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Kochani czytelnicy  
„Naszego Sygnału”! 

 
W tym roku rozpoczynamy 10 rok naszej wspólnej pracy. Jest to rok szczególny przypadający 

na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polaków.  

Z okazji tego jubileuszu jesteśmy szczególnie zobowiązani do „kształtowania postaw 

patriotycznych i obywatelskich oraz umacniania więzi z krajem ojczystym i regionem”. Zrobiliśmy to 

tak, żeby uczniów nie znudzić, nie zniechęcić, a wręcz przeciwnie – zainteresować historią i skłonić do 

refleksji. Zrealizowaliśmy piękny projekt patriotyczny, w ramach którego uczniowie: zakwalifikowali 

się jako pierwsza drużyna z Podkarpacia do Młodzieżowego Sejmu Dzieci i Młodzieży, zorganizowano 

patriotyczną wycieczkę do Lwowa, gdzie na Cmentarzu Łyczakowskim przy grobach Orląt Lwowskich 

nastąpiło spotkanie z młodzieżą z polskiej szkoły z Sądowej Wiśni na Ukrainie, kulminacyjnym 

punktem obchodów było zorganizowanie „Środowiskowego Spotkania Pokoleń”, w ramach którego 

przygotowano spektakl „Żołnierka” wraz z tańcem polonezem oraz zaproszono kombatantów, którzy 

podzielili się wspomnieniami ze zgromadzoną publicznością. 

Odrobina szaleństwa i ryzyka, poszukiwanie nowych rozwiązań i urozmaiceń dla szkolnej 

rzeczywistości oraz wiara w uczniów były fundamentem tej inicjatywy. A rezultaty? „Realizacja tego 

projektu sprawiły mi, jak i pozostałym nauczycielom mnóstwo radości i zawodowej satysfakcji. Nie ma 

dla nauczyciela lepszej nagrody niż widok uśmiechniętego ucznia, który z werwą podchodzi do 

rozwiązywania otrzymanych zadań”. 

W nowym roku życzę całej społeczności szkolnej oraz naszym stałym czytelnikom i 

sojusznikom  wszystkiego, co najlepsze oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.  

Gazetka wydawana jest przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I 
Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie 
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To był naprawdę dobry wybór 
 

Kończąc gimnzjum, zdecydowałem się na 
kontynuację nauki w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I 
Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie. To tutaj 
odkryłem, że zawód mechanika pojazdów 
samochodowych jest stworzony dla mnie. Ta szkoła 
daje bardzo dużo możliwości rozwijania się w różnych 
dziedzinach (sportowych, językowych, naukowych, 
dziennikarskich, teatralnych czy muzycznych), dlatego 
każdy może znaleźć coś dla siebie, a co najważniejsze 
doskonalić się w wybranych fachu. Można się w niej 
nauczyć nie tylko zawodu, ale także innych przydatnych 
rzeczy. Mimo tego, iż szkoła jest niewielkich rozmiarów, to oferuje ogromny wachlarz kierunków rozwoju. 
Lekcje są prowadzone w ciekawy i interesujący sposób, dzięki temu u nas nigdy nie jest nudno. Wszyscy 
doceniamy pracę Pani Dyrektor Anny Smołuchy, która bardzo troszczy się o wszystkich uczniów i gdy pojawiają 

się kłopoty, zawsze gotowa jest nam pomóc.  
Bardzo podoba mi się to, że szkoła organizuje dużo wyjazdów, między 
innymi do kina czy na lodowisko, co jest wielki atutem RBS. Dzięki tej 
szkole możesz znacznie poszerzyć swoje horyzonty i pasje, jak również 
spotkać ciekawych ludzi, z którymi będziesz realizował różnorakie 
projekty i na pewno nie będziesz się nudził. Moja szkoła to fajne 
miejsce, przychodząc tu czuję się, jak w domu. Cieszę, że postawiłem 
na Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny  

w Pilźnie.       Patryk Micek 
 

                                                                 
       

 
Na szlaku błogosławionej Karoliny… 

Najpierw zbiórka pod szkołą, potem przemarsz do autobusu. Zabrać sztandar, ustawić 
uczniów, przygotować tych, którzy zapewnią oprawę podczas Mszy św. i drogi krzyżowej. 
Ruszamy, w dobrych humorach i pełni nadziei, że ta 
pielgrzymka do rodzinnej miejscowości naszej patronki 
przyniesie coś dobrego. Z inicjatywy Pani Dyrektor Anny 

Smołuchy udaliśmy się do Wał-Rudy z wizytą w miejscu kultu Bł. Karoliny 
Kózkówny, zwiedziliśmy Sanktuarium w Zabawie oraz przeszliśmy drogą 
męczeńskiej śmierci naszej patronki.  

Pierwszoklasiści mieli okazję uczestniczyć w uroczystej mszy św. i 
wysłuchać przejmującą historię jej męczeństwa. Potem poznawali też 

Karolinę jak swoją rówieśniczkę, jeszcze 
jedną koleżankę – odwiedzili jej dom 
rodzinny, przeszli drogą, którą ona zmierzała do Kościoła, stanęli pod 
gruszą, gdzie nauczała młodszych religii. Odpowiedzieli na jej zaproszenie.  

A kiedy przyszedł czas drogi krzyżowej, mieli okazję poczuć siłę jej 
ofiary. Nie polegała ona tylko na oddaniu życia w imię ideałów, ale i na tym, 
jaką drogę sobie wybrała i cele postawiła. Karolina Kózkówna to przykład 
osoby, która całkowicie poświęciła się sprawie, ale w imię miłości.  

Pogoda dopisała, nie zabrakło chęci do pielgrzymowania i do 
zaprzyjaźnienia się z błogosławioną. Dobrze mieć taką znajomą.  



 
 

KIEDY MYŚLĘ WOLONTARIAT 
 

Wystarczyło zaledwie trzy lata, by Szkolne Koło Caritas stało się jedną 
z najprężniej działających inicjatyw w naszej szkole. Do udzielania pomocy 
bliźniemu uczniów nie trzeba namawiać. Wolontariusze dobrowolnie i 
bezinteresownie pomagają innym. Chętnie wspierają najuboższych zbierają 
pieniądze podczas kwest, robią paczki świąteczne, organizują zbiórki rzeczy 
dla poszkodowanych.  Jednak wolontariat to w dużej mierze dar serca. 
Obdarowują innych przede 
wszystkim... swoim towarzystwem.  

Powołanie 

Co tak naprawdę znaczy ,,być wolontariuszem”? Czasem przez długi czas 
myślimy, że nasze życie jest perfekcyjne. Aż tu nagle wstajemy i zdajemy sobie 
sprawę, że czegoś nam brakuje. Relacji i nici łączącej nas z innymi ludźmi. Tymi z 
sąsiedniej ulicy, innego miasta, dalekiego kraju, odległego kontynentu. Już 
wiemy, że chcemy pomagać. Zaczynamy od jednej akcji. Wkrótce odkrywamy, 
że pomoc nie sprowadza się tylko do zbiórki pieniędzy i przelania ich na konto 
fundacji. Powoli wolontariat staje się sposobem na życie,  czymś, co sprawia, że 

stajemy się lepszymi ludźmi.  

Forma pracy 

Czy wolontariat można nazwać pracą? Tak. To praca płynącą z potrzeby i 
dobrej woli, ponieważ jest nieodpłatna. Wolontariusze to ludzie nie liczący na 
pieniądze. Liczą jednak na inne korzyści. Jednakże jest to korzyść przede 
wszystkim duchowa. Nie ma nic przyjemniejszego niż poczucie, że jesteśmy 
potrzebni wielu ludziom. Wolontariat to nie tylko ofiarowanie siebie, ale także 
możliwość obcowania z innymi. Od ludzi pokrzywdzonych przez los często 
możemy się wiele nauczyć. Chociażby wiary w lepsze jutro, determinacji w 
walce o każdy nowy dzień, entuzjazmu i wrażliwości na piękno świata.  

Nasze działania  

W ramach szerzenia idei wolontariatu nasi członkowie szkolnego koła Caritas udali się do szkoły podstawowej, gdzie 
przeprowadzili lekcje na temat: "Niepełnosprawność wokół nas". W ten sposób chcieli propagować szlachetne wartości 
niesienia pomocy wśród młodzieży szkolnej. Dzieci zapoznały się z działaniami szkolnego koła Caritas, działającego przy 
Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Pilźnie. Nasi wolontariusze nie zapomnieli też o najmłodszych i udali się do 
przedszkola, żeby przeczytać bajki dzieciom w międzynarodowym „Dniu Kubusia Puchatka”. Nasze uczennice udały się 
również do zaprzyjaźnionego schroniska, gdzie zawiozły karmę dla psów oraz wyprowadziły na spacer spragnione 
świeżego powietrza czworonogi. Nie zabrakło też zbiórek. W naszej szkole zakończyliśmy XII edycję akcji „Góra Grosza", 
organizowaną przez Towarzystwo "Nasz Dom" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Podczas tegorocznej akcji 
uczniowie zbierali drobne monety, by następnie przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom 
zastępczym i pogotowiom rodzinnym. Uczniowie naszej szkoły, tak jak w poprzednich latach, włączyli się w tę akcję. 
Zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem "Ziarnko do ziarnka..." wszystkie klasy przez okres czterech tygodni skrupulatnie 
zbierały monety. Jedno-, dwu-, pięcio-, dziesięcio-, dwudziesto- i pięćdziesięciogroszowe bilony utworzyły niezłą 
monetową górkę, dając szkolnym skarbnikom pracę na kilka godzin przy ich przeliczaniu.  

Historia Martynki z Łęk Górnych i walki o naprawienie jej chorego serca, poruszyła serca również naszych 
wolontariuszy. Nasi uczniowie błyskawicznie odpowiedzieli na apel o pomoc dla 
dziewczynki i też zbieraliśmy fundusze na skomplikowaną operację w Niemczech. 
Nasze fryzjerki - wolontariuszki z klasy IIIB udały się do DPS, by przed zrobić piękne 
fryzury na głowach podopiecznych tej instytucji.  

