są 
trudne. Należy wyznaczyć sobie cel i konsekwentnie go realizować.  
- Czyta nas wielu młodych ludzi. Czy zawód cukiernika jest godny polecenia? 
Arek Gąsior: Oczywiście, zawód cukiernika jest godny polecenia i każdy może zostać cukiernikiem, wystarczy tylko 

tego chcieć. Umiejętności przyjdą z czasem, z wielogodzinnymi 
ćwiczeniami i doskonaleniem receptur.  
- Jesteś tegorocznym stypendystą Urzędu Marszałkowskiego w 
Rzeszowie. Co Ci dało takie stypendium i jak je zdobyłeś?  
Arek Gąsior: Stypendium zdobyłem dzięki  Pani Dyrektor Annie 
Smołucha, która wytypowała moją osobę do ubiegania się o to 
stypendium. Jest to ogromna szansa dla mnie, dzięki której otrzymałem 
dofinansowanie na szkolenia, warsztaty oraz sprzęt, na którym będę 
mógł ćwiczyć w domu. Na pewno zachęciło mnie do dalszej pracy i 
utwierdziło w przekonaniu, że ciężka praca zostanie wynagrodzona    
- I ostatnie pytanie. Jakie masz plany na przyszłość? 
Arek Gąsior: Moje plany na przyszłość hmmm (śmiech) to trudne 

pytanie, bo nie wiadomo, co przyniesie los. Chciałbym kontynuować 
naukę w naszym liceum dla dorosłych, a jeżeli chodzi o pracę to chciałbym 

pozostać w zawodzie i realizować się jako cukiernik.  
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia i wytrwałości w dążeniu do celu.  
Arek Gąsior: Ja również dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim czytelnikom „Naszego Sygnału” udanych wakacji.  

Młodzi, zdolni, zdeterminowani, z pomysłem na życie. W tym numerze 
przepytamy ucznia, który osiągnął największe sukcesy w roku szkolnym 
2017/2018. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady o tytuł „Najlepszego Ucznia w 
Zawodzie Cukiernik” – Arkadiusz Gąsior, który jest również tegorocznym 
stypendystą Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odpowie na kilka pytań.  

 

 

Tort pierwszokomunijny w wykonaniu Arka 

Tort urodzinowy w wykonaniu Arka 



sprawdzone przepisy naszych cukierników 

sprawdzone przepisy naszych kucharek 

 

 

 
 

TIRMAMISU dla łakomczuchów  
 

Składniki: 

 ok. 250g biszkoptów podłużnych 

 500g serka mascarpone 

 3- 5 świeżych jaj (dałam 3 rozmiar L) 

 50g cukru lub cukru pudru 

 6 łyżek likieru Amaretto (90ml) 

 250ml kawy espresso  
 szczypta soli 

 kakao do posypania 

Sposób przygotowania: 

1. Przygotować kawę espresso. Przelać ją do szerokiego naczynia takiego, aby wygodnie było w nim moczyć biszkopty (np. 

do głębokiego talerza lub płaskiej miseczki), pozostawić do ostygnięcia, a następnie dodać likier Amaretto. 

2. Oddzielić żółtka od białek. (Jajka dobrze jest uprzednio sparzyć). 

3. Żółtka utrzeć z cukrem na jasną, puszystą masę. Zmniejszyć obroty miksera na średnie i wmiksować krótko serek 

mascarpone. 

4. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Pianę z białek wmieszać delikatnie szpatułką do masy z mascarpone. 

5. Biszkopty zanurzać pojedynczo na krótko w kawie z obu stron i układać jeden obok drugiego w naczyniu lub formie 

prostokątnej. (Naczynie powinno być takiej wielkości, aby połowa biszkoptów zapełniła dno. U mnie 20x 22cm). 

6. Na biszkopty wyłożyć połowę masy. Wyrównać. Na masie ułożyć kolejną warstwę zanurzonych biszkoptów w kawie i 

przykryć resztą masy. Całość wstawić na co najmniej 5 godz. do lodówki. 

