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Kochani czytelnicy  
„Naszego Sygnału”! 

 
 

Ludzie, których znam, dzielą się generalnie na dwie grupy: tych, którzy przed zmianami uciekają, i tych, 
którzy je gonią. Ze szkołami jest podobnie i nie będzie ani krzty przesady w stwierdzeniu, że my akurat jesteśmy z 
tych lubiących zabawę w berka. Kto nie idzie, ten się cofa – takie motto moglibyśmy powiesić sobie nad wejściem. 
Świat, w którym przyszło nam żyć, ma tylko jeden pewnik – jest nim zmiana. Wszystko wokół w szalonym tempie 
przemienia formę i kształt, warunki gospodarczo-ekonomiczne, polityczne zawirowania i procesy o charakterze 
ponadnarodowym wpływają na każdy, nawet najmniejszy szczegół rzeczywistości. Nie możemy stać z boku, 
szkolnictwo zawodowe – ten prężnie rozwijający się sektor edukacyjny – wciąż musi podejmować nowe 
wyzwania, szukać kolejnych sposobów kształcenia, poszerzać ofertę o kolejne zawody i specjalności, 
dostosowywać się do trendów na rynku i w coraz bardziej cyfrowym świecie. A zatem szukamy i udaje nam się 
znaleźć. O tym właśnie chciałam Wam, drodzy czytelnicy, krótko opowiedzieć.  

Tak się składa, że Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Pilźnie stoi u progu realizacji projektu pod 
wiele mówiącą nazwą: „Dobra współpraca drogą do lepszego jutra”. Była to moja inicjatywa i bardzo się cieszę, 
że przyłożyłam rękę do tego przedsięwzięcia. Jako się jednak rzekło, chodzi tutaj o współpracę, i w tym dziele 
towarzyszy nam wierny partner szkoły od lat – firma AKPIL. Razem złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Funduszu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i udało się wdrożyć pomysł w życie, m.in. dzięki pozyskaniu pieniędzy z Unii 
Europejskiej. Beneficjentem przedsięwzięcia zostało, więc zaprzyjaźnione z nami przedsiębiorstwo, a my jesteśmy 
dumnym partnerem. I ruszyliśmy. 

Projekt daje nam sporo nowych możliwości. Przede wszystkim wprowadzenie do oferty nowych zawodów – 
od teraz będziemy kształcić również elektryków i elektroników. Do tego szeroka gama kursów doszkalających dla 
naszych uczniów. Na starcie: kurs spawania TIG i MAG, kurs operatora suwnic, operatora wózków widłowych i 
CNC. Myślimy jednak – i oczywiście działamy – szerzej. Uczniowie zakwalifikowani do projektu będą mogli się 
zorientować w zakresie swoich predyspozycji zawodowych, a także osobistych. Przewidziany został trening 
osobowościowy, dzięki czemu poznają swoje mocne strony, ale też techniki motywacyjne. Kto wie, ilu z nich 
potem wykorzysta takie umiejętności w dalszym kształceniu i modelowaniu kariery. Nie mogę też nie wspomnieć 
o tym, że szkoła będzie mogła doposażyć pracownię językową oraz elektryczno-elektronicznej. A czy 
wspomniałam już o płatnych stażach dla uczestników projektu w firmie AKPIL? Na kolejnych stronach gazetki 
poczytać możecie więcej o tym przedsięwzięciu, mam nadzieję, że narobiłam Wam smaku.  

Jest jeszcze coś, co koniecznie musi się w moim tekście znaleźć. To wyrazy głębokiej wdzięczności dla 
osoby, bez której nie miałabym tu o czym pisać. Serdecznie dziękujemy panu Kazimierzowi Aniołowi, prezesowi 
firmy AKPIL, za przychylność, życzliwości i pomoc w realizacji naszego powołania, jakim 
jest kształcenie młodych zastępów doskonale przygotowanych do zawodowych wyzwań.  
Kolejny raz mogliśmy się przekonać, że to nasz Wielki przyjaciel. 
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Wywiad z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiegoo  
 

 

W nowym roku szkolnym 2019/20 wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
wygrał z dużą przewagą Bartłomiej Chmielowski – uczeń klasy IC. Postanowiliśmy więc zadać 
mu kilka pytań.  

 Co zamierzasz zmienić w szkole? Czy masz już jakiś konkretny plan działania na najbliższy 
czas? 

Z moich obserwacji wynika, że w naszej szkole jest dużo utalentowanych osób i uważam, że 
trzeba ich predyspozycje wykorzystywać podczas szkolnych przedsięwzięć. Ja chciałbym ze swej 
strony, ich dopingować i motywować, by brali aktywny udział w różnych konkursach i szkolnych 
wydarzeniach. Najbliższy plan działania to zaangażowanie się w organizację dyskoteki i poczty 
walentynkowej na 14 lutego. Później chciałbym zrobić niespodziankę od samorządu 
uczniowskiego dla naszych pań na Dzień Kobiet, bo przecież gdyby nie kobiety, nie było by nas. 
Nie chcę wszystkiego zdradzać teraz, reszta zostanie ujawniona bliżej realizacji.  

 Czy według Ciebie ta funkcja jest ważna i dlaczego tak uważasz? Jakie są twoje 
obowiązki? 

Każda funkcja jest ważna i każda funkcja czegoś nas uczy. Ja jestem takim głosem uczniów. 
Pragnę,  aby każdy uczeń w naszej szkole czuł się jak w domu, bo w końcu nasza  szkoła, to nasz 
drugi dom i musimy dbać o to, aby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Staram się też rozwiązywać różne problemy, które 
są u nas w szkole i koordynować wiadomości przekazywane od uczniów do nauczycieli. Chcę się włączyć też w 
organizowanie różnych „eventów”, którymi są zainteresowani nasi uczniowie.   

 Czy pełnisz tę funkcję z przyjemnością? Jeśli tak, to co Cię cieszy? 
Oczywiście,  że tak. Cieszy mnie to, że jeżeli mam jakiś pomysł,  to zarówno Pani Dyrekotr jak i nauczyciele zawsze mają 
dla mnie czas i mnie wysłuchają.  Za każdym razem wspierają dobrą radą.  

 Czy jako przewodniczący jesteś inaczej traktowany w szkole przez nauczycieli lub uczniów? 
Raczej nie. To, że wygrałem wybory nie oznacza, że jestem lepszy lub wyjątkowy. Staram się być dalej sobą i dobrze 
wykonywać swoją pracę. 