Jak widać, było wiele sytuacji, w których młodzi ludzie w charakterystycznych 
czerwonych koszulkach i niedających się z pomylić z innymi czapkach rozsiewali 
wokół promienie dobra, rozdawali uśmiech i wyciągali pomocną dłoń. Spora część 
z tych akcji ma charakter cykliczny i już na stałe została wpisana w kalendarz 
uroczystości i imprez szkolnych. Cały czas obmyślamy nowe pomysły pozwalające 
działać jeszcze skuteczniej. Możemy w tym liczyć zawsze na pomoc Pani Dyrektor 
Anny Smołuchy, której Szkolne Koło Caritas jest oczkiem w głowie.  



Witamy szkołę! 

3 września społeczność Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bł. 
Karoliny Kózkówny w Pilźnie powitała nowy rok szkolny 2018/2019. Wakacje już 
dobiegły końca. Po dwumiesięcznej przerwie przyszedł czas na ponowne spotkanie. 
Wypoczęci, opaleni i z uśmiechami na twarzach, pełni zapału do pracy uczniowie wrócili 
do szkoły.  
Rozpoczęliśmy zgodnie z tradycją – przejściem ze sztandarem szkoły do kościoła 
parafialnego, skąd – po mszy świętej – udaliśmy się na halę sportową, aby słuchając 
okolicznościowych przemówień i przygotowanej na ten dzień akademii nabrać sił na 
najbliższe dziesięć miesięcy. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu 
sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. 
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły – Anna Smołucha, która z całego serca 
powitała po wakacyjnej przerwie wszystkich zebranych. W przemówieniu skierowanym 
do zgromadzonych, podkreśliła, że będzie to zapewne czas wytężonej pracy, ale i ogromnej 
satysfakcji z odnoszonych sukcesów i pokonywanych trudności. W inauguracji roku 
szkolnego wziął udział również Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Tarnowie Pan Andrzej Kuta. 
 Życzenia samych sukcesów dla Pani Dyrektor, Rady Pedagogicznej oraz uczniów w 
imieniu organu prowadzącego złożył Prezes Izby Rzemieślniczej.  
Na zakończenie tej wspaniałej uroczystości Pani Dyrektor Anna Smołucha podziękowała 
wszystkim za obecność i życzyła uczniom wielu sukcesów, dobrych ocen w 
rozpoczynającym się roku szkolnym, a nauczycielom cierpliwości oraz wyrozumiałości dla 
naszych uczniów. Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z 
wychowawcami, aby wspólnie rozpocząć podążanie ścieżkami wiedzy. 

Wystrzałowe lekcje… 
Uczniowie klas pierwszych mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach 

strzeleckich zorganizowanych na strzelnicy w Tarnowie w ramach realizacji podstawy 
programowej z edukacji dla bezpieczeństwa. Każdy uczeń mógł spróbować swoich sił w 
strzelaniu z broni krótkiej i długiej oraz ocenić, która z nich jest lepsza. Uczniowie 
zapoznali się z rodzajami broni oraz zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią. 
Uczniowie przeszli najpierw szkolenie z zakresu budowy i obsługi broni konwencjonalnej, 
a potem – pouczeni i ostrzeżeni – mogli sami spróbować postrzelać do tarczy. Niektóry 
poszło naprawdę nieźle. Dziesiątek na tarczach nie brakowało. Następnie udaliśmy się 
do kina na film "Dywizjon 303. Historia prawdziwa", opowiadający o wyczynach polskich 
lotników. Po zajęciach wszyscy byli zadowoleni i każdy chciałby to w przyszłości 
powtórzyć… 

c 

 

WRZESIEŃ -  Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu 
 

Na Liwocz czas… 
Gdy wrześniowe słońce pozwala już nieco 

odetchnąć, a temperatura powoli przyzwyczaja się 
do jesiennych spadków, co roku z całą grupą nowych 
uczniów idziemy na górę Liwocz. Odsłania ona przed 
nami swoje widoki i daje się zdobywać. To pierwszy 
test dla pierwszoklasistów – z wytrwałości, hartu 
ducha, umiejętności współdziałania w grupie i 
zdolności do mobilizacji. Nauczyciele wychowawcy 
klas pierwszych, poznają swoich uczniów, uczniowie 
poznają się nawzajem, a przy tym odbywa się 
niepostrzeżenie lekcja geografii i lokalnej historii. 
Dzień pełen wrażeń zakończyło zwyczajowe 
pieczenie kiełbasek i zabawy integracyjne, które 
pozwalały się zorientować, kto w tym roku zasilił 
nasze szeregi. Pani Dyrektor Anna Smołucha i 
opiekunowie wycieczkowiczów wspólnie mogą 
uznać zadanie za wykonane. 

Młodzi rzemieślnicy posłami w Sejmie 
Wielki sukces odniosła para naszych 

uczniów podczas tegorocznej XXIV sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży zdobywając najwyższą ilość 
punktów. Miło nam poinformować, że 
województwo podkarpackie 27 września 2018 w 
Sejmie RP reprezentowali Wojtek Podlasek i Maria 
Dziadek uczniowie klasy trzeciej pod opieką Pani 
Karoliny Baryłeckiej. Celem XXIV sesji SDiM było 
kształtowanie postaw patriotycznych, 
podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji 
narodowej oraz państwowej. Miała ona też na 
celu popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o 
Sejmie Ustawodawczym II RP. Tego dnia w 
parlamencie zasiadło 460 uczniów ze szkół z całej 
Polski. Jest to ogromny sukces naszych uczniów i 
wyróżnienie dla samej placówki. 



Ślubowanie klas pierwszych 

Zgodnie z tradycją 30 października przyjęliśmy do naszego grona 
kolejnych pierwszoklasistów i daliśmy mi odczuć, że są mile widzianym członkiem 
naszej wielkiej rzemieślniczej rodziny. Na samym początku przemówiła do uczniów 
Pani Dyrektor Szkoły Anna Smołucha, która podkreśliła, że pasowanie na młodego 
rzemieślnika jest symbolem pewnego awansu, dołączenia do grona ludzi, dla 
których praca jest drogowskazem w życiu. 
W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste ślubowanie i na barkach nieco 
podenerwowanych pierwszoklasistów spoczęło wreszcie ostrze szabli Kilińskiego, 
którą Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych, pan Stanisław Jarosz, pasował każdego 
z nich. Po pasowaniu nasze kochane kotki mogły posmakować tego, co 
przygotowali dla nich drugoklasiści. Wśród kocich konkurencji nie zabrakło picia 
mleka na czas, konkurencji sportowych, układania leżyska dla kota, kalambury, 
zgadywania wyrazów, karaoke, zbierania upraw rolnika, rysowania 
wychowawców, rywalizacji w kółko i krzyżyk. Główną nagrodę stanowił dyplom 
„niepytalności” zwalniający klasę z odpowiedzi ustnych w wybrany dzień. 
Ostatecznie zwycięzcą okazała się klasa Ib, która zwyciężyła zaledwie 1 pkt nad 
klasą 1a. Obu klasom serdecznie gratulujemy wytrwałości i determinacji.   

 

PAŹDZIERNIK -  Cele są jak magnes. Przyciągają rzeczy potrzebne do ich zrealizowania. 

THE ENGLISH DAY 
W dniu 8 października sale lekcyjne wypełniały dialogi w języku angielskim, 

w ten sposób młodzież Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Pilźnie uczciła 
THE ENGLISH DAY, tzn. Dzień Języka Angielskiego, zorganizowany przez panią Joannę 
Pietrzycką. Jego celem miało być uatrakcyjnienie nauki tego języka, jak również 
zwiększenie motywacji uczniów do pogłębiania jego znajomości. W tym celu został 
opracowany bogaty program, którego założeniem było zaangażowanie wszystkich 
uczniów, oczywiście odpowiednio do ich poziomu znajomości języka. Nie zabrakło 
interaktywnych gier, turnieju wiedzy o krajach anglojęzycznych, dyktanda 
angielskiego, kodów QR oraz map mentalnych. Nastąpiło również rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Britain in our eyes”, gdzie główną nagrodę zdobyła 
Aleksandra Knap za bardzo ciekawe ujęcie tematu. Uczniowie uznali, że taka 
niecodzienna forma lekcji przypadła im do gustu. 

Wyjazd edukacyjny klas III 
  8 listopada odbył się  wyjazd edukacyjny uczniów klas trzecich do 
Parku Historycznego Blizna zorganizowany przez Panie Ewelinę Dobosz i 
Anetę Ziaja-Dojka. Uczniowie mieli możliwość poznania historię dawnego 
poligonu niemieckiego. Obejrzeli zrekonstruowane baraki, stare naczynia, 
fragmenty wojskowych umocnień i fortyfikacji. Następnie młodzież udała 
się na projekcję filmu Dywizjon 303, który wpisany jest w realizację 
projektu patriotycznego.  

Spotkanie branżowe w naszej szkole 
 
Z inicjatywy Pani Dyrektor Anny Smołucha zostało 

zorganizowane spotkanie branżowe w naszej szkole 
połączone z obchodami Dnia Nauczyciela. Była to 
znakomita okazja, aby podziękować zarówno nauczycielom 
przedmiotów ogólnych, jaki i pracodawcom, u których 
uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Dzień Edukacji 
Narodowej to również okazja do wręczenia kwiatów i 
podziękowań dla naszych pracodawców, którzy 
wspomagają szkołę w procesie dydaktyczno-
wychowawczym. Warto podkreślić, że nasza szkoła pracuje 
systemem dualnym, oznacza to, że uczniowie nie tylko 
uczą się w szkole, ale również w zakładach pracy. Była to 
też znakomita okazja do wymiany doświadczeń i refleksji 
między uczestnikami.  



Święto patronki naszej szkoły 
18 listopada każdego roku nasza szkoła obchodzi uroczyście rocznicę męczeńskiej 
śmierci Bł. Karoliny Kózkówny jako święto naszej patronki. Naszym priorytetem jest, 
by w tym dniu nasza młodzież wraz z nauczycielami przybliżała jej życie i męczeńską 
śmierć mieszkańcom pobliskich parafii. Chcemy w ten sposób przyłączyć się do 
szerzenia kultu tej błogosławionej oraz dziękować jej za wielkie łaski otrzymane za 
jej pośrednictwem. A więc tradycyjnie w tym roku, w tym dniu gościliśmy w kościele 
parafialnym w Słotowej. Młodzież RBS w Pilźnie przygotowała oprawę mszy świętej i 
wystąpiła z montażem słowno - muzycznym "Ścieżkami życia Bł. Karoliny Kózkówny, 
by sławić jej osobę. Młodzież pokazała historię życia Karoliny - wzoru wartości, 
których współczesny świat często bywa pozbawiony. Dzięki historii jej życia każdy 
mógł się nad sobą zastanowić i pomyśleć o własnych wartościach oraz ich obecności 
w swoim codziennym życiu. Chcemy w ten sposób podziękować naszej patronce za 
łaski uzyskane za jej wstawiennictwem. Dziękujemy księdzu proboszczowi ze 
Słotowej za miłe przyjęcie i możliwość uczestnictwa we mszy świętej. 