7. Przed podaniem oprószyć kakao. Kroić w kwadraty. 

SMACZNEGO ALEKSANDRA CZERNYSZ  
 

 

 

 
 

 
ZUPA POMIDOROWA WEDŁUG NASZEJ OLI 

Składniki: 
 2 podudzia kurczaka o łącznej wadze około 1/2 kg  

 4 marchewki średniej wielkości 

 2 korzenie pietruszki średniej wielkości 

 kawałek selera o wadze około 10 dag 

 spory por - tylko biała część 

 średniej wielkości cebula 

 2 czubate łyżki przecieru pomidorowego 

 1/2 szklanki kwaśnej śmietany (min. 18%) 

 1 łyżka pszennej mąki 

 2 ziarna ziela angielskiego 

 5 ziarenek pieprzu 

 1/2 łyżeczki cukru, sól, świeżo zmielony czarny pieprz, liść laurowy 

Sposób przygotowania: 

1. Udka umyj, zalej 6 szklankami wody, dodaj ziele angielskie, pieprz w ziarnach, liść laurowy i gotuj od momentu zawrzenia na 

średnim ogniu przez około 30 minut. 

2. Wszystkie warzywa obierz, umyj dokładnie i pokrój na duże kawałki. Dodaj do garnka z mięsem i gotuj je do średniej 

miękkości.  

3. Do zupy dodaj przecier pomidorowy, dopraw solą, pieprzem i cukrem. 

4. W kubeczku wymieszaj bardzo dokładnie śmietanę z mąką, tak by nie było żadnych grudek. Do śmietany wlej kilka łyżek 

gorącej zupy i jeszcze raz wymieszaj. 

5. Tak przygotowaną śmietanę wlej do wrzącej zupy, wymieszaj i trzymaj kilka chwil na ogniu. Zupę zdejmij z ognia, sprawdź 

jeszcze raz smak - jeśli trzeba dopraw solą, pieprzem i cukrem. 

6. Podawaj z ryżem lub makaronem i mnóstwem zielonej natki pietruszki. 

SMACZNEGO ALEKSANDRA CZERNYSZ  



 

 

Kilka drobnych porad dla majsterkowiczów może w 
istotnej mierze ułatwić pracę i uczynić ją przyjemniejszą! Czy 
wiedziałeś, na przykład, że kołki montażowe można w prosty 
sposób wyciągnąć ze ściany za pomocą korkociągu? Albo, że 
grzebień może ułatwić wbijanie gwoździ w trudno 
dostępnych miejscach? Nasi fachowcy udzielą Ci niezbędnych 
porad związanych z tymi trudnymi czynnościami. Zapraszamy 
na krótki kurs majsterkowania z Szymonem Dziedzicem                    
i Patrykiem Sasem. Młotki w dłoń, zaczynamy... 

Stolarstwo większości z nas kojarzy się dziś 
przede wszystkim z przemysłową obróbką drewna lub amatorskim majsterkowaniem. My w 
swoich szeregach posiadamy uczniów, którzy wtajemnicza nas w właściwości stolarskiego 
fachu i pokażą, że majsterkowanie i praca z drewnem może przynieść frajdę i przyjemność 
dla wszystkich, którzy zechcą spróbować. Zatem oddajemy „pióro” a raczej młotek  
naszym zawodowcom.  

Wyciąganie gwoździ 
Możesz uniknąć uszkodzenia przedmiotu z drewna szczypcami lub młotkiem, 

zabezpieczając powierzchnię przedmiotu drewnianym klockiem. 
 Wbijanie małych gwoździ 
Wbijając gwoździe, które są zbyt małe, aby chwycić je miedzy palcem wskazujących 

a kciukiem, dobrze jest najpierw wbić gwóźdź w pasek papieru. Pozwala on ustawić 
gwoździa w odpowiednim miejscu i wbić go bez ryzyka stłuczenia kciuka!  