 Jakie są twoje pasje? Czym się interesujesz? 
Moją pasją jest straż pożarna. Działam w szeregach OSP KSRG ŁĘKI DOLNE dlatego, iż chce pomagać ludziom 
bezinteresownie za zwykle słowo "dziękuję," przez to rozwijam swoją pasję i zainteresowania, w którym wspiera mnie 
moja ukochana Gabriela i dopinguje do dalszego samorozwoju. Bycie strażakiem uczy mnie, jak postępować w trudnej 
sytuacji, w której może znaleźć się każdy z nas. Chcę pomagać potrzebującym w trudnych sytuacjach. Moim kolejnym 
zainteresowaniem jest też motoryzacja. Chciałbym pracować kiedyś jako mechanik samochodowy, dlatego też wybrałem 
ten zawód i najlepszą szkołę – Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia w Pilźnie.  

                                                                 
       

 
Radość ze wspólnego pielgrzymowania 

  

Miała szesnaście lat, gdy, broniąc się przed 

gwałtem ze strony rosyjskiego żołnierza, zginęła od ciosów 

bagnetu. Do jej grobu w podtarnowskiej Zabawie 

pielgrzymują dziś młodzi ludzie z całej Polski, uczniowie 

klas trzecich w rocznicę jej męczeńskiej śmierci udali się na drogę krzyżową 

wraz z Panią Dyrektor Anną Smołuchą i wychowawcami. To, że naszej 

szkole patronuje bł. Karolina Kózkówna, to nie przypadek. „Chodziło o to, by 

młodzież miała dobry przykład i mogła Karolinę naśladować” – dodaje Pani 

Dyrektor, inicjatorką pielgrzymki. 

Dlatego tak ważne było, aby na drogę krzyżową śladami męczeńskiej 

śmierci bł. Karoliny Kózkówny, zabrać uczniów klas trzecich, którzy za niespełna sześć miesięcy wkroczą w dorosłe 

życie. Pragniemy, aby nasza młodzież ideały propagowane przez młodą patronkę, wcielała w swoim dorosłym życiu. 

Ktoś kiedyś powiedział, że do Wał-Rudy jedzie się raz, potem już się tylko wraca. Pokładamy głęboką nadzieję, że nasi 

trzecioklasiści również powrócą, do miejsca, gdzie bł. Karolina żyła i tak pięknie opowiadała o Bogu.  

Warto czynić wszystko, żeby spotkanie z bł. Karoliną przekształcało nas ludzi młodych w świadków 

miłosierdzia, aktywnie zaangażowanych w życie Kościoła. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Każdego roku nasi młodzi wolontariusze upowszechniają w szkole ideę 
bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działalność Koła skupia się na organizowaniu 
akcji charytatywnych na rzecz domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, schronisk 
dla zwierząt i innych instytucji dobroczynnych. Praca w Szkolnym Kole Wolontariatu uczy 
nasze dzieci otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie 

odpowiedzialności za innych. Uczniowie dzięki pracy w wolontariacie 
przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, 
tolerancję czy empatię. Mają również możliwość nauczenia się zasad 
planowania i przygotowywania rozmaitych, często bardzo złożonych 
przedsięwzięć. Wolontariat to bowiem nie tylko pomaganie, lecz także 
nauka dojrzałości. Skład naszego Koła stale zmienia się. Każdego roku 
przystępują do niego nowi uczniowie. Styczeń do doskonała okazja do 
podsumowania działalności naszego Koła. W tym semestrze w ramach 
działalności Szkolnego Koła Wolontariatu udało nam się zrealizować 
następujące przedsięwzięcia:  

 
 Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska „Fundacji Psi Azylek” 
 Warsztaty kartek bożonarodzeniowych  
 Sprzedaż kartek świątecznych pod kościołem parafialnym - cały dochód został przeznaczony na Mikołajkowy Dar 

Serca - Rehabilitacja Najmłodszych  
 Warsztaty zdobienia pierniczków i sprzedaż ich na licytacji Mikołajowego Daru Serca przy współpracy z Samorządem 

Uczniowskim  
 Zbiórka pieniędzy oraz zakrętek na operację dla chorej Róży Dąbrowskiej z Grabin  
 W Dniu Wolontariusza szerzyliśmy ideę wolontariatu podczas zajęć z przedszkolakami z Publicznego Przedszkola w 

Pilźnie  
 Cykliczne wyjazdy do schroniska na „psiospacery” 
 Cykliczne wyjazdy krwiodawców 
 Fryzjerki wolontariuszki wybrały się do w DPS w Parkoszu, by zrobić tamtejsze panie i panów na "bóstwo" 
 Szkolne Mikołajki przy współpracy z Samorządem Uczniowskim  

 Spotkanie z przedstawicielami OHP – lekcja o wolontariacie 
 Zbiórka żywności w sklepach i przygotowanie 39 paczek dla uczniów z naszej 

szkoły i osób samotnych z regionu Pilzna.  
 Udział naszych wolontariuszy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

Radość z pomocy innym dała naszym wolontariuszom naprawdę wiele satysfakcji. 
Dobro okazane innym zawsze powraca. Możliwość zrobienia coś dla innych i za 
każdym razem przynosi wszystkim wiele satysfakcji.  
Dziękujemy naszym darczyńcom za wsparcie okazywane naszym wolontariuszom i 
akcjom, które są przeprowadzane przez naszą młodzież. Dobro wraca.  
Dziękujemy również  naszym wolontariuszom, bez Was nie byłoby to możliwe. Oby 
wasz zapał do pomocy innym, nigdy nie zgasł. Drodzy Wolontariusze mamy nadzieję 
na taką samą lub nawet bardziej owocną pracę na rzecz innych w II semestrze :)!!  

    Aneta Ziaja-Dojka 

Opiekun Szkolnego Koła Caritas 



 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2019/202O 

 
Dnia 2 września 2019r w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I 
Stopnia w Pilźnie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2019/2020, które poprzedziła Msza Święta w 
kościele parafialnym. 
Po uroczystej Eucharystii wszyscy udali się do szkoły, gdzie 
odbyła się akademia przygotowana przez uczniów. Oficjalną 
część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i 
wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos 
zabrała Pani Dyrektor Anna Smołucha, która przywitała 
wszystkich zgromadzonych. Potem przystąpiono do części 
artystycznej, która zawierała przedstawienie fragmentu 
historii Polski, wykonanie utworów muzycznych i recytację 
wierszy. Następnie wszyscy uczniowie udali się do klas na 
spotkanie z wychowawcami. W nowym roku szkolnym 
wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników w 
nauce. 

c 

 

Wrzesień -  „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła 
zapominają, jak latać.” Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

RAJD-PIELGRZYMKA NA LIWOCZ 
 
Gdy wrześniowe słońce pozwala już nieco odetchnąć, a 
temperatura powoli przyzwyczaja 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. W tym roku uczniowie, którzy 
wzięli udział w pielgrzymce na Liwocz mieli możliwość 
uczestniczyć w Mszy Św. W ich intencji odprawionej w 
kaplicy na szczycie przez Księdza Kustosza Gerarda 
Stanulę. Dzień pełen wrażeń zakończyło zwyczajowe 
pieczenie kiełbasek. 