 

LISTOPAD -  Szczęścia szukaj blisko siebie, bo ono jest w drobnych, codziennych radościach. 

Sentymentalna podróż młodych rzemieślników 
W dniach od 22.11 – 23.11.2018 roku dzięki staraniom Pani Dyrektor 
Anny Smołuchy zorganizowano wyjazd patriotyczno-edukacyjny do 
malowniczego Lwowa. Polskie akcenty we Lwowie spotkać można na 
każdym kroku – począwszy od tłumu turystów, przez polskojęzyczne 
napisy na budynkach, aż po polskie szkoły i parafie. Uczniowie mieli 
możliwość zapoznania się z uczniami szkoły polskiej w Sądowej Wiszni. 
Było to pierwsze spotkanie tego typu. Spotkanie nastąpiło na Cmentarzu 
Łyczakowskim, miejscu pochówku wielu utytułowanych Polaków. Nasi 
uczniowie wraz z ukraińskimi kolegami udali się w sentymentalną podróż 
alejami cmentarza, którego kulminacyjny punkt stanowił Cmentarz Orląt 
Lwowskich, gdzie wspólnie oddaliśmy hołd tysiącom uczniów szkół 
średnich, którzy w ówczesnych czasach, nie wahali się chwycić za broń, 
aby bronić polskiego miasta – Lwowa. Wspólnie złożyli wiązanki kwiatów 
i odśpiewali hymn Polski na cmentarzu Orląt Lwowskich. Następnie 
odczytano wspomnienia z pamiętników. Wieczorem udaliśmy się do 
zachwycającego swoją architekturą gmachu Opery lwowskiej, którą 
mieliśmy przyjemność zwiedzać i zobaczyliśmy niezwykłe widowisko 
operowo-baletowe „When the fern blooms”. To tylko migawki ze Lwowa.
 Zachęcamy do podobnych podróży. 

Niezwykłe spotkanie pokoleń w RBS w Pilźnie 
Z okazji 100-letnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, z 
inicjatywy Pani Dyrektor Anny Smołuchy zorganizowano widowisko 
patriotyczne, którego elementami były: spektakl pt. „Żołnierka”, 
wspomnienia kombatantów, zaprezentowano również  reportaż z 
wycieczki do Lwowa. Dziękujemy serdecznie za przybycie Panu 
Wojciechowi Grzesiakowskiemu i Panu Janowi Ziębie, za podzielenie 
się z nami ich wzruszającymi życiorysami. Młodzież wręczyła i 
odczytała podziękowania oraz kwiaty. Cieszymy się, że mogliśmy 
świętować 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości z żywymi 
pomnikami historii. 
Widowisko miało postać wielowymiarową, którego głównym 
przesłaniem była idea współczesnego patriotyzmu wyrażona przez 
naszych uczniów, gdzie starano się zaakcentować, że bohaterem staje 
się osoba walcząca nie z bronią w ręku, ale ta która walczy o lepsze 
jutro.   
 Wielki sukces naszych tenisistek 

Podczas rejonowych zawodów w tenisie 
stołowym w Mielcu nasza drużyna dziewcząt 
odniosła ogromny sukces. Aleksandra Zięba 
oraz Natalia Chrząszcz zajęły III miejsce. 
Gratulujemy naszym sportowcom szybkości, 
wytrzymałości i samodyscypliny. 

Tak profilaktycznie… 
W ostatnim czasie w szkole odbyły się liczne prelekcje i wykłady dotyczące zagrożeń, jakie czyhają na 
młodych ludzi. W ramach realizacji programu profilaktycznego zaprosiliśmy specjalistów zajmujących się 
odpowiednim żywieniem. Nasza szkolna pielęgniarka pani Monika Przybyło wraz z panią Eweliną Dobosz 
przekonywały naszych uczniów, aby od teraz zmienić coś w swoim życiu na lepsze. W klasach pierwszych 
przeprowadzono warsztaty ze zdrowego odżywiana. Pomiary BMI pozwoliły uczniom zdiagnozować 
problemy z wagą i odżywianiem, a praktyczne porady dotyczące żywienia i stylu życia zaplanować zakres 
takich zmian. 



Piernikowe warsztaty 
Dzisiaj w naszej szkole rozchodziły się już świąteczne zapachy pierników. 
Warsztaty zdobienia pierników świątecznych, zorganizowała pani Ewelina 
Dobosz. Chętni, którzy chcieli się nauczyć zdobić pierniki bawili się 
przepysznie, robiąc kolorowe lukry i zdobiąc cudowne kształty (niektórzy po 
raz pierwszy w życiu). Kolejne partie pierników doczekały się dekoracji 
lukrowo-czekoladowo-miodowych, z dodatkiem żelkowych wężyków i 
srebrnych kuleczek. Warto dodać, że wszystkie pierniki upiekły nasze 
cukierniczki z 2b Julia Dziedzic i Gosia Podolska. Wszystkie blaszki z 
piernikami jakoś zadziwiająco szybko się opróżniły, bo każdy chciał 
spróbować swojego dzieła. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli bardzo 
zadowoleni ze swoich pierniczków. 

 

GRUDZIEŃ - Największe cuda powstają w największej ciszy.  

Szachy z Mikołajem 
Już po raz czwarty nasi wuefiści pani Ewelina Dobosz, Damian Wolański oraz pan 
Dawid Florian zadbali o to, aby Mikołaj rozruszał szare komórki uczniów i 
zorganizowali Mikołajkowy Turniej Szachowy. Ci, którzy zasiedli po obu stronach 
szachownicy, mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności i powalczyć o tytuł mistrza tej 
niełatwej dyscypliny. Wśród śmiałków najlepszy okazał się Mikołaj Kukla (IB), który 
uplasował się na szachowym podium przed Kamilem Romańczukiem IIc (II miejsce) 
oraz Grzegorzem Trychtą IIc (III miejsce). Gratulujemy umiejętności i liczymy, że w 
kolejnym roku więcej osób zechce powalczyć o medale w tym nietypowym sporcie. 

Dzień otwarty dla rodziców 
W dniu 5 grudnia Pani Dyrektor Szkoły Anna Smołucha wraz z wychowawcami 
zaprosiła rodziców na „Dzień otwarty” w naszej szkole. W tym roku przybrał on 
iście innowacyjny charakter, gdyż rodzice mogli się stać żywymi 
obserwatorami oraz uczestnikami przeprowadzonych lekcji, w których biorą 
udział ich dzieci w czasie zajęć lekcyjnych. Rodzice mieli możliwość 
uczestniczenia w lekcjach z następujących przedmiotów: historia, doradztwo 
zawodowe, edukacja zdrowotna i godzina wychowawcza. Dla obu stron było to 
ciekawe doświadczenie, które pozostanie na długo w pamięci i nauczy obie 
strony wspólnej współpracy w przyszłości. 

Wizyta świętego w naszej szkole  

Także w tym roku pomimo braku białego puchu w asyście swoich 
pomocników przybył do szkoły św. Mikołaj. Mikołaj krążył po korytarzach, 

zaglądał do klas i nagradzał wszystkie grzeczne dzieci😇, a także upominał 

te, które nie jedno miały za uszami😈. Spotkania z Mikołajem w klasach 
trzecich i pierwszych minęły w bardzo miłej atmosferze. Na koniec 

uczestnicy wspólnym śpiewem wyrazili swoje podziękowania, 
zapewnienia o dobrym zachowaniu i zaproszenie na przyszły rok. 

Oczywiście nie zabrakło też pamiątkowych fotografii. 

Świąteczna tradycja w naszej szkole 

Dzięki inicjatywie Pani Dyrektor Anny Smołuchy środa i czwartek w naszej szkole 

upłynęły pod znakiem klasowych wigilii. Wigilie klasowe przebiegały w 

atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania. Pani 

Dyrektor Anna Smołucha każdej z klas złożyła najserdeczniejsze życzenia 

bożonarodzeniowe i noworoczne. Niejednokrotnie wigilijne stoły gromadziły 

uczniów, wychowawców, nauczycieli, przedstawicieli przedsiębiorstw 

współpracujących ze szkołą oraz rodziców. Były płynące z głębi serca życzenia, 

opłatek - symbol chleba i wzajemnego przebaczenia oraz wspólne śpiewane 

kolęd. Na odświętnie przygotowanym stole nie zabrakło wspaniałych wigilijnych 

potraw, a dookoła rozbłysły świąteczne dekoracje. Dzięki tym miłym akcentom 

wszyscy poczuli już klimat najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych Świąt 

Bożego Narodzenia, o które zadbali rodzice oraz sami uczniowie. Wspólne 

kolędowanie to też element naszej tradycji, którego nie mogło zabraknąć i 

podczas klasowych wigilii. Mamy nadzieję, ze dobra energia tych spotkań 

przeniesie się na nadchodzące miesiące. Do siego roku! 



Policjant przestrzega 
Skojarzenia z policją bywają różne, my chcemy, by człowiek w niebieskim 
mundurze kojarzył się przede wszystkim z bezpieczeństwem, udzielaniem 
pomocy oraz szanowaniem prawa. Między innymi utrwalaniu takiego 
wizerunku służyło spotkanie wszystkich klas z asp. sztab. Tomaszem Totko z 
Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, którego zaprosiła do naszej szkoły Pani 
Dyrektor Anna Smołucha. Nasz gość przedstawił wiele faktów dotyczących 
karalności nieletnich, przestrzegał przed popełnianiem czynów zabronionych i 
wyjaśniał skutki wejścia w konflikt z prawem. Bardzo ważnym elementem zajęć 
była przedstawiona przez niego prezentacja multimedialna zatytułowana 
,,Cyberbezpieczni’’ Zwrócił w niej szczególną uwagę na zagrożenia, na jakie 
może być narażony młody człowiek korzystający z Internetu. Przede wszystkim 
wymienia się w tej grupie zjawisko cyberprzemocy, które pojawiło się w sieci 
internetowej na przełomie XX/XXI. A wszystko to ku przestrodze i refleksji. Nie 
chodziło wcale o straszenie, tylko o wzbudzenie czujności i uświadomienie, że 
każde działanie ma swoje konsekwencje. Pogadanka, a właściwie dyskusja, 
oscylowała wokół następujących tematów: "Cyberprzemoc" oraz 
"Odpowiedzialność prawna nieletnich". 
 