 Przybijanie gwoździ 
Przy wbijaniu gwoździ dobrze jest gwóźdź przytrzymać za pomocą wsuwki do 

włosów, unikając w ten sposób ewentualnego uderzenia młotkiem w palce.  
 Wkręcanie w trudno dostępnym miejscu 
W trudno dostępnym miejscu nie jest łatwo przytrzymać w odpowiedniej pozycji 

niewielki wkręt. Przy dokręceniu wkrętu zwykle przeszkadzają palce. Dobrym rozwiązaniem 
jest wciśnięcie wkrętu między zęby kieszonkowego grzebienia, który może służyć jako 
„trzecia ręka“. Grzebień kieszonkowy nadaje się do wkrętów różnych rozmiarów.  

Bez względu na to jak sprawnie radzimy sobie z drobnymi naprawami, czy lubimy 
majsterkować czy nie porady naszych szkolnych fachowców przydadzą się każdemu w 
naszym domu zabraknąć.  

Szymon Dziedzic, Patryk Sas 
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Marzenia się spełniają 
 

Był piękny jesienny poranek. Niebo było 
niebieskie, a nad drzewami wschodziło jasne 
słońce, które swoimi gorącymi promieniami 
otulało całą ziemię. Dzień zapowiadał się 
ciekawie. Korzystając z tej pięknej pogody, 
postanowiłam wybrać się na przechadzkę po 
parku. Był on duży, a przez gałęzie drzew 
przebijały się promienie żółtego słońca. Na ziemi 
leżały ogromne kolorowe liście. 

Przechodząc przez park, zauważyłam, że 
coś leży w liściach. Z zaciekawieniem podniosłam 
tajemniczy przedmiot. Ze zdziwieniem 
stwierdziłam, że wygląda jak lampa. Potarłam 
trzy razy. Nie spodziewałam się jednak, że wyleci 
z niej jakiś dziwny, niebieski stwór, z rudymi 
włosami i w egzotycznym stroju. Wystraszyłam 
się i upuściłam lampę. Przez dłuższą chwilę 
milczałam. Po pewnym czasie odważyłam się i 
zapytałam niebieską postać: 
-Hej! – Powiedziałam z lekką obawą w głosie. 
-No! Hej dziewczynko – powiedział stwór z 
uśmiechem. 
-Czy my się znamy? – Zapytałam z ciekawością w 
głosie. 
-Ja Cię znam, a Ty mnie nie. Rodzice nie nauczyli 
Cię, że nie można rozmawiać z nieznajomymi. 
-To skoro mnie znasz to, jak mam na imię? – 
zadałam pytanie, wystawiając go na próbę. 
-O widzę, że jesteś bardzo przemądrzałą 
dziewczynką – odpowiedział ze śmiechem w 
głosie. 
-Dobra, jak nie chcesz, to nie mów! Ja muszę już 
iść, bo się późno robi. 
-No… dobra powiem Ci, chociaż i tak pewnie nie 
uwierzysz. Jestem Dżinem. – Powiedział, 
dokładnie obserwując moją twarz. 
-Teraz to ty ze mnie kpisz i droczysz się ze mną – 
stwierdziłam ze wściekłością. 
-Gdzieżbym śmiał księżniczko, mówię prawdę. 
Nie wierzysz mi? 
Mogę spełnić każde twoje życzenie, bo mam 
taką moc. 
-Hmm… wszystkie życzenia? – zapytałam, licząc 
na przychylną odpowiedź.  

-Tak, masz czas do jutra. Spotkamy się tu w 
parku – odpowiedział. 
-Dobrze to do jutra, pa – odpowiedziałam i 
szybko pobiegłam w stronę domu. 
                                       ***  

Chmury przydusiły gorące promienie 
słońca, zrobiło się zimno i ponuro. Zerwał się 
porywisty wiatr, który łamał gałęzie drzew. Gdy 
wróciłam z parku, przypomniałam sobie, że mam 
jeszcze do zrobienia zadanie z matematyki. 
Szybko zabrałam się do pracy. Niestety zamiast 
skupić się na nauce, cały czas myślałam o tym, co 
powiedział Dżin. Marzyłam o tym tak długo, że w 
końcu poczułam duże zmęczenie. Powieki same 
mi się zamykały, aż w końcu ogarnął mnie 
głęboki sen. 