POGADANKA Z POLICJANTEM O 
CYBERPRZEMOCY 

 

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w  
naszej szkole i w czasie wolnym od zajęć 
dydaktycznych w dniu 18 i 19 września 2019 roku 
odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z 
reprezentantem policji. Nasz gość scharakteryzował 
zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, 
może wyrządzić ogromne szkody. 



Nauczyciele są jak kwiaty, czyli Dzień 
Edukacji Narodowej w naszej szkole 

 
10 października mieliśmy okazję podziękować naszym pedagogom, 
pracodawcom, nauczycielom praktycznej nauki zawodu i 
pracownikom szkoły za trud przekazywania wiedzy. Młodzi artyści 
piosenkami i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku 
szkolnym, a poprzez program artystyczny wyrazili swoje 
podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo 
na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Wiele ciepłych 
i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie 
docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy 
nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro 
wychowanków. Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do 
wręczenia kwiatów i podziękowań dla naszych pracodawców, 
którzy wspomagają szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
w zakładach pracy. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły 
Anna Smolucha, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy 
nauczyciela, podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz 
życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie oraz 
wręczyła pamiątkowe książki naszym pracodawcom, nauczycielom 
praktycznej nauki zawodu, pedagogom i pracownikom oświaty. 
Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości, były 
kwiaty, pamiątkowe upominki i słowa uznania w stosunku do 
dyrekcji. Na koniec wszyscy zgormadzeni odśpiewali uroczyste 100 
lat. 

 

PAŹDZIERNIK - „Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi 
sprawić, że znów wraca radość.”  Św. Jan Bosko 

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 gier 
planszowych w ciekawy sposób obrazujących przejście od pomysłu na 
biznes do jego realizacji. 

 

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ FIFA O PUCHAR 
DYREKTORA SZKOŁY W RBS W PILŹNIE 

 
W tym roku z inicjatywy Pani Dyrektor Anny Smołuchy zrodził 
się pomysł zorganizowania rywalizacji międzyklasowej w e-
sportach. Każda klasa wystawiła swój dwuosobowy skład 
wyłoniony podczas eliminacji. Rozegrano 8 minutowe mecze 
pomiędzy klasami. W wielkim finale zagrały 4 zespoły klasowe. 
Cały turniej wygrała klasa IIa, która otrzymała specjalny Puchar 
Dyrektora Szkoły. 2 miejsce zajęła klasa Ic, a 3 miejsce 1a, na 
czwartym miejscu uplasowała się klasa 2b. Królem strzelców 
został Szymon Słota. Warto zaznaczyć, że ten niecodzienny 
sposób rywalizacji międzyklasowej i spędzania przerw bardzo 
się podobał naszym uczniom. Będziemy się starać go częściej 
powtarzać. Wszystkim zespołom dziękujemy za wzięcie udziału 
w turnieju i wykazanie się kulturalnym zachowaniem. 



 

Święto Odzyskania Niepodległości w RBS Pilzno 
 

Z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 
naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca to 
ważne wydarzenie w dziejach polskiego narodu. Rozpoczęliśmy 
świętowanie od uroczystego odśpiewania Hymnu Polski w 
ramach akcji MEN #Rekord dla Niepodległej. W przedstawieniu 
zaakcentowano szczególnie trudne momenty z życia narodu 
polskiego, ale jednocześnie wypływała radość z odzyskanej 
wolności. Podkreślono także, że zdobycie upragnionej wolności 
było okupione łzami, krwią oraz ofiarami. Święto Odzyskania 
Niepodległości to ważny i szczególny dzień, a przede wszystkim 
okazja, aby wszyscy uczniowie mogli stworzyć piękną, 
patriotyczną wspólnotę i wyrazić swoją dumę z bycia Polakami. 

Międzyklasowy konkurs pieśni 
patriotycznych  

 

Głównym celem konkursu było rozbudzanie w sercach 
młodego pokolenia miłości do ojczystej ziemi, do regionu i 
miejscowości, w której żyjemy. To także doskonała okazja 
dla uczniów do rozwijania swoich zdolności muzycznych i 
zaprezentowania ich przed publicznością. Jury 
postanowiła przyznać następujące miejsca: 
I – ID 
II – IB 
III – IIA 

 

LISTOPAD – „Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy” Mae West 

Szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej  
 

Listopad to miesiąc szczególny dla naszego narodu - symbol 
wolności i niewoli. Szczególnie w tym miesiącu należy pielęgnować 
wartości patriotyczne i zainteresować młodzież poezją patriotyczną, 
opowiadającą o walkach Polaków, którzy własną krwią i ofiarą życia 
dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Z 
tej okazji uczniowie z RBS w Pilźnie 8 listopada 2019 roku przystąpili 
do współzawodnictwa w konkursie recytatorskim poezji 
patriotycznej. Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze. 
Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca: 
I – Piotr Rdzak 
II – Aneta Molek 
III – Aleksandra Przybyło 
IV – Marcelina Czekańska i Józef Wilk 

Środowiskowe Obchody Święta 
Odzyskania Niepodległości  

 

Nasza delegacja wzięła udział  w Środowiskowych 

Obchodach Święta 11-go Listopada. Uczestniczyli w 

Mszy Świętej, a następnie złożyli wiązankę kwiatów pod 

pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.  