 

STYCZEŃ -  Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach. 

Cukiernicze cuda 
W dniu 15.01.2019 po raz XVI odbył się wojewódzki etap turnieju o tytuł „Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie Cukiernik”, rozgrywany pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna. Do 
zmagań turniejowych przystąpiło 10 uczniów klas II i III szkół zawodowych z województwa 
podkarpackiego. Miło nam poinformować, że nasza uczennica z klasy IIB Julia Dziedzic 
również spróbowała swoich sił w zmaganiach konkursowych. Warto nadmienić, że Julka 
została przygotowana merytorycznie i praktycznie do konkursu prze swoją szefową panią 
Barbarę Bassara - Poprawa, właścicielkę cukierni „Bassara” w Dębicy, której serdecznie 
dziękujemy za poświęcony czas i pomoc okazaną naszej uczennicy. 
 

Nasz zespół na WOŚP 
Za nami 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 
13 stycznia w niedzielę. Celem koncertu charytatywnego była pomoc 
dzieciom leżącym na oddziałach onkologicznych oraz osobom w 
podeszłym wieku, potrzebującym opieki lub środków na lekarstwa. 
Nasz zespół wraz z opiekunem Panem Piotrem Papiernikiem uświetnił 
koncert charytatywny piosenkami, przy których cała sala świetnie się 
bawiła. Młodzież RBS w Pilźnie po raz kolejny nie zawiodła i z ogromną 
chęcią włączyła się w zbiórkę pieniędzy. Posłuchajcie sami naszych 
wokalistek. 

Sukces naszej drużyny narciarskiej na Igrzyskach w Zakopanem  
W zmaganiach narciarskich w dniach 24-27 lutego w Zimowych Igrzyskach Szkół 
Rzemieślniczych rywalizowało 12 szkół ze wszystkich szkół rzemieślniczych z 
całej Polski. W pierwszym dniu nasi młodzi narciarze rywalizowali w biegach 
narciarskich oraz łyżwiarstwie szybkim na obiektach COS w Zakopanem. Na 
szczególne wyróżnienie w biegach narciarskich zasługują: Dawid Kurek (35 pkt), 
Michał Samborski (33pkt), Krzysztof Bal (31 pkt), Mateusz Ciężkowski (26pkt) 
dobrze spisali się również Daniel Niemiec i Krzysztof Bielański. Mocno w 
łyżwiarstwie zapunktował Dawid Kurek i Michał Samborski. W drugim dniu na 
stoku w Suchem nasi narciarze rywalizowali w slalomie narciarskim. Warto w 
tym miejscu pochwalić Michała Samborskiego, który uzyskał bardzo dobry czas 
- 55,14, co dało mu 12 miejsce. 3 dzień zmagań narciarskich odbył się na 
łagodnym stoku w Witowie. Tam nasi śmiałkowie rywalizowali z innymi 
uczestnikami w slalomie gigancie. Bardzo wysokie lokaty (6 miejsce) zajęli 
Dawid Kurek w narciarstwie oraz Piotr Sztaba w snowbordzie. Cieszymy się z 
tak wysokiego miejsca i za rok liczymy na więcej.  



Karnawałowa metamorfoza 
Wielkimi krokami zbliżają się upragnione ferie, ale to też czas 

podsumowań. Pora też zaprosić do szkoły rodziców i opowiedzieć im co nieco o 
wynikach ich pociech. W dniu 7 lutego odbyło się spotkanie rodziców z 
władzami szkoły i wychowawcami. Podczas spotkania Pani Dyrektor Szkoły 
Anna Smołucha przedstawiła osiągnięcia uczniów, odczytując osoby 
wyróżnione za wyniki w nauce, frekwencję oraz pracę społeczną na rzecz 
szkoły. Omówiła również działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły w I 
półroczu. Zebranie z rodzicami miało też inną odsłonę, gdyż na oczach 
zgromadzonych rodziców nasze fryzjerki czarowały na głowach swoich 
modelek zjawiskowe fryzury karnawałowe. Przed rodzicami oraz szacownym 
jury, w skład którego weszli nasi absolwenci, którzy osiągnęli sukces zawodowy 
i założyli własne zakłady fryzjerskie (Agnieszka i Tomek Trychta, Barbara 
Dziedzic, Szymon Czaja), postawiono nie lada wyzwanie. Jak zgodnie podkreśla 
jury umiejętności uczennic, które nie bały się wziąć udziału w zmaganiach są na 
bardzo wysokim poziomie i naprawdę szczegóły zdecydowały o przyznaniu 
kolejnych miejsc. Podczas spotkania wywiadowczego odbył się też finał 
konkursu i rodzice też mieli możliwość włączenia się w zmagania konkursowe, 
ponieważ mogli przyznać nagrodę publiczności jednej z uczennic. Fryzury na 
głowach wszystkich modelek prezentowały się wyśmienicie na naszym 
czerwonym dywanie i możemy zapewnić, że w każdej w nich śmiało można 
pójść na ekskluzywny bal. Miejsce I otrzymała: Katarzyna Chmura, miejsce II: 
Aleksandra Proszowska, miejsce III: Roksana Sysło. Nagrodę publiczności 
otrzymała: Aleksandra Proszowska. Gratulujemy wszystkim uczestniczkom i 
życzymy dalszych sukcesów zawodowych. 
 
 

 

LUTY/MARZEC -  Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli 

Wzruszająca opowieść o Karolinie 

W dniu 13 marca uczniowie klas I i II uczestniczyli w spotkaniu z 
Panem Tadeuszem Kowalem, który na zaproszenie Pani Dyrektor Anny 
Smołucha opowiadał młodzieży o swoim zamiłowaniu do postaci Bł. 
Karoliny Kózkówny, patronki naszej szkoły.  
Głównym punktem wykładu była przejmująca i interesująca historia o 
codziennym życiu Bł. Karoliny Kózkówny i jej męczeńskiej śmierci. W 
czasie spotkania uczniowie mogli również podziwiać pokaźną kolekcję 
obrazów artysty. Spotkanie zakończyła wzruszająca pieśń opiewająca 
tragiczną śmierć szesnastoletniej dziewczyny i wspólna modlitwa o jej 
rychłą kanonizację. Był to wstęp do wizyty naszych pierwszoklasistów w 
Sanktuarium w Zabawie. 

Seminarium zawodowe 

 
Pani Dyrektor Anna Smołucha z Instytutem Badań Edukacyjnych 

z Warszawy zorganizowała w dniu 12 marca 2019 Seminarium Regionalne 
na temat „Zintegrowany System Kwalifikacji – Szanse i korzyści dla 
biznesu”. Seminarium prowadzili pracownicy Instytutu Badań 
Edukacyjnych, którzy przedstawili szanse jakie daje system kwalifikacji w 
budowaniu nowoczesnych modeli biznesowych. W seminarium wzięło 
udział 30 pracowników kształcących uczniów naszej szkoły, a także 
doradca zawodowy i koordynator ds. kontaktów z pracodawcami. 
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali zaświadczenia potwierdzające 
zdobytą wiedzę.  

Spotkanie patriotyczne zorganizowane przez RBS 

W dniu 7 lutego 2019 roku w Domu Kultury w Pilźnie 
odbyło się uroczyste spotkanie edukacyjno - patriotyczne 
poświęcono historycznym wydarzeniom, jakie odbyły się w 
miesiącu lutym i styczniu na terenie Pilzna i okolic. Spotkanie 
przygotowała nasza szkoła wraz z Towarzystwem Przyjaciół Pilzna 
i Ziemi Pilźnieńskiej. W tym spotkaniu wzięła udział młodzież 
Gimnazjum oraz klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Pilźnie. W 
spotkaniu uczestniczyła również Pani Burmistrz Ewa Gołębiowska. 
Spotkanie poprowadziła Pani Dyrektor Szkoły Anna Smołucha, 
podkreślając wartość idei patriotycznych w kształceniu młodego 
pokolenia. 



W tym roku nasi dziennikarze rozmawiają z 
pracodawcami, którzy odnieśli ogromny 

sukces. W tym numerze „pozwierzał” się nam 
pan  Kazimierz Anioł– właściciel firmy  AKPiL. 

                             

 

 

Nowe technologie – nowe możliwości  
- Jak zdobył Pan kwalifikacje do wykonywania swojej pracy? Proszę 

powiedzieć coś więcej o swoim doświadczeniu. 

Kazimierz Anioł: Gdybym miał opowiedzieć wszystko o sobie od podstaw,  

zajęłoby nam to, co najmniej tydzień (śmiech). Opowiem w skrócie. Ja 

pochodzę z biednej rodziny, u nas po skończeniu szkoły nie szło się na 

studia, bo moich rodziców nie było na to stać. Poszedłem do szkoły 

zawodowej, żeby jak najszybciej zdobyć zawód i się usamodzielnić. 

Zaczynałem jako piekarz, ale ta praca mi nie odpowiadała. Postanowiłem 

spróbować swoich sił w zawodzie mechanik samochodowy – blacharz. W 

tym zawodzie udało mi się zdobyć tytuł czeladnika, a potem mistrza. Później 

poszerzyłem swoje kwalifikacje o kursy w zawodzie ślusarz. W tej chwili 

posiadam dwa zawody i mam mistrza jako ślusarz i mechanik samochodowy.   

 

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

K.A.: Ja prowadzę zakład od 1975 roku, zaczynałem w czasach socjalistycznych. Wy dziewczyny tych czasów nie znacie. 

W tamtych czasach było bardzo ciężko rozkręcić i założyć prywatną firmę, gdyż trudno było znaleźć ludzi do pracy. 