Obudziły mnie pierwsze promienie 
wschodzącego słońca i lekka poranna bryza. Było 
ślicznie, jak na jesienną porę. Cieszyłam się, gdyż 
właśnie zaczynała się sobota. Więc nie musiałam 
spieszyć się ze wstawaniem. 

Mogę trochę poleniuchować. Naglę 
przypomniałam sobie o rozmowie z Dżinem. 
Zerwałam się na równe nogi. Zjadłam szybkie 
śniadanie i już biegłam przez park. Nagle 
wpadłam na jakiegoś chłopaka, uszkadzając mu 
wargę, a sobie nos. Niestety słuchawki wypadły 
mu z uszu i warknął na mnie: 
-Co robisz! – Powiedział ze złością i 
rozgoryczeniem. 
-Stałam zaskoczona i zdezorientowana – nie 
wiedziałam, co powiedzieć. 
- Wszystko w porządku? – Zapytał chłopak 
widząc, że ze mną jest coś nie tak. 
- Tak … Nie… Nie wiem … słabo mi – 
odpowiedziałam cichutkim tonem. 
-Tylko mi tu nie mdlej! Chodź usiądziemy sobie 
na ławce - wziął mnie za rękę i usadowił na 
brązowym siedzeniu. Przez ten czas zdążyłam już 
dojść do siebie. 
- Przepraszam, że wpadłam na Ciebie – 
odpowiedziałam lekko się uśmiechając.  
-Nie przejmuj się, to moja wina. Mogłem nie 
biegać ze słuchawkami w uszach. Ładny masz ten 
nosek – powiedział śmiejąc się. 
-Jejku, gdzie moje maniery, nawet się nie 
przedstawiłam. Jestem Agnieszka – podałam mu 
rękę. 
-Janek. Miło mi Cię poznać – odwzajemnił uścisk.  



-Przepraszam, ale już muszę iść – stwierdziłam 
nerwowo, zerkając na zegarek. 
-Czy jeszcze się zobaczymy? – Zapytał Janek. 
-Z pewnością, bo często biegam po parku – 
powiedziałam przyjaźnie. 
-To dobrze. To ja idę. Do zobaczenia. Pa … 
-Do zobaczenia – powiedziałam ze smutkiem w 
głosie. 
                                      ***  

Spojrzałam za siebie i przez dłuższy czas 
patrzyłam. On też się obejrzał. Uśmiechnęliśmy 
się do siebie i każdy poszedł w swoją stronę. 
Przypomniałam sobie o tym, że miałam się 
spotkać z niebieską postacią, pobiegłam przez 
park i znalazłam miejsce, gdzie ostatnio się 
spotkaliśmy. Dżina już tam nie było. 
-Nareszcie! Ile mam na Ciebie czekać? – 
Odpowiedział głos znienacka.  
-Jesteś bardzo niecierpliwy – odpowiedziałam ze 
śmiechem. 
-I, co wybrałaś sobie trzy marzenia, które 
mógłbym spełnić – zapytał z ciekawością. 
-Tak, ale zanim je wypowiem chce mieć 
pewność, że potem wszystko wróci do normy – 
odpowiedziałam. 
-Ale jesteś strachliwa, dobra pomyśl życzenie, ale 
nie ujawniaj go jeszcze. 