Pasowanie na Młodego Rzemieślnika 
 

Zgodnie z tradycją 28 listopada przyjęliśmy do naszego grona 
kolejnych pierwszoklasistów i daliśmy mi odczuć, że są mile 
widzianymi członkami naszej wielkiej rzemieślniczej rodziny. Na 
samym początku przemówiła do nich 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. 
Towarzyszyła temu refleksja nad znaczeniem rzemiosła w naszym 
regionie i nad jego narodową rolą. W dalszej kolejności nastąpiło 
uroczyste ślubowanie i na barkach nieco podenerwowanych 
pierwszoklasistów spoczęło wreszcie ostrze szabli Kilińskiego, 
którą Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, pan Stanisław 
Bańbor, pasował każdego z nich. O wadze tego wydarzenia z 
pewnością świadczy grono znamienitych gości, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością. Dziękujemy za przybycie: Honorowemu 
Starszemu Cechy Rzemiosł Różnych Panu Aleksandrowi Sasowi, 
Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Pani Barbarze Blacha, 
Wicedyrektorowi Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Panu 
Stanisławowi Bańbor. Serdecznie dziękujemy również Panu 
Stanisławowi Jaroszowi za udostępnienie sali na naszą 
uroczystość. Po pasowaniu nasze kochane kotki mogły 
posmakować tego, co przygotowali dla nich drugoklasiści. Wśród 
kocich konkurencji nie zabrakło picia mleka na czas, konkurencji 
tanecznych, ubijania piany, wbijania gwoździ, kalambury, 
zgadywania wyrazów, karaoke, układania fryzur oraz konkurencji 
klasowej, czyli popularnego karaoke. Główną nagrodę stanowił 
dyplom „niepytalności” zwalniający klasę z odpowiedzi ustnych w 
wybrany dzień. Ostatecznie zwycięzcą okazała się klasa Id, drugie 
miejsce zajęła klasa 1a, trzecie klasa 1b, a na czwartym znalazła 
się klasa 1c. Wszystkim klasom serdecznie gratulujemy 
wytrwałości i determinacji. 
 
Mamy nadzieję, że ten ważny dzień, zapisze się w pamięci 
wszystkich zgromadzonych jako miłe wspomnienie z pobytu w 
murach naszej szkoły. 

 

GRUDZIEŃ – „Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi.” A. de Saint-Exupéry 

Mikołaj w Rzemieślniczej 
 
Mikołaj nie zapomniał o uczniach Rzemieślniczej Branżowej 
Szkoły I Stopnia w Pilźnie. Specjalne prezenty dostali też 
wolontariusze ze szkolnego koła Caritas za bezinteresowną 
pomoc okazywaną cały rok. Mikołaj obdarował słodkimi 
upominkami uczniów każdej klasy.  

Międzyszkolny Mikołajowy Turniej Szachowy o Puchar 
Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Pilźnie  

13 grudnia odbył się Turniej Szachowy w naszej szkole. Nasi uczniowie 

rywalizowali o specjalny puchar ufundowany przez Panią Dyrektor Annę 

Smołuchę. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Pilźnie okazała się niepokonana w 

całych zawodach. Zwycięzcą całego turnieju został Michał Bartuzi, 2 miejsce 

zajęła Emilia Hals, 3 miejsce przypadło Krzysztofowi Bartuzi, a 4 miejsce -  

Jakubowi Krawiec. Cała czwórka otrzymała puchary, a Michał Bartuzi, zwycięzca 

zawodów, otrzymał Puchar Dyrektora Szkoły. Dziękujemy Szkole Podstawowej 

w Pilźnie za wzięcie udziału w naszych zawodach. Najlepszym uczniem RBS w 

Pilźnie okazał się Mateusz Zieliński z klasy IIa, zaraz za nim uplasował się Piotr 

Bałucki z klasy IIb. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe złote medale.  



 

 

 

PIOTR RDZAK 

Piotrek w tym roku szkolnym dał się nam poznać z wielu 

różnorodnych stron. „Znakomity recytator”, tak 

motywowała komisja, przyznając mu I miejsce w 

konkursie recytatorskim. Piotrek jest człowiekiem wielu 

talentów, dlatego nie zdziwi nikogo fakt, że nie 

wyobrażamy sobie żadnej akademii bez jego 

akompaniamentu na akordeonie lub keyboardzie.  

Dobrze, że jest w pierwszej klasie, bo ostrzymy sobie 

pazurki na to, co jeszcze nam zaprezentuje w przyszłości. 

  



                             

 

 
 

Stawiamy na człowieka, nie na CV… 
Do listy sukcesów naszej szkoły można dopisać kolejny, którego pomysłodawczynią jest Pani Dyrektor 

Anna Smołucha, a mianowicie realizację projektu wspólnie z firmą AKPiL, naszym wieloletnim 

partnerem, który umożliwi wielu naszym uczniom poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz pomnoży ich 

szanse na rynku pracy. O współpracę obu instytucji nasz zespół redakcyjny zapytał właściciela firmy 

AKPiL, Pana Kaziemirza Anioła oraz Zbigniewa Kasprzyka, koordynatora projektu z ramienia zakładu.  

* W ramach projektu z jakich aktywności (staże, kursy) mogą skorzystać nasi uczniowie?  

W okresie praktyk uczniowie mają możliwość odbywać staże, 

utrwalające praktyczne umiejętności z zakresu zawodowych 

czynności na stanowiskach pracy w różnych zawodach. 

Pozwalają one doskonalić się na stanowiskach 

wielozadaniowych. Na terenie zakładu organizujemy w 

ramach projektu kursy z uprawnieniami UDT, obsługi wózków 

podnośnikowych, suwnic oraz uprawnienia spawacza metodą 

TIG i MAG. Uzyskane umiejętności i uprawnienia, spowodują, 

że uczeń stanie się w przyszłości pełnowartościowym 

pracownikiem.  

* Ilu uczniów zostało objętych programem?  

 Programem zostało objętych 34 uczniów, kształcących się w zawodach ślusarz 

oraz operator maszyn skrawających.  

* Jakie umiejętności przydatne w kolejnym etapie kształcenia rozwija 

projekt?  

Projekt stwarza możliwości poszerzenia praktycznych umiejętności w danym 

zawodzie poprzez dodatkowe godziny praktyk ze szczególnym 

skoncentrowaniem się na zagadnieniach przydatnych dla zakładu, w którym 

pracują uczniowie oraz zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia.  

* Dlaczego inwestycja w pracowników, to Państwa zdaniem, inwestycja w 

przyszłość?  

Bardzo ważnym potencjałem 

każdego zakładu pracy jest kadra 

pracownicza. Dlatego inwestycja w przygotowanie pracowników 

do korzystania z wiedzy teoretycznej i praktycznej w realizacji 

szybko rozwijającej się technologii wytwarzania jest niezbędnym 

przedsięwzięciem w 

obecnej sytuacji rynkowej z 

racji konkurencji i potrzeby 

ciągłej obniżki kosztów 

produkcji.  

* Jakie wymagania stawia uczniom współczesny rynek pracy?  

Rynek pracy narzuca duże wymogi dotyczące warunków jakie powinien 

pełnić kandydat na pracownika, tj. duża umiejętność sztuki w 

wyuczonym zawodzie, ceniona jest również uniwersalność 

KURS OPERATORA SUWNIC 

KURS SPAWANIA TIG I MAG 



wielozadaniowa, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w zespole, dyspozycyjność, kreatywność w 

zakresie rozwoju oryginalnych nowoczesnych rozwiązań twórczych. 