Mieliśmy problem z dostawcami materiałów i znalezieniem odpowiedniego rynku zbytu. 

 

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

K.A.: Moim zdaniem, teraz jest łatwiej założyć  firmę. Dlaczego? Z materiałem nie 

ma problemu, łatwo znaleźć pracowników lub ich wyszkolić na poszukiwane 

stanowiska pracy. W dodatku można szybko pozyskać odpowiednie maszyny. 

Wystarczy tylko dobrze rozpoznać rynek i znaleźć niszę. Mniejsi przedsiębiorcy 

mogą dany sprzęt wziąć w leasing. Oczywiście są problemy, ale tym razem ze 

zbytem. W dzisiejszych czasach  istnieje duża konkurencja. Polski rynek jest już 

przesycony, a my 60% tego, co wyprodukujemy wysyłamy na rynek zachodni. Dla nich nasze ceny są konkurencyjne. 

Mamy nawet siedzibę we Francji. Przykładowo, kiedyś, gdy przychodziła kontrola z urzędu skarbowego, trzeba było 

przedstawić kalkulację, a więc wykazać, że cena nie została zawyżona. Dzisiaj kontrolerów nie interesuje kalkulacja, 

przedsiębiorca może sprzedać swój produkt nawet 100% więcej, niż go to kosztuje, jeśli znajdzie się nabywca. Tak 

wygląda współczesny rynek. 

 

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

szkół branżowych?  

K.A.: Z doświadczenia wiem, że jest to indywidualny wybór. Młoda osoba, do 

końca nie wie, co chce w życiu robić i jaki zawód wybrać, ale każdy powinien 

postawić sobie, jakiś cel w życiu i do niego dążyć. Zdaję sobie sprawę, że jest to 

ciężki wybór, ale każdy młody człowiek musi go kiedyś dokonać. Jak wcześniej 

wspomniałem, próbowałem swoich sił w piekarni, ale mi to nie odpowiadało i 

postanowiłem spróbować swoich sił w zawodzie mechanika samochodowego. To 

w tym zawodzie uzyskałem tytuł mistrza. Nie mogę za kogoś zadecydować, to musi być indywidualna decyzja młodego 

człowieka. Należy wniknąć w głąb siebie i poszukać swoich predyspozycji, a wtedy będzie łatwiej podjąć decyzję. 

 

- O czym powinna pamiętać osoba, decydująca się na założenie własnej działalności? Może Pan udzielić kilku rad?  

K.A.: Ze swojego doświadczenia wiem, że taka osoba powinna być konsekwentna. Najważniejsza rzecz, to dobra analiza 

zapotrzebowania na rynku. Wprawdzie przeprowadzanie analizy rynku nie jest obowiązkiem żadnego przedsiębiorstwa, 

jednak w dzisiejszych czasach, przy ogromnej konkurencji na wielu rynkach, każda firma stara się pozyskać jak 



Wywiad przeprowadziła Ola Knap 

największą liczbę klientów. Znajomość danych na temat popytu czy konkurencji może okazać się niezbędna do tego, aby 

dane przedsiębiorstwo mogło dobrze prosperować. Każdy zakład ma koszty 

ogólne, im większy tym one bardziej wzrastają. Z tego powodu, większe firmy 

preferują zatrudnianie poddostawców, którzy w jednoosobowych firmach są w 

stanie wykonać podobne produkty za niższe ceny. 

 

- Jak układa się Panu współpraca ze szkołą?  

K.A.: Nasza dotychczasowa współpraca układa się pomyślnie. Wzajemnie się 

uzupełniamy, ponieważ szkoła daje uczniom teorię, natomiast ja praktykę,  umożliwiając im wejście na zawodową 

drogę. Wspólnie ze szkołą współpracuję od 10 lat, również w tej współpracy udziela się moja córka Bożena, która 

odebrała nagrodę w konkursie  "Biznes Klasa 2018" z rąk Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasza Czop. 

Otrzymanie tej statuetki zawdzięczam Pani Dyrektor Annie Smołucha, to właśnie dzięki jej zgłoszeniu zostaliśmy 

wyróżnieni, za co serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że tę współpracę będziemy wspólnie zacieśniać. 

 

- W Pańskiej firmie nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w kilku zawodach: ślusarz oraz operator 

maszyn skrawających. Jakie cechy powinna mieć osoba wykonująca poszczególne zawody? 

K.A.: Jest kilka cech, które bym wyróżnił na podstawie doświadczeń w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. 

Gotowość do pracy, systematyczność, punktualność, komunikatywność, chęć do rozwijania się, zaangażowanie w 

rozwijanie firmy, to moim zdaniem te najważniejsze, które najbardziej cenię u młodych ludzi. Na rozwój firmy pracuje 

cały zespół. Ja staram się podnosić kwalifikacje moich pracowników, dać im dostęp do kursów oraz zajęć, dzięki którym 

podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym nasza firma stanie się konkurencyjna. W tym roku zaproponowałem moim 

uczniom szereg bezpłatnych kursów, oczywiście przy współpracy ze szkołą, np. dla ślusarzy prowadzimy nabór na kurs 

spawania. Pomimo tego, że nikt ode mnie tego nie wymaga zatrudniłem nauczyciela od przedmiotów zawodowych dla 

młodocianych pracowników, którzy odbywają praktyki w moim zakładzie pracy.  Zdaję sobie, że ślusarz czy operator 

maszyn skrawających, żeby mógł rozwijać się w tych zawodach, musi dobrze znać materiałoznawstwo czy podstawy 

konstrukcji maszyn.  

 

- Czyta nas wielu młodych ludzi. Czy zachęciłby Pan zatem do wyboru zawodu ślusarza lub operatora maszyn 

skrawających? Jakie cechy powinna mieć osoba wykonująca te zawody?  

K.A.: Każdy ma inne ma inne predyspozycje, naturę.  Sam widzę, patrząc na młodocianych pracowników w mojej firmie, 

że nie zawsze wybierają zawód związany ze swoimi zdolnościami i wtedy staram się ich ukierunkować na inny np. 

ślusarza, spawacza czy tokarza. Ciężko komuś doradzić ogólnie, trzeba najpierw kogoś poznać, zobaczyć go przy pracy, 

wtedy się widzi jego uzdolnienia i można poradzić, w którą stronę mógłby pójść.  

- Czy uważa Pan, że uczeń po trzyletnim przygotowaniu zawodowym jest dobrze przygotowany do samodzielnej 

pracy?  

K.A.: Myślę, że nie. Przez pierwsze dwa lata uczeń sam nie wie, co chciałby w życiu robić. Zdarzają się też uczniowie, 

którzy już w drugiej klasie pracują samodzielnie na wyznaczonym stanowisku. Uważam, że uczeń po trzyletnim 

przygotowaniu powinien zostać w zawodzie jako samodzielny pracownik w 

firmie, gdzie odbywał praktyki. Dopiero wtedy można myśleć o założeniu 

własnego biznesu.  

 

- A co Pan w swoim zawodzie lubi najbardziej? Co daje Panu satysfakcję? 

K.A.: Mam poczucie sensu tego, co robię i to jest dla mnie bardzo ważne. 

Największą satysfakcję daje mi fakt, że moja firma się rozwija, mogę pracować i 

zatrudniać pracowników, a pieniądze schodzą na drugi plan. Widzę namacalne 

efekty mojej pracy. To daje mi dużo satysfakcji.  

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu zadowolonych klientów. 

K.A.: Dziękuję wam również i zapraszam wszystkich do siebie. Pozdrawiam ciepło Panią Dyrektor i całe grono 

pedagogiczne RBSI w Pilźnie.  



 

 

DOMINIKA PRZYBYŁO 
 

Z zawodu kucharz, z zamiłowania 
fotograf, taka jest uczęszczająca do klasy IIIC - 
Dominika. Aparat nieodłącznie towarzyszy jej na 
każdej wyprawie. Zdjęcia Dominiki czarują i 
urzekają widza. Miejmy nadzieję, że kiedyś 
połączy swoje dwie pasje gotowanie oraz 
fotografię i stworzy bloga, gdzie zabierze nas w 
kulinarną podróż w świat pełen kolorów, 
struktur, smaków, zapachów i kompozycji. A to, 
jak ten świat zechce nam pokazać, będzie 
zależało tylko od niej. 

To rubryka naszych szkolnych 
pasjonatów. Każdy ma jakiś talent, 

oni postanowili się swoją pasją 
podzielić z Wami. Korzystajcie! 

 

JULIA DZIEDZIC 

Nasza cukierniczka z IIB, dopiero się rozkręca, a już udało jej 

się wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie o Tytuł 

Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik w Krośnie i to, jako 

jedyna uczestniczka już w  klasie drugiej. Julia kocha piec, a 

pomaga jej w tym właścicielka cukierni Bassara, liczymy, że 

już wkrótce ciężka praca i zaangażowanie przyniosą efekty i 

zobaczymy Julkę na podium. Trzymamy kciuki.  

 



 

 

 

 
 

Jak przekonuje nasz piekarz z klasy trzeciej, 
przepis na zdrowy chleb jest prosty: mąka, zakwas, 
szczypta soli i woda. Tradycyjne ciasto wymaga 
mozolnego wyrabiania i wielogodzinnego 
leżakowania. Takie bochenki i bagietki są źródłem 
dobrych węglowodanów oraz witamin, błonnika, 
żelaza, cynku, potasu i wielu innych pierwiastków. 
Zapraszamy na krótki kurs pieczenia chleba z 
Sebastianem Gawłem, naszym piekarzem z IIIB. Zatem 
oddajemy „pióro”, a raczej wałek naszemu fachowcowi…  

 
Dlaczego na zakwasie?  
 Zakwas chlebowy powstaje z mąki, wody i pożytecznych 
bakterii kwasu mlekowego. Sprawia, ze pieczywo rośnie i w naturalny sposób je konserwuje. 
Bakterie mlekowe usuwają z pieczywa rakotwórcze azotany i pleśnie, a także zwiększają 
przyswajalność mikroelementów. Pieczywo zawiera też dużo mniej kwasu fitynowego, niż to 

na drożdżach, substancji, która m.in. zaburza wchłanianie wapnia, magnezu, cynku i żelaza.  Gdy kupujesz chleb, 
pamiętaj, że kolor, niezależnie od rodzaju pieczywa powinien być szarawy, a nie pięknie złocisty. Na co jeszcze zwrócić 
uwagę? Sprawdź sam.  