Zanim wypowiedziałam życzenie, 
znalazłam się w malowniczej sali balowej, a na 
sobie miałam piękną białą suknię i szklane 
pantofelki. Moje włosy były upięte w koka, a na 
szyi wisiał łańcuszek z diamentami. Nagle jakiś 
przystojny młodzieniec, uśmiechnął się do mnie. 
Wyglądał jak mój wymarzony książę. Podchodził 
coraz bliżej i bliżej. Niestety nie zdążył dojść, bo 
ktoś mu stanął na sznurówce i w mgnieniu oka 
wylądował na twardej posadzce. Ze strachem w 
oczach zbliżyłam się do niego i zapytałam: 
-Nic ci nie jest? – patrzyłam na niego z troską w 
oczach.  
-Nie odpowiedział, oszołomiony książę – 
uśmiechając się promiennie do mnie. 
-Jejku! kogoś mi przypominasz. Janek czy to Ty?  
-Skąd wiesz, że mam tak na imię, kim Ty jesteś? – 
zapytał zaskoczony. 
-Nie wierzę, że mnie nie pamiętasz. Jestem Aga 
dziewczyna z parku – odpowiedziałam mu 
podając swoją dłoń.  
-O… czekaj kojarzę cię, księżniczko. To chyba 
Tobie uszkodziłem nosek – śmiał się głośno. 
-To nie jest śmieszne – odpowiedziałam 
czerwieniąc się. 
-Nie miałem nic złego na myśli. Czy mogę prosić 
cię do tańca? – zapytał. 
-Chętnie tylko, zawiąż buta, bo dojdzie do 
kolejnej tragedii – powiedziałam śmiejąc się do 
niego. 

Kiedy to zrobił, wziął mnie w ramiona i 
tańczyliśmy cały wieczór. Czasem niechcący 
stawałam mu na nodze, ale nie zwracał na to 
uwagi. Gdy wybiła północ, poczułam, że coraz 
bardziej ściska moją rękę. Poczułam ból.  
-Jej! To boli – powiedziałam ze smutkiem.  
-Przepraszam, nie chce, żebyś mi uciekła mój 
kopciuszku. Nie pozwolę na to, żeby ta bajka się 
skończyła – odpowiedział. 
-Nie skończy się. Zaufaj mi, powiedziałam to 
uśmiechając się do niego. Janek pochylił głowę w 
moją stronę i pocałował mnie. Był to krótki, ale 
bardzo przyjemny pocałunek. Nagle stało się to, 
czego się nie spodziewałam, moja piękna suknia 
zamieniła się w poszarpaną szmatę, włosy były w 
złym stanie, a twarz brudna od popiołu. 
Zaskoczona stałam na środku sali balowej i 
wszyscy się na mnie patrzyli, śmiejąc się ze mnie. 
Rozpłakałam się i wybiegłam z komnaty, starając 
się przy tym nie zgubić pantofelka. Uciekłam do 
lasu, zła na siebie i Dżina zaczęłam krzyczeć ze 
złości i płakać. 
-Dżinie, jak mogłeś mi to zrobić? Zaufałam Ci. 
Myślałam, że chociaż raz poczuje się jak w bajce. 
Dlaczego ludzie muszą mnie krzywdzić? – 
Wyrzucałam z siebie fale złości. 
-Aguś musisz nauczyć się, że życie to nie jest 
bajka, nie składa się tylko z przyjemnych i 
radosnych chwil – pouczał mnie Dżin. 
-Przestań w końcu nie mogę cię już słuchać. Mi 
też należy się odrobinę szczęścia – powiedziałam 
z wyrzutami sumienia. 
-Tak, wiem o tym, ale to Ty zrezygnowałaś z tego 
szczęścia. Janek cię kocha i zobaczysz jeszcze 
będzie cię szukał. 
-Przestań, robić mi nadzieje! – powiedziałam.  

*** 
Postanowiłam wrócić do domu. 

Zapłakana szłam po zimnej trawie bez bucików, 
które zgubiłam. Idąc przez park, zobaczyłam 
pamiętne miejsce naszego pierwszego spotkania 
Naglę usłyszałam:  
-Kopciuszku! Znowu mi uciekłaś, a ja cię 
szukałem. Odwróciłam się, a tam stał mój książę. 
Uśmiechnęłam się i podeszłam bliżej. 
-Odnalazłeś mnie?– powiedziałam z radością.  
-Ta, która założy ten pantofelek i będzie pasował 
zostanie moją żoną – powiedział, śmiejąc się Jan. 
-Chciałbyś! – odpowiedziałam…

 

Agnieszka Zegar 



 

 

 
 

Quiz 

 
1. How many times a day do you eat? 

a) I eat 5 times a day but a little. 

b) I have breakfast, then some sandwiches and fruit during the day. I 

have my dinner around 6 p.m. 

c) I only have lunch in the afternoon and then supper late in 

the evening. 