Ostatnia cecha może być realizowana tylko przy zasobie dużej 

wiedzy teoretycznej z przedmiotów zawodowych i technicznych.  

* Jak się Państwu układa współpraca ze szkołą?  

Jesteśmy bardzo dumni, że Pani Dyrektor wybrała nasze 

przedsiębiorstwo. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie i  mamy 

nadzieję, że tą współpracę będziemy wspólnie zacieśniać. 

Współpraca na etapie szkoła-zakład pracy, kontynuowana jest za 

pośrednictwem wspólnych 

działań wytypowanych osób, reprezentujących obie strony. Głównym 

założeniem są działania mające na celu przygotowanie uczniów do 

pracy w wybranych zawodach pod kątem umiejętności zawodowych, 

jak również zdyscyplinowania, odpowiedzialności zawodowej i 

umiejętności współpracy w zespole. Misja ta realizowana jest przez 

wspólny udział przedstawicieli szkoły i zakładu w organizowanych 

spotkaniach z rodzicami uczniów, uroczystościach szkolnych i bieżących 

kontaktach w sprawie przebiegu praktyk.  

* Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia Funduszy Unii Europejskiej? Co 

takie wsparcie daje zakładom pracy, szkole i uczniom?  

Wejście zakładu w program wsparcia finansowanego z Funduszy Unii 

Europejskiej stwarza możliwości instalowania linii produkcyjnych na bazie 

nowoczesnych maszyn i urządzeń. Motywuje, a nawet wymusza na kadrze 

pracowników z każdego szczebla organizacyjnego zakładu wdrażanie 

nowych technologii i ciągłego doskonalenia się. Dzięki nowoczesnym 

sposobom wykonania, wyroby 

produkowane są niższymi kosztami, stają się bezpieczne w 

eksploatacji, ergonomiczne.  

* Jakie korzyści wynikają z realizacji staży dla Państwa, jako 

pracodawcy, dla szkoły i uczniów?  

Staż odbyty w naszym zakładzie pracy na stanowiskach 

produkcyjnych jest dodatkowym specjalizowaniem się. Stanowi to 

pozytywne działanie w zakresie większych szans na zdobycie przez 

zakład w przyszłości doświadczonych kandydatów na pracowników. 

Uczniowie, biorąc udział w płatnych stażach zawodowych i kursach specjalistycznych, mają większą wiedzę. 

Jeśli chodzi o zakład pracy, to zdobyta przez nich wiedza oraz doświadczenie przekłada się na wymierne efekty 

wskaźnika wzrostu produkcji. Dodatkowym atutem dla uczestników projektu może być dodatkowe uposażenie 

finansowe. Szkoła angażując się w uczestnictwo w zajęciach 

programu przy współpracy z zakładem, stwarza duże możliwości 

dobrego przygotowania zawodowego swoich absolwentów, 

podnosząc swoją renomę.  

* Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu zadowolonych 

klientów.  

Dziękujemy wam również i zapraszam wszystkich do siebie. 

Pozdrawiamy ciepło Panią Dyrektor i całe grono pedagogiczne 

RBSI w Pilźnie.  

KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH 

UCZESTNICY PROJEKTU WRAZ Z OPIEKUNEM 



 
 

 

 Dzięki projektowi „Dobra współpraca drogą do lepszego jutra” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego troje nauczycieli przedmiotów zawodowych z Rzemieślniczej 

Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny miało możliwość odbycia stażów zawodowych w firmie AKPiL. W 

stażu wzięli udział nauczyciele przedmiotów zawodowych, realizujący kształcenie w branży mechanicznej. W każdej 

branży ważne jest podnoszenie kompetencji przez pracowników, poszerzanie i 

aktualizowanie wiedzy, realizacja staży dla kadry umożliwia rozwój zawodowy 

nauczycieli, pozwoliła im obcować z autentycznym środowiskiem danej firmy. 

Nauczyciele realizujący staże udzielili naszej redakcji odpowiedzi na kilka pytań 

związanych z projektem.  

- Jakie korzyści, dla Pani jako nauczyciela języka angielskiego zawodowego, 

wynikają z wzięcia udziału w stażu? 

Joanna Pietrzycka:  Największymi korzyściami z wzięcia udziału w stażu były dla 

mnie umiejętność współpracy w zespole, poznanie specyfiki pracy w rzeczywistych 

warunkach w branży mechanicznej oraz zapoznałam się z nowymi technologiami, 

maszynami i formami organizacji pracy stosowanymi w firmie AKPiL.  Program 

naszego stażu był urozmaicany i obejmował pracę na różnych stanowiskach i w 

różnych działach firmy, dzięki temu miałam możliwość dogłębnie poznać 

autentyczne środowisko pracy w branży mechanicznej. Staż pozwolił mi się 

przeobrazić z teoretyka zawodu w praktyka, miałam możliwość zobaczyć na własne oczy maszyny, o których uczę, proces 

produkcyjny oraz technologie, jakich się uczą nasi uczniowie. W ramach projektu miałam również możliwość zmodyfikować 

program nauczania języka angielskiego zawodowego o ,np. czytanie dokumentacji w języku angielskim.  

- Jakie umiejętności rozwinął Pan dzięki uczestnictwie w projekcie?  

Wacław Mokrzycki: Zdobyłem cenne doświadczenie zawodowe, które polepsza moje perspektywy pracy w przyszłości. 

Zdobyta wiedza pomoże mi w życiu szkolnym i zawodowym. Podczas odbywania stażu mogłem się spełnić jako informatyk, 

gdyż zostały mi zapewnione podstawowe zadania praktyczne, aby mógł wykorzystać swoją wiedzę. Wykonując zadania 

powierzone mi przez opiekuna stażu mogłem się uczyć i doskonalić swoje możliwości manualne. Miałem możliwość pracy na 

autentycznych programach do projektowania graficznego. Udoskonaliłem swoje  zdolności posługiwania się narzędziami i 

urządzeniami technicznymi. Udział w stażu pozwolił mi na łączenie teorii z praktyką, kontakt bezpośredni z nowoczesną 

myślą techniczną i fachowcami. Nauczyłem się również pracować w zespole, z osobami starszymi jak i również w moim 

wieku. Dużym plusem jest również zawarcie nowych znajomości co może 

zaowocować w przyszłości. Co więcej cenię sobie fakt, że mogliśmy oglądać 

pracę operatorów maszyn CNC z bliska. Sam również spróbowałem swoich 

sił na tokarce.  