 
Chleb biały 
Skórka powinna być twarda i spękana. Kiedy ugina się pod 
naciskiem dłoni jak gąbka, to zły znak. Przy krojeniu nie 
powinna się lepić do noża. Gdy się kruszy i ma zbyt jednolitą 
strukturę, to też nie jest najlepiej.  
 

Chleb razowy 
Chleb, na którego 
etykiecie napisano 
„razowy”, ma mieć 
kształt foremki. Duża 
ilość błonnika w 
cieście osłabia 
strukturę glutenu. 
Takie ciasto 
zmieniłoby się 

podczas pieczenia w 
płaski placek.  

 

Bułka 
Nie powinna się ciągnąć, a po naciśnięciu może od razu wracać do pierwotnego 
kształtu. Jeśli w składzie widzisz margarynę, to znaczy, że posiłek dostarczy groźnych 

dla zdrowia utwardzonych tłuszczów 
trans.  

Bez względu na to, jak 
sprawnie radzimy sobie z drobnymi wypiekami, czy lubimy 
piec czy nie,  porady naszych szkolnych fachowców 
przydadzą się każdemu… 
 

Sebastian Gaweł 



 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

Nasi reporterzy rozmawiają z Michałem Mroczkiem,  pierwszym elektrykiem w naszej szkole 
 

-Zacznijmy standardowo od podstaw. Na czym polega twoja praca od A do Z? 
Michał Mroczek: Na czym polega moja praca? Elektryk zajmuje się między innymi konserwacją 

sieci elektrycznych, elektroinstalatorstwem budowlanym, nadzorem i konserwacją instalacji 

elektrycznych stanowisk pracy, naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych gospodarstwa 

domowego oraz montażem urządzeń oświetlenia elektrycznego. 

- Co Cię przekonało do wybrania tego zawodu? 

Michał Mroczek: Dlaczego elektryk? (śmiech)Przede wszystkim możliwość pracy w tym 

zawodzie w przyszłości, a poza tym dobre zarobki.  

- Jakich umiejętności wymaga praca elektryka?  

Michał Mroczek: Elektryk na pewno powinien być osobą: odpowiedzialną, poważną, ostrożną, 

rozsądną, cierpliwą, sprytną, odważną, ambitną i wytrwałą. 

- Czy to jest trudny zawód?  

Michał Mroczek:  Zawód elektryka jest trudnym zawodem, ponieważ wymaga ciągłego myślenia i skupiania się na 

tym co się robi, a ponadto bywa  niebezpieczny. Jeśli jednak słucha się doświadczonych elektryków, to wtedy nic 

złego nie może się wydarzyć. Warto jeszcze dodać, że praca w zawodzie elektryka jest naprawdę  odpowiedzialna. 

Może i jest to trudny zawód, ale najważniejsze jest, żeby nauczyć się faz i amperów, a wtedy będzie łatwiej się 

odnaleźć w danej sytuacji.  

- Jakie miałabyś rady dla początkujących elektryków? 

Michał Mroczek: Przede wszystkim należy się uczyć fizyki, bo ten przedmiot bardzo się przydaje w tym fachu. Aby 

łatwiej było nam przy rozpoczynaniu pracy możemy też spróbować dotrzeć do osób, które już trudnią się w tym 

fachu i przeprowadzić z nimi krótki wywiad. Na podstawie informacji uzyskanych od konkretnych osób dowiadujemy 

się jak to powinno wyglądać w przyszłości. Istotne wskazówki i wiadomości, na dany temat, możemy uzyskać 

poprzez czytanie odpowiedniej literatury. Ja mam to szczęście, że zawodu uczę się od prawdziwych fachowców, 

którzy przekazują mi dużo istotnych uwag i wskazówek.  

- W czym tkwi cała tajemnica, aby być dobrym elektrykiem bez przykrych doświadczeń? 

Michał Mroczek: Być uważnym i skupionym na tym co się robi, oto cała tajemnica. Należy myśleć, uważać i słuchać 

innych elektryków, bo gdy to się robi, ten zawód staje się bezpieczny. 

- Czyta nas wielu młodych ludzi. Czy zawód elektryka jest godny polecenia?  

Michał Mroczek: Tak, gdyż nie jest to ciężki fizyczny zawód. Większość czasu spędza się w zamkniętych 

pomieszczeniach, dlatego nie trzeba uważać na warunki atmosferyczne. W dodatku przyciągają również dobre 

zarobki.  

- I ostatnie pytanie. Jakie masz plany na przyszłość?  

Michał Mroczek: Chciałbym w przyszłości pracować w tym zawodzie. 

Moim marzeniem jest również zdać egzaminy zawodowe i kiedyś zostać 

mistrzem w zawodzie elektryka.  

- Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia i wytrwałości w 

dążeniu do celu.  

 Michał Mroczek: Ja również dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim 

czytelnikom „Naszego Sygnału” miłej lektury.  



 

 

Szkoły branżowe są trendy!  

Planujecie swoją zawodową przyszłość i niebawem ukończycie gimnazjum 

lub ósmą klasę szkoły podstawowej? A więc stoicie przed decyzją wyboru szkoły 

dla siebie. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w 

Pilźnie, to idealna szkoła dla Was.  

My chcemy pomóc Wam w zaplanowaniu Waszej przyszłości 

zawodowej. Zdajemy sobie sprawę, że przyszła praca może 

wydawać się Wam sprawą odległą i nieważną. Jednak już za kilka 

lat będziecie spędzali w niej dużą część swojego życia i dlatego 

decyzję o wyborze zawodu powinniście dokładnie przemyśleć. My - 

podpowiemy Wam, na co winniście zwrócić uwagę, aby wybrany 

zawód przyniósł Wam zadowolenie i sukcesy, a nie był tylko 

kwestią przypadku. 

Decyzja dotycząca wykształcenia i zawodu jest jedną z 

najważniejszych w życiu. Kształcenie zawodowe jest 

zróżnicowane, interesujące, przekazuje praktyczną i teoretyczną 

wiedzę oraz odpowiednie umiejętności. Jest ono warunkiem do 

zdobycia kariery, wynagrodzenia, społecznego statusu i 

zawodowej satysfakcji. Teraz, gdy kończycie gimnazjum lub 

ósmą klasę szkoły podstawowej, to moment podjęcia decyzji, 

która może wpłynąć na resztę Waszego życia.  

Przede wszystkim powinniście zajrzeć w głąb siebie, zastanowić się, jakie naprawdę macie 

zainteresowania, czy też pasje – idealnie jest, jeśli te pasje potrafimy w przyszłości przełożyć na pieniądze. 

Zaspokojenie indywidualnych potrzeb ekonomicznych jest bardzo ważne, ale należy pamiętać, że potrzeba 

samorealizacji jest równie istotna. Musicie też zapoznać się z wszelkimi informacjami o zawodach i 

trendach na rynku pracy, aby wiedzieć, jaką ścieżkę edukacyjną 

należy pokonać, aby dany zawód wykonywać i odnieść sukces w 

życiu zawodowym. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej nie może być 

przypadkowy. Nasza szkoła oferuje cały wachlarz możliwości.  

Przed wyborem szkoły, powinieneś stworzyć taki swój 

wewnętrzy biznesplan, a więc wypisać zadania, które zamierzasz 

zrealizować i zaplanować własny rozwój w zgodzie ze swoimi 

mocnymi stronami, zainteresowaniami, predyspozycjami. To 

umożliwi Wam dokonywanie trafnych wyborów przy planowaniu dalszej drogi zawodowej.  

Warto podkreślić, że przy wyborze szkoły nie należy patrzeć na innych. Każdy indywidualnie 

powinien wybierać taki kierunek, za którym będzie z radością podążał przez całe zawodowe życie. Jeśli 

interesujecie się mechaniką, to należy szukać zawodu w branży mechanicznej lub motoryzacyjnej. 

Wybierajmy to, co lubimy i czym będziemy się mogli zajmować na co dzień z przyjemnością i satysfakcją.  

W Polsce jest ogromne zapotrzebowanie na absolwentów szkół branżowych, a więc 

wykwalifikowanych pracowników, którzy są odpowiednio przygotowani do wykonywania danego zawodu. 

Wybierając RBS I Stopnia w Pilźnie masz pewność słusznego wyboru.   EWELINA DOBOSZ 



Ścieżki naszych absolwentów… 

  

 

 
 

Naszym celem jest ... by nauka stała się przyjemnością! 
  

Niepubliczne liceum dla dorosłych w Pilźnie jest propozycją dla wszystkich osób, chcących zdobyć 

wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obowiązków i pracy. Doskonale wiemy, 

jak istotną rolę odgrywa wykształcenie, a co za tym idzie, ukończenie szkoły średniej i zdobycie 

świadectwa maturalnego. Edukacja w liceum dla dorosłych w Pilźnie daje szansę na lepsze perspektywy 

zawodowe i umożliwia dalszą edukację. Wszyscy absolwenci liceum dla 

dorosłych, mają możliwość kontynuacji nauki w szkołach policealnych lub 

wyższych. 

Liceum dla dorosłych to szkoła przeznaczona dla wszystkich osób, które 

ukończyły zasadniczą szkołę zawodową. Nauka w liceum dla dorosłych trwa 2 

lata, czyli 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i 

niedziela, dwa raz w miesiącu).  

Jeśli do tej pory szkoła kojarzyła Ci się wyłącznie ze stresem, a strach 

przed odpowiedzią "przy tablicy" nie pozwalał zasnąć, zapisz się do naszego liceum dla dorosłych w Pilźnie i 

przekonaj się, że wcale nie musi tak być - my uczymy, nie straszymy! Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, 

rzetelnie przekazywana wiedza i przyjazna atmosfera. Stawiamy na pozytywne relacje między nauczycielami a 

słuchaczami, co z pewnością sprzyja nauce. Naszą kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele z wieloletnim 

doświadczeniem w kształceniu dorosłych. Potrafią w odpowiedni sposób przekazać wiedzę zarówno tym, 

którzy niedawno opuścili szkolne ławki, jak i tym, dla których szkoła to odległa przeszłość. Wszystkim 

zapewniamy bezstresową naukę, życzliwość i szacunek.  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi słuchacze to osoby 

podejmujące pracę zawodową, mające rodziny, dlatego nie obarczamy ich 

nieskończoną ilością obowiązków. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, 

aby już w szkole można było zdobyć pełną wiedzę, bez dodatkowych 

godzin "wkuwania" w domu. Jesteśmy też otwarci na indywidualne 

potrzeby naszych słuchaczy, służymy pomocą w każdej sytuacji. W 

naszym liceum dla dorosłych przygotowujemy uczniów do zdania 

państwowego egzaminu maturalnego, pomagając im, tym samym w 

podjęciu decyzji o dalszej edukacji, poszukiwaniu lepszego zatrudnienia 

lub pozostaniu na obecnym stanowisku pracy z satysfakcją wynikającą ze 

zdobycia wykształcenia średniego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia po liceum dla dorosłych? Tak, to możliwe! 