2. How often do you do sports? 

a) I love sports – I always go to my PE classes and I sometimes 

do sports in the afternoon. 

b) I sometimes go for a walk. I don’t like PE classes. 

c) Sport is the best on TV. 

3. What is your favourite way of spending free time? 

a) I walk or play basketball with friends. 

b) I usually relax at home. I read books or magazines. 

c) I have no free time. If I have a minute, I watch TV or chat on 

the Internet. 

4. How do you usually get to school? 

a) I usually walk. 

b) I take a bus and then walk from the bus stop. 

c) My parents take me to school in the car. 

5. What’s  your favourite food? 

a) I like fruit and vegetables. I drink a lot of water and juice. 

b) I like everything. I eat vegetables but I also have some sweets 

from time to time. 

c) I love pizza and hamburgers and I eat them whenever it’s 

possible. 

 
 
 

 

Healthy lifestyle tips!!! 

 
Health problems – live healthy and avoid them! 

 
a headache     a cold     a sore throat      an earache    runny nose    a stomach ache      high blood 
pressure      sickness a cough       an obesity       the flu       asthma      a rash     a fever    an allergy     
diabetes    cancer   heart disease    osteoporosis a temperature      a cough        obesity 

 

Do! 

 Avoid eating sugary snacks. 

 Have a balanced diet. 

 Spend an hour exercising every day if you 

want to stay in good shape. 

 Remember to allow some time for 

socialising and relaxation. 

Don’t! 

 Eat between meals. 

 Drink any fizzy drinks. 

 Stay up late at night. 

 Let others influence your choice. 

 Make the mistake of thinking being first 

is everything. 

 

Key: 
Most answers a 
Congratulations. You try to keep fit and stay 
healthy. You eat healthy food and like being 
active. Keep in this way! 
Most answers b 
You lead quite a healthy life, but sometimes you 
do things which are not good for your health. 
Leave home, meet your friends, be more active. 
Most answers c 

Think about your lifestyle carefully. There is a lot 

of change in it. Start with food – have a carrot or 

an apple from time to time. Start moving – you 

can’t get fit by watching TV or playing computer 

games? Good luck! 

Małgorzata Szatkowska 



 

  

 

 

 

 

Życie to specyficzna gra i jak każda gra ma swoje zasady. Jednak te zasady nie zawsze prowadzą do zwycięstwa. Tak 
samo i w życiu … to los decyduje o powodzeniu. A różnica między nimi jest tylko jedna: „Kto z nas będzie zwycięzcą”. Wspólnie 
zaczęliśmy tę podróż. To była długa i ciężka droga, ale wiele mnie nauczyła. Pogodziła mnie z dziewczyną, która tkwiła we mnie i o 
której zapomniałam. Ta droga pozwoliła mi zespolić się z kolorami, które noszę w sobie. Nie wiem, gdzie mnie poniesie ta droga. 
Nie wiem czy odniosę sukces. Czy wygramy, czy przegramy… to nie ma znaczenia, bo zawsze będziemy razem. Nazywam się 
Weronika i oto dalsza część mojej historii… 

Zobacz co zrobiła wczoraj 
Magda w sklepie?  

Teraz, kiedy znam prawdę 

o Magdzie będę mogła się 

na niej zemścić za te 

wszystkie złośliwe uwagi 

na mój temat… 

Co robiłaś wczoraj 

po szkole? 
Całe popołudnie spędziłam z mamą w 

Krakowie. Wiesz, zakupy w galeriach 

handlowych są takie męczące. 