- W swojej pracy jest Pan wierny zasadzie, że uczymy się przez całe swoje 

życie… Czy udział w tym projekcie coś zmienił w Pana życiu zawodowym?  

Kazimierz Groele: Uważam, że nauczyciele nie powinni ograniczać się do 

wąskich specjalizacji, gdyż nigdy nie wiadomo, co się przyda w życiu. 

Wzięcie udziału w tym projekcie, to dla mnie ogromna korzyść zawodowa, 

bo mogę łączyć moje wieloletnie doświadczenie w roli nauczyciela 

przedmiotów zawodowych i obserwować proces technologiczny w firmie. 

   

Za wspaniałą realizację i organizację projektu pragniemy podziękować jego pomysłodawczyni – Pani Dyrektor Szkoły 

Annie Smołucha, gdyby nie Pani zapał i pomysły, nigdy nie stalibyśmy się częścią tego przedsięwzięcia, za co serdecznie 

dziękujemy.             Uczestnicy Projektu.  



 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 
 

Nasi reporterzy rozmawiają z SZYMONEM SŁOTĄ 

– stażystą biorącym udział w projekcie  „Dobra 

współpraca drogą do lepszego jutra” 

współfinansowanego przez  Regionalny Fundusz 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego. 

- Na początek powiedz proszę kilka słów o sobie. 
Szymon Słota: Cześć! Nazywam się Szymon. Mam 16 lat. Chodzę do 
RBS w Pilźnie do klasy Ic. Kształcę się w zawodzie ślusarz. W tym roku 
skorzystałem z możliwości, jakie stworzyła dla mnie szkoła, a przede wszystkim Pani Dyrektor Anna Smołucha i zgłosiłem 
się do projektu „Dobra współpraca drogą do lepszego jutra”, ponieważ chciałem rozszerzyć swoje umiejętności w 
wybranym przeze mnie zawodzie oraz podnieść moje umiejętności. Jak tylko dowiedziałem się o takiej możliwości, za 
pisałem się na kurs spawania, kurs wózków widłowych, kurs suwnic, kursy specjalistyczne, komputerowe, doradztwo 
zawodowe oraz rozwój możliwości. Ponadto od stycznia biorę udział w płatnych stażach zawodowych.  
- Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie?  
Szymon Słota: Moim zdaniem, warto uczestniczyć w projekcie, ponieważ gwarantuje on uzyskanie dodatkowych 

umiejętności oraz kwalifikacji praktycznie za darmo. W dodatku mam możliwość 
ciągłego dokształcania się zarówno pod względem teoretycznym, jak i 
praktycznym, co z pewnością z korzyścią wpłynie na uzyskanie wysokich not na 
egzaminie czeladniczym.  Poza tym uczestnicząc w tych kursach, poszerzam 
swoje umiejętności, co w przyszłości wpłynie na znalezienie lepszej pracy. A być 
może nawet przyczyni się do spełnienia mojego największego marzenia, a 
mianowicie założenia własnej firmy.  
- Jak udział w projekcie i stażach może, Twoim zdaniem, wpłynąć na Twoją 
karierę zawodową?  
Szymon Słota: Po pierwsze udział w projekcie, to dla mnie ogromna szansa. 
Przede wszystkim zwiększa atrakcyjność mojej osoby na rynku pracy. Po drugie, 
gdy firma ma dobrego pracownika, który angażuje się w powierzone mu 
obowiązki i który cały czas się kształci, to wtedy może mu zaoferować, np.  
lepszą stawkę, stanowisko, a nawet daje możliwość uzyskania tytułu 

mistrzowskiego w danym zawodzie.  
-Czyta nas wielu młodych ludzi. Czy zawód operatora lub ślusarza jest godny polecenia?  
Szymon Słota: Moim zdaniem oba zawody są godne polecenia. Na szkolnym facebook’u widziałem, że wg prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy w 2020 roku, oba 
zawody znajdują się na 10 i 12 miejscu. Ten fakt, tym bardziej mnie zdopingował do dalszego kształcenia się w zawodzie 
ślusarza, bo mam pewność, że znajdę później dobrą pracę.  
- Gdybyś miał dokonywać wyboru po raz kolejny, czy zdecydowałbyś się 
na naukę w RBS w Pilźnie ? 
Szymon Słota: Zdecydowanie tak. To szkoła z tradycją i dobrym klimatem. 
Jestem dumny, że mogę do niej uczęszczać i zawsze z radością będę wracał 
w jej mury. Moim zdaniem RBS w Pilźnie - TO BYŁ mój NAJLEPSZY WYBÓR !!! 
 - I ostatnie pytanie. Jakie masz plany na przyszłość?  
Szymon Słota: Po pierwsze chciałbym skończyć szkołę i zdać pozytywnie 
egzaminy czeladnicze. Następnie myślę o ukończeniu informatyki. Udział w 
projekcie oraz uzyskane dzięki niemu certyfikaty, przybliża mnie do 
realizacji moich zawodowych marzeń.  
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia i wytrwałości w dążeniu 
do celu.  
Szymon Słota: Ja również dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim czytelnikom „Naszego Sygnału” miłej lektury.  



 

 

 
 
 
 

Kilka drobnych porad dla majsterkowiczów może w istotnej mierze ułatwić pracę i 
uczynić życie przyjemniejszym. Kto z was nie spotkał się z problemem zepsutej wiertarki? 
Chcecie zrobić dziurę w ścianie, sięgacie po sprzęt, a tu 
okazuje się, że wasza wiertarka nie działa. Większość z 
nas pewnie poszłaby do sklepu po nową, ale gdy nie 
mamy na to czasu, to musimy podjąć decyzję, o jej 
naprawie. Ale jak to zrobić? W tym pomoże nam 
elektryk z klasy I – Piotr Rdzak, który pokaże naszym 
czytelnikom krok po kroku, jak w okresie świątecznym 
samodzielnie naprawić wiertarkę. Zatem oddajemy 
„pióro”, a raczej kabel i probówkę naszemu 

elektrykowi…A więc do dzieła Piotrze!  

Krok 1: Od czego zacząć? 

Należy przygotować zestaw podstawowych narzędzi, których będziemy 

używać: śrubokrętów, miernika napięcia oraz kombinerek. Sprzęt przygotowany. Co 

dalej Piotrze?  

Krok 2: Rozkręcamy wiertarkę 

Najprostszym sposobem sprawdzenia, 

dlaczego wiertarka nie działa, jest jej 

rozkręcenie i dostanie się do przewodów. W tym 

celu bierzemy śrubokręt i odkręcamy trzy 

śrubki, które trzymają pokrywę nieruchomo.   