Pozytywne historie uczniów naszego liceum dla 
dorosłych zaczniemy od tych, którzy zdali maturę, a później 
swoje kroki skierowali na uczelnie wyższe. Ważne, aby 
odnaleźć swoją pasję (by w życiu robić to, co się naprawdę 
lubi). 

  

Chcesz założyć własny biznes? Skończ liceum i zostań własnym 

szefem.   

Wśród absolwentów naszego liceum są też tacy, którzy postanowili 

wykorzystać fakt, iż właśnie uzyskali wykształcenie średnie i założyli 

własną firmę. Po zawodówce uzyskali umiejętności i możliwości dzięki 

którym mogli rozpocząć własną działalność gospodarczą.  



sprawdzone przepisy naszych cukierników 

sprawdzone przepisy naszych kucharek 

 

 

 
 

 KRUCHE CIASTO Z MALINAMI I BUDYNIOWĄ PIANKĄ 
Składniki na kruche ciasto: 

 3 szklanki mąki 

 300g masła 

 5 żółtek 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 3 łyżki cukru pudru 

 500 ml malin 

Składniki nadzienia:  
 5 białek  

 szklanka cukru 

 1 cukier waniliowy 

 2 budynie 

 ½ szklanki oleju 

Sposób przygotowania: 
1. Wyrób ciasto. Podziel na dwie części porcji. Obie masy 

schłodź przez 30 minut.  
2. Blachę wyłóż papierem do pieczenia i zetrzyj jedną 

część ciasta na tarce. 
 

 
3. Białka ubij na sztywną piankę. Dodawaj stopniowo 

cukier i cukier waniliowy. Cały czas ubijaj.  
4. Następnie dodaj budyń i wlewaj powoli olej, cały czas 

ubijaj.  
5. Na spód ciasta wyłóż piankę budyniową i wyrównaj. 

Potem  wyłóż maliny. 
6. Zetrzyj pozostałą część ciasta na tarce i posyp górę.  
7. Piecz w 180stopniach przez 30-40 minut.  

SMACZNEGO JUSTYNA PROSZOWSKA  
 

 

 

 
 

 

PYSZNE PLACKI PO WĘGIERSKU 

SKŁADNIKI:  
 GULASZ WĘGIERSKI 

 ½ KG ZIEMNIAKÓW 

 ½ ŁYŻECZKI MĄKI PRSZENNEJ  

 ¼ CEBULI 

 1 JAJKO 

 SÓL 

 5 ŁYŻCZEK OLEJU ROŚLINNEGO DO SMAŻENIA 

 DO PODANIA: ŚMIETANA I NATKA PIETRUSZKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA   
1. Przygotować i podgrzać porcję gulaszu węgierskiego. 

2. Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce o małych oczach. Zostawić je na ok. 5 minut bez mieszania, po czym w 

dłoniach dokładnie odcisnąć z soku. Do odciśniętych ziemniaków dodać mąkę, drobno startą cebulę, jajko oraz 

dwie szczypty soli, wymieszać.  

3. Rozgrzać patelnię (śr. 20-22 cm), wlać 3 łyżki oleju. Wyłożyć całą masę ziemniaczaną na rozgrzany olej i 

rozprowadzić ją na równy placek. Smażyć na średnim ogniu przez ok. 4 minuty na złoty kolor, przewrócić na 

drugą stronę, dodać pozostałe 2 łyżki oleju i powtórzyć smażenie (ok. 3 minuty).  

4. Przełożyć na talerz, nałożyć gorący gulasz i złożyć na pół. Po wierzchu polać gęstą śmietaną i posypać natką 

pietruszki.         SMACZNEGO ŻYCZY OLA KNAP  



 

   

   

  
 
 

 

HOW SENSITIVE TO MUSIC ARE YOU 
 

1. When You hear a new song, what makes you like it is: 
A The singer’s voice (2) 
B Good-looking musicians (0) 
C Melody (3) 
D Rhythm (1) 

2. Which of these do you like least? 
A Ballet (3) 
B Opera (2) 
C Singing yourself (0) 
D Rock concerts (1) 

3. What instruments do you play? 
A None (0) 
B Piano, violin and a few others (3) 
C Guitar (1) 
D Piano (2) 

4. Which is your favourite type of contact with music? 
A Karaoke (1) 
B Going to the concerts (2) 
C Playing with my band (3) 
D Clips on YouTube (0) 

5. If you have to choose between classical music and jazz, you prefer:  
A Classical music (3) 
B Jazz (2) 
C Depends on my mood (1) 
D Hip-hop as always (0) 

6. What musical instruments would you like to be? 
A None (0) 
B drums (3) 
C cello (1) 
D clarinet (2) 

7. How often do you listen to music on buses, trams, etc.? 
A Always (3)  
B I’ve never thought about it (1) 
C Sometimes (2) 
D Never – other passengers disturb me (0) 
 

 

 

Results 
 

Fewer than 30 pts: You probably like music, but don’t feel it very strongly. Perhaps you should 
try to listen to something else than you two or three favourite albums.  

Between 30 and 42 pts: You are sensitive to music, although you’re probably not cut out to be a 
musician. Enjoy your visit to music clubs and concerts halls as much as you can.  

More than 42 pts: You are very sensitive to music. You probably either sing in a wonderful voice 
or play an instrument skilfully or hear individual instruments when the orchestra are playing. If not, 
maybe you haven’t discovered your talent yet.      JOANNA PIETRZYCKA 



 

 

 

 

 

 

„Szkoła uczuć” jest to film z 2002 roku. Jest to adaptacja książki Nicolasa Sparksa, pt. „Jesienna miłość”. 

Reżyserem filmu jest Adam Shankman. Głównymi bohaterami są córka pastora – Jamie 

(Mandy Moore) oraz London (Shane West).  

„Szkoła uczuć” opowiada historię dwojga ludzi, których połączyło uczucie 

miłości. On, pewny siebie przystojniak, należący do szkolnej elity. Nie dba o nic, nie 

interesują go oceny, ani to co inni o nim sądzą. Ona, cicha, dbająca o dobre stopnie, mądra 

i zawsze chętna do pomocy innym. W szkole nie cieszy się zbyt wielką popularnością i 

należy do osób niezauważalnych. Tych dwoje nastolatków dzieli bardzo wiele, a jednak 

coś ich połączyło. Fabuła filmu rozgrywa się głównie w szkole. London na skutek swojej 

nieodpowiedzialności poznaje Jamie, która całkiem zmienia jego życie, a także jego 

samego. Chłopak, który nigdy nie był zakochany, obdarza uczuciem dziewczynę, która 

skrywa wiele tajemnic. On nigdy nie przypuszczał, że można pokochać kogoś tak bardzo, 

że jest się w stanie zrobić dla niego wszystko. Ona nie chce obdarzyć go uczuciem, ale 

serce, które go pragnie wygrywa    Muzyka napisana przez Marvyna Warner’a idealnie 

odzwierciedla wszystkie emocje i uczucia, które tu występują. Świetna gra aktorów 

spowodowała, że film ten jest bardzo wartościowy i interesujący.  

Uważam, że ekranizacja ta jest niesamowita, gdyż opowiada nie tylko o miłości, ale także o 

bólu i cierpieniu. Ten film polecam każdemu, ponieważ jest on bardzo wzruszający i potrafi 

doprowadzić do łez. Obraz ten, daje nam też możliwość do wielu przemyśleń, na temat naszego życia. 

Osobiście film ten oglądałam kilka razy i bardzo mi się spodobał.  

Magdalena Bal /5 
 

 

 

 

Film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” to w pełni oparta na faktach ekranizacja książki Arkadego Friedlera, film 

wyreżyserował Denis Delicjow. Cała ekranizacja opowiada o losach polskiej jednostki powietrznej utworzonej w Wielkiej 

Brytanii w czasie II wojny światowej.  

Polska jednostka przez długi czas odbywała same szkolenia do walki, nie mogła brać udziału w obronnych atakach na 

Niemców, którzy chcieli zdobyć Wielką Brytanię. Wszystko się zmieniło, gdy dwóch angielskich pilotów pozwoliło 

przetestować jednemu z polskich pilotów samolot bojowy. Miał to być tylko lot zapoznawczy, lecz na polu widzenia Polaka 

pojawił się „bandyta”, tak nazywano niemieckie samoloty bojowe. Pilot 

natychmiast dostał sygnał do odwrotu, lecz zignorował go i postanowił strącić 

samotnego bandytę, co zresztą się mu udało. Po powrocie do bazy pilot, dostał 

pierwszą ostrą reprymendę za nieposłuszeństwo i narażanie na stratę angielskiej 

maszyny bojowej. Mimo wszystko po raz pierwszy, ujrzano w polskich pilotach 

umiejętności i niepohamowaną chęć do walki z Niemcami, mimo możliwości 

utraty życia w walce. Generał i szef wszystkich dywizjonów widział w Polakach 

mięso armatnie i z góry spisał ich wszystkich na straty. Sytuacja zmieniła się, 

gdy po raz pierwszy wreszcie dopuszczono Dywizjon 303 do walki przeciwko 

siłom wroga. W pierwszym oficjalnym locie bojowym dywizjon polskich 

lotników bez żadnych strat własnych zdołał strącić kilkudziesięciu bandytów. Po 

tym locie generał dostrzegł w Polakach nadzieję, bez niej nie mógł uwierzyć w ich wyniki. Twierdził nawet, że to angielscy 

piloci strącili więcej Niemców, a Polacy po prostu przypisują sobie ich osiągnięcia. Z niedowierzaniem, na jeden z lotów 

wybrał się sam generał armii angielskiej. W czasie tego lotu zobaczył, że wszyscy Polacy sobie pomagają i stają za sobą 

murem, czego nie było w jego rodzimej jednostce. W czasie tego lotu, został zaatakowany prze niemiecki myśliwiec i gdyby 

nie pomoc jednego z Polaków, nie udałoby mu się wyjść z życiem z tego lotu. Ten film wypełniają też sceny z życia 

prywatnego pilotów i został oparty na faktach, co jest jego kolejnym atutem.  