Czemu ona 

to zrobiła?  

Czemu ona to robi? Przecież 

mówiła, że jej rodzice mają dużo 

pieniędzy. Dlaczego ona nas 

oszukuje?   

Możesz to zdjęcie 

wysłać do wszystkich w 

szkole na fb?  
Tak, zrobi się… 

Dziewczyny! Ja tak tego nie 

zostawię. Pokażę całej 

szkole jaka naprawdę jest 

Magda.  

Na lekcji informatyki. Patryk wysyła kompromitujące 

zdjęcie Magdy do wszystkich uczniów… 

Na przerwie cała szkoła poznaje prawdę o Magdzie.  

Jaki on jest przystojny 

w tej koszulce.  

Weronika wciąż wzdycha do Dominika, który 

trenuje przed Turniejem.  

Zobacz jaki on jest 

cudowny. A jak się 

rusza  

Odbywa się VI Turniej Szkół Rzemieślniczych 

Południowej Polski w halowej piłce nożnej 

organizowany przez naszą szkołę 

To Magda? Co ona robi? 

Dzięki Dominiakowi drużyna 

wygrywa mecz  



 

Dziewczyny żegnają się przed szkołą.  

Ale ja jej zazdroszczę! 
Ona ma takie fajne 

życie…  

I wtedy powiedziałam 
sprzedawczyni: „nie umiem 
się zdecydować. Niech mi 

pani zapakuje obie te 
bluzki!” Kobiecie kopara 

opadła… 

Weronika płaci za Magdę w 
pizzerii i zapomina portfela. 

Dziwne! Dlaczego 
Magda idzie na 

przystanek 
autobusowy?!  Nawet 
jeśli nie ma portfela 

to na pewno ma 

kartę.  

Następnego dnia Weronika 
zauważa Magdę w sklepie i 

zaczyna ją śledzić.  

Dominik, jako kapitan drużyny,  odbiera 

zwycięski puchar z rąk Pani Dyrektor 

To był ciężki mecz.  

Najważniejsze, 

że odnieśliśmy 

zwycięstwo.  

Zakochana Weronika 
dalej śledzi Dominika 

Kto kazał ci to 
zdjęcie umieścić w 

sieci?  

Wiesz, że nigdy bym 
cię nie okłamał. To 

była Weronika. 
Na chłopaków trzeba działać odpowiednią 

taktyką. To ty musisz przejąć inicjatywę. 
Dominik lubi dziewczyny, które podzielają 

jego zainteresowania. 

No dobrze, to co 
teraz będziemy 
robić?  

Musimy Cię całą 

odmienić.  

Cześć Dominik! Byłam na 
Turnieju. Świetnie grałeś, a te 
bramki to mistrzostwo świata.  

Dzięki Magda.  

Magda postanawia zemścić się na 
Weronice.  

Makijaż to podstawa. 
Dominik lubi dziewczyny z 

dobrym gustem.  

Myślisz, że on znalazł 
mój liścik? 

Weronika czeka na Dominika w wyznaczonym miejscu.  
Patryk znajduje liścik Weroniki 

Ona napisała do 
mnie? Nie mogę w 

to uwierzyć.  

Cześć Weronika! 
Chciałaś się ze mną 

spotkać?  

Z tobą?! 

Weronika wyjawia 

swoje uczucia 

Cześć Dominik. Co 
Ty tu robisz? 
Idziesz na trening?  

Cześć 
Magda.  

Masz ochotę 
na spacer?  

Z tobą zawsze  

 
Weronika rezygnuje z Dominika, gdy widzi go z Magdą.  

Wiesz, jestem 
taka samotna.  

Teraz masz mnie. 
Ja nie pozwolę ci 
zrobić krzywdy.  

Weronika! zaprosiłyśmy dziś 
Magdę.  

To co się stało nie może 
zniszczyć naszej przyjaźni.  

Na zawsze razem. Przyjaźń 
ponad wszystko!!! 

KONIEC 

Weronika bardzo 
mi się podobasz… 

 

 