Krok 3: Szukamy wady 

Gdy już dostaniemy się do środka naszej 

wiertarki, musimy zidentyfikować problem. Zauważamy, że kabel nie jest podłączony i 

jest czarnego koloru. Oznacza to, że prawdopodobnie przepalił się kabel, w wyniku tego 

prąd nie może swobodnie przepływać. W tym przypadku zauważamy, że: 

Krok 4: Identyfikujemy przyczynę usterki  

kabel nie jest podłączony do obwodu. Zatem należy go ponownie podłączyć do 

wiertarki.  

Krok 5: Podłączamy kabel  

Bierzemy kombinerki i lekko ściągamy izolację z 

kabla. Następnie podłączamy go do obwodu.  

Krok 6: Sprawdzenie czy prąd przepływa  

Ustawiamy na mierniku funkcję „zwarciówki”. 

Przykładamy kable miernika do wejścia i wyjścia 

przełącznika, jeżeli urządzenie nie zacznie piszczeć, 

to przełącznik działa dobrze i oznacza to, że został 

dobrze podpięty. Prąd będzie mógł znów swobodnie przepływać przez obwód.  

Krok 7: Wiertarka działa!!!  

Przykręcamy ponownie pokrywę, aby zabezpieczyć kabel. Gdy mamy pewność, że 

wiertarka działa, możemy ją podłączyć do prądu i przystąpić do wcześniej 

zaplanowanej pracy.  

Bez względu na to, jak sprawnie radzimy sobie z drobnymi naprawami, 

czy lubimy majsterkować czy nie, to porady naszych szkolnych fachowców 

przydadzą się każdemu. Wiertarka naprawiona i pieniądze z naprawy zostały w 

kieszeni.  Piotr Rdzak 
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Brat generała 

 
 

Pewnego słonecznego dnia, kiedy detektyw Finn miał 
wolne od ciężkiej pracy, odpoczywał we własnym domu. Detektyw 
był znany z tego, że potrafił rozszyfrować sprawy dotyczące 
niecodziennych i zagadkowych morderstw, które mroziły krew w 
żyłach.  

Pana Finna bardzo łatwo rozpoznać ze względu na 
charakterystyczny rzymski nos i ciemne grube brwi, które zawsze 
układają się w specyficzny grymas, sprawiając wrażenie 
niezadowolonego.  

Kiedy Finn siedział na balkonie, popijając kawę, w pokoju 
rozległ się dźwięk telefonu. Detektyw podszedł i w słuchawce 
usłyszał niski i zachrypnięty głos: 
- Dzień dobry detektywie Finn,  mamy wezwanie dla Pana, podobno 
to bardzo ważna sprawa  – zaproponował nieznajomy.  
- Niech ktoś inny się tym zajmie. Całymi dniami pracuję dla tego 
złodzieja naczelnika, który nie raczy mi dać podwyżki o nawet 
złamanego centa, więc niech chociaż da mi odpocząć.  
- Wiem, że Panu to nie odpowiada, ale nie możemy nikogo innego 
przydzielić do tej sprawy, mówią, że tylko Pan może to rozwiązać.  
- A kto tak mówi? – zdziwił się Finn.  
- Pracownicy z naczelnikiem na czele – odparł głos,  
- Czemu mnie to nie dziwi, że tak mówi. Gdyby nie ja , to dawno już 
by go nie było na tym stanowisku. Dobrze, przyjadę! O której mam 
być? – zapytał Finn.  
- za 30 minut na ulicy Karcianej.  
- zaraz tam będę. – odparł Finn.  
Detektyw Finn odłożył słuchawkę telefonu. Skrupulatnie nałożył 
rzeczy i wsiadł do swojego starego samochodu. Przekręcił kluczyk 
w stacyjce i ruszył z miejsca. Na ulicy można było usłyszeć 
charakterystyczny pisk zardzewiałych części pojazdu.  
Gdy dojechał na miejsce zdarzenia, zastał tam trzy radiowozy i kilku 
policjantów, kręcących się wokół miejsca zdarzenia. Detektyw 
podszedł do jednego z nich.  
- Dzień dobry, nazywam się Finn O’Connell. Przydzielono mnie do 
tej sprawy. Wiadomo już coś?  
- Witam, bardzo miło mi Pana poznać – odparł policjant.  
- Szkoda, że w takich okolicznościach – odparł Finn.  
- Racja. Co do sprawcy, to ciało leżało w ogrodzie obok beżowego 
domu, o tam. Przy ciele znaleziono dokumenty denata, nazywał się 
Tyler Dun, lat 31, według wstępnych ustaleń – zmarł w skutek 
uduszenia. Służył w armii jako starszy szeregowy. Znaleźliśmy także 
wieczne pióro z przywiązaną kokardką, na której jest napisany „X” 
w bardzo charakterystyczny sposób. Na ciele znaleziono sześć 
czarnych kropek. – opisał policjant.  
- Miał rodzinę? – zapytał Finn.  
- Tak, miał żonę i dwójkę dzieci. Żona zgłosiła jego zaginięcie.  
- Zaginiecie? Właściciele nie zauważyli ciała we własnym ogródku? 
– odpytywał się zdziwiony Finn.  
- Właśnie nie! Ciało było zakopane jakieś pięćdziesiąt centymetrów 
pod ziemią, odkopał je pies właścicieli domu.  
- Dobrze, teraz to ma sens. Dawno zaginął? 
- Trzy dni temu – odparł policjant.  
- Są jacyś świadkowie? – drążył detektyw.  
- Nie ma. Jedyni świadkowie to właściciele domu” Joe i Emily 
Hudson, ale oni niewiele nam powiedzieli – dodał policjant.  
- Dobrze, w takim razie poproszę o adres żony zmarłego.  
- Wichrowa 16 b.  
- Dziękuję – odparł Finn.  

Finn poszedł do ogródka i przyjrzał się zwłokom leżącym 
na ziemi. Najbardziej w oczy rzucały się ślady na szyi, które 

wskazywały na to, że do zabójstwa doszło przy użyciu sznura. 
Detektyw podszedł do technika.  
- Witam! Czy przy ciele zauważono jakieś niestandardowe ślady?  
- Nie, pomijając te czarne kropki na policzku, ale za to w krzakach 
znaleźliśmy odcisk buta, wnioskuję, że obuwie było ciężkie, a 
podeszwa zbyt gruba. Zrobiliśmy zdjęcie. Wszystko wykaże głębsza 
analiza w laboratorium – opisał technik.  
- Podobno zaleźliście przy nim wieczne pióro, są na nim jakieś 
odciski palców? – zapytał Finn.  
- Niestety nie. Zabójca wiedział, co robi, bo widać, że nieźle się do 
tego przygotował. Nie zostawił po sobie wielu widocznych śladów.  
- O to mamy zawodowca – uśmiechnął się ironicznie Finn.  
- wygląda na to, że tak – skonkludował technik.  