Polecam gorąco wszystkim obejrzenie „Dywizjonu 303”, bo naprawdę warto. Chwała bohaterom.    

         Hubert Krzysztofek /5 



  

  

 
 

Magiczny czas… 
 

- Kaśka chodź, mama Cię woła! – krzyczała Anka.  
- Ale przecież jestem zajęta nie widzisz? Nie 
możesz sama jej pomóc ? - odparłam zirytowana. 
- Czekam aż Piotrek odpisze, to jest ważniejsze 
niż jakieś tam przygotowania. Za rok też będą 
święta... 
- Anka ogarnij się, całe przygotowania są na 
mojej głowie i mamy.... Mogłabyś nam wreszcie 
pomóc... - dodałam ciszej.  
Podniosłam głowę i ostatecznie oceniałam efekt 
mojej pracy. Dziś Wigilia, choinka już prawie 
ubrana, jeszcze jest mnóstwo roboty i znów całe 
święta na naszej głowie. 
Niedługo wszyscy się zjadą. Szkoda, że Anka nie 
widzi świata poza tym telefonem i swoim 
chłopakiem.  
- Kaśka choć mi pomóc w kuchni. Czas ubierać 
choinkę – zawołała mama. 
Szybko podniosłam się z podłogi i poczłapałam w 
stronę dużej kuchni, w której aktualnie panował 
totalny chaos. 
- Pomożesz mi? Jeszcze nawet połowa potraw 
nie jest gotowa, a czas tak szybko ucieka – 
mruknęła, jednocześnie sprawdzając, czy barszcz 
jest odpowiednio przyprawiony. 
 - Idealny – stwierdziła, oblizując się ze smakiem.  
Szybko wzięłam się do pracy. Sprzątanie, 
przekładanie, wyciąganie, wkładanie i układanie. 
Do przyjazdu rodziny było coraz bliżej i choć 
szybko się uwijałyśmy, to nadal wiele rzeczy było 
do zrobienia.  
- Anka odłóż ten telefon i nakryj do stołu!  
- Ale mamo... - zaczęła marudzić.  
- Nie ma żadnego ale… Szybciutko za chwilę 
wszyscy będą, a tu nawet stół nie 
przyszykowany... 
- Dobra, już dobra… idę to ogarnąć.  
- Dziękuję – mama uśmiechnęła się lekko.  
Widać było, że już jest strasznie zmęczona tymi  
przygotowaniami. A jeszcze trzeba przetrwać 
"miłe" spotkanie z rodziną, z którą widzimy się 
raz w roku, ale i tak musimy ich ciągle zapraszać 
na Wigilię. Nagle usłyszałam dzwonek.  
- O nie! Tylko nie to… Mieli być przecież za dwie 
godziny! - mruknęłam cicho i pobiegłam 
otworzyć drzwi.   
- Mamo goście przyszli!- krzyknęłam, aby przebić 
się przez głośne dźwięki, wydobywające się z 
kuchni. 

- To otwórz za chwileczkę wyjdę z kuchni!- 
odparła mama.  

Wzięłam głęboki oddech, a na twarzy 
namalował się uśmiech, po czym otworzyłam 
drzwi i zaprosiłam gości do środka. Wszyscy 
doskonale znali nasz dom, więc nie musiałam 
tłumaczyć, co i gdzie się znajduje. Usadziłam 
gości w salonie i rzekłam:  
- Przepraszam, ale muszę iść do kuchni, aby 
pomóc mamie skończyć ostatnie potrawy. 
- Kasiu spokojnie leć do góry się przebrać. A my z 
ciocią pójdziemy pomóc Gosi. W końcu od 
czegoś tutaj jesteśmy – obie wybuchnęły 
śmiechem. Po czym udały się w stronę 
dochodzących z kuchni nawoływań.  

Szybko pobiegłam do góry i założyłam 
wcześniej przygotowany odświętny strój. 
Zaczęłam przygotowywać stół, przy którym 
mieliśmy zjeść razem Wigilijną wieczerzę. 
Starałam się, aby wszystko było równo i prosto 
ułożone, choć nikt na to nie zwracał uwagi.  
- Mogłabyś otworzyć drzwi? Pewnie już Marek 
przyjechał z rodzicami. No tak przecież jeszcze 
dziadkowie. Przywitałam ich, jak należy w między 
czasie, odpowiadając zdawkowo na standardowe 
pytania. Weszliśmy do przygotowanego salonu. 
W rogu stała duża ubrana choinka, mieniąca się 
tysiącami barw kolorowych bombek, a różne 
ozdoby dodawały jej niezwykłego uroku. Do tego 
ten zapach. Ahh... Już robię się głodna na samą 
myśl o tych wszystkich pysznościach, które od 
rana razem z mamą pichciłyśmy.  

Koniec końców wszyscy zaczęliśmy 
składać sobie życzenia. I choć nie zawsze jestem 
zadowolona z tego, że jest mnóstwo pracy przed 
Wigilią, to właśnie w takim momencie wszystko 
przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Liczy się 
tylko ta chwila, kiedy wszyscy składają sobie 
życzenia, płynące prosto z serca i szczerze się do 
siebie uśmiechają. Nie liczy się to, że Anka 
podkradła mi znów sukienkę i że wujek, i w tym 
roku zapomniał założyć krawata, co wspomniała 
mu ciocia. Jest tylko teraz i tu. Nie ma już 
żadnych problemów.  

W miłej atmosferze, pełnej żartów i 
uśmiechów spędziliśmy ten najważniejszy w 
całym roku dzień. Wszystko było idealnie. Moja 
babcia miała rację, mówiąc: "Jaka Wigilia taki 
cały rok", więc kolejny rok zapowiada się 
ciekawie.. 

Maria Dziadek 



 

Młodzi Rzemieślnicy dla Niepodległej 

W związku z 100. rocznicą Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości w naszym kraju podejmowano liczne 
inicjatywy, aby w ten sposób upamiętnić to niezwykle ważne 
dla Polaków wydarzenie. Z tej okazji również uczniowie 
Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bł. Karoliny 
Kózkówny w Pilźnie pod przewodnictwem nauczycieli 
postanowili uczcić to ważne wydarzenie projektem pt. 
„Młodzi Rzemieślnicy dla Niepodległej”. 

Długo by wspominać działania, które w 
ramach tego projektu już zdołaliśmy zrealizować, ale z wdzięczności i radości z 

odzyskania Niepodległości, nie można żadnego pominąć:  

 Spotkanie pokoleń w ramach obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości i spektakl „Żołnierka”, 

 VI Międzyszkolne Dyktando Niepodległościowe, 
 I miejsce w XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zatytułowanej 

“Posłowie pierwszego Sejm Niepodległej”, 
 Sentymentalna podróż młodych rzemieślników”, 
 Spotkanie edukacyjno-patriotyczne ze spektaklem „Żołnierka” dla 

uczniów starszych klas szkoły podstawoej i gimnazjum,  
 Cykl spotkań z filmem patriotycznym, wyjazdy do kina „Dywizjon 303”, 
 Konkurs plastyczny „Moja niepodległa Ojczyzna”, 
 Tydzień dla Niepodległej  wraz z nauką hymnu państwowego i pieśni patriotycznych,  
 Wykład przedstawiciela IPN dla młodzieży,  
 Zdobycie certyfikatu Nowej Ery „Szkoła dobrze zaPROJEKTowana”.  

  



Życie jest jak magiczna gra, w której pierwszych razy nigdy się nie zapomina. Pierwsze spojrzenie, pierwszy uśmiech, 
pierwsze uniesienie i wreszcie pierwsza miłość… pierwsze rozczarowanie, pierwsze łzy, a zwłaszcza pierwszy miłosny zawód. Ból jest 
nie do zniesienia i wydaje ci się, że to kres wszystkiego. Myślisz, że już nigdy się z tego nie podniesiesz. A potem niespodziewanie, 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko nagle się zmienia. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa nadzieja. Zapomnij o tym, co 
było i goń za swoimi marzeniami. Nazywam się Monika i oto moja historia… 

 

 

 

 

 

 

Co to za dziwny numer? Ja 

nie miałam go w kontaktach! 

Siemka Seba! Czemu 
nie odbierasz jak do 

Ciebie dzwonię?  

Ja nie mam od Ciebie 

żadnego połączenia! 

Chłopaki! To na nią 

wpadłem wczesniej! Zakład! 

Jak ją poderwiesz w 3 dni, 
to dam Ci się przejechać 

moim mercedesem.  3 godziny później… 

 

 

 

 

Monika … dziewczyna o wielu talentach… kocha kwiaty, 
literaturę i podróże do słonecznej Hiszpanii.  



 

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.  

Próba na Dzień Nauczyciela 
o 10:00. Odpowiada Ci?  

A to Twoje 

 

To chyba 
Twoje?  Mam problemy z geografią. 

Udzielisz mi kilku lekcji? 

Teraz nie 
mam czasu...  

Bardzo mi zależy. 
Zgódź się.  

Monika! A może po 
próbie znajdziesz 

czas?  

Ok 

Nic z tego nie 
rozumiem.  

Zobacz. To 
bardzo łatwe.  

Musisz mi to jeszcze 

raz wyjaśnić.  

Wiesz. Z Tobą 
wszystko wydaje 

się prostsze 

 

3 tygodnie później 

Nie chcę stracić Moniki. 
Muszę wyznać jej 

prawdę! 

 

 

Moniko! Przy Tobie zapominam o całym świecie, ale jest 

coś o czym musisz wiedzieć. Nie wiem czy po tym co 

powiem, będziesz chciała mnie jeszcze znać… 

Zakochani Monika i Sebastian 
na wycieczce szkolnej.  

3 lata później 

A to chyba 
Twoje?  