Zaraz po oględzinach miejsca detektyw O’Connell pojechał 
do wdowy, aby ją przesłuchać. Sprawa niezwykle zaciekawiła Finna, 
gdyż miał wrażenie, że już słyszał o podobnym zdarzeniu, które 
miało miejsce kilka lat temu. Finn zatrzymał się pod domem denata. 
Budynek był bardzo duży i zadbany, pomalowany na biało, a dach 
był ciemnoszary. Była godzina 12:27, więc dzieciaki o tej porze 
powinny być w szkole i nie powinno być problemu z 
przesłuchaniem wdowy – pomyślał O’Connell. Detektyw zapukał do 
drzwi, które otworzyła mu niska kobieta o ciemnych włosach. Miała 
na sobie czarne spodnie i białą koszulkę z długim rękawem. Piękne 
brązowe oczy, były napuchnięte i zmęczone, od ciągłego płaczu.  
- Dzień dobry, Pani Samantha Dunn? 
- Tak, to ja. W czym mogę pomóc? – zapytała kobieta.  
- Nazywam się Finn O’Connell. Jestem detektywem, zajmuję się 
sprawą zaginięcia pani męża.  
- znalazł się? Wszystko z nim w porządku?  
- Może lepiej usiądźmy.  
 Kobieta zaprosiła detektywa do środka. Mieszkanie 
pomimo wielkości było przytulne. Na pólkach leżały rodzinne 
zdjęcia. Finn podszedł to pamiątek i zaczął je oglądać.  
- Zapewne to Pani córki?  
- Tak, ta po lewej ma na imię Linda, a ta po prawej to Kate.  
- Bardzo ładne imiona – skonkludował Finn.  
(po dłuższym milczeniu) – Pani Samantho, przyjechałem tu, żeby 
przekazać to, że Pani mąż nie żyje.  – wreszcie wydusił z siebie Finn.  
- Nie wiem, co powiedzieć, to dla mnie za dużo! – wybuchła płaczem 
wdowa.  
- Bardzo mi przykro – powiedział zimno Finn.  
- Kto go zabił? Co się z nim stało? – zaczęła wypytywać w 
spazmatycznym krzyku.  
- Został uduszony, ale nie wiemy, kto był sprawcą – odpowiedział 
detektyw. Po chwili dodał:  chciałem zadać kilka pytań dotyczących 
pani męża.  
- Proszę – odpowiedziała kobieta, nie przestając się wpatrywać w 
jedno z rodzinnych zdjęć.  
- Czy Pani mąż miał jakiś wrogów?  
- Niby nie, ale bardzo nie lubili się z generałem ze względu na 
stosunki z Tylerem. – odpowiedziała kobieta.  
- A jaki był dla Tylera? – zapytał detektyw.  
- Podobno upokarzał go przed całym oddziałem. Chodzą pogłoski, 
że jeden z przyjaciół Tylera na tyle się zdenerwował, że aż pobił 
generała, ale co tak naprawdę się działo w oddziale, to nie wiem. 
Tyler nigdy o tym nie mówił.  
- Powiedziała Pani, że miał przyjaciela, blisko byli ze sobą?  
- Miał dwóch przyjaciół, byli dla siebie jak bracia, znali się od 
dzieciństwa – powiedziała pani Dun.  
- A jak się nazywają? – dopytywał badawczo Finn.  
- John Black i Scott Smith – powiedziała wdowa.  
- Dziękuję pani bardzo. Nie będę dzisiaj o nic więcej pytać. Zostawię 
pani mój numer telefonu.  
- Dobrze dziękuję. – odpowiedziała kobieta.  
 Detektyw Finn pożegnał się z kobietą i postanowił 
pojechać i przesłuchać przyjaciół denata. CDN 

Izabela Jałowiec 



sprawdzone przepisy naszych cukierników 

sprawdzone przepisy naszych kucharek 

 

 

 SERNIK BARDZO PUSZYSTY 

WEDŁUG GOSI Z III B 
Składniki  

 TWARÓG W WIADERKU (1 KG) 
 JAJKA (9 SZT) 
 MĄKA PSZENNA (1 SZKLANKA) 
 MLEKO W PROSZKU (1 SZKALNKA) 
 CUKIER (2 SZKLANKI) 
 MLEKO (1,5 SZKLANKI) 
 HERBATNIKI 
 MASA KRÓWKOWA 

Sposób przygotowania 
1. Oddzielamy żółtka od białek. Żółtka ucieramy z 1,5 szklanki 

cukru. Stopniowo dodajemy do tego twaróg, mąkę, mleko 
w proszku i miksujemy, aby składniki się połączyły. Powoli 
dolewamy do tego mleko (cały czas miksując) 

2. Białka ubijamy na sztywną pianę. Pod koniec ubijania 
dodajemy 0,5 szklanki cukru. Miksujemy aż się rozpuści. 

Ubitą pianę dodajemy do masy serowej i delikatnie 
mieszamy łyżką.  

3. 3.  Blachę wykładamy papierem do pieczenia (o wymiarach 
26x38 cm). Na spodzie układamy herbatniki, wykładamy 
przygotowaną wcześniej masę serową. Wstawiamy do 
piekarnika i pieczemy 70 minut w temperaturze 180 
stopni. Po upieczeniu i ostudzeniu wierzch ciasta 
smarujemy masą cukrową.  

SMACZNEGO GOSIA PODOLSKA  
 

 

 
 

 

PULPECIKI W SOSIE KOPERKOWYM OLKA Z IB 

SKŁADNIKI 
 1 kg mięsa mielonego (może być z indyka, kurczaka, 

wołowe, wieprzowe lub mieszane) 

 2-3 jajka (opcja) 

 3-4 cebule 

 kilka łyżek bułki tartej (opcja, utwardzi kotlety) 

 sól i pieprz do smaku 

 60 g masła 

 4-5 łyżek mąki pszennej lub mieszanki bezglutenowej 

 300 ml litr ciepłego mleka 

 200-300 ml bulionu lub wody 

 sól i czarny pieprz do smaku 

 pęczek koperku 

 100 – 150 ml gęstej śmietany o wysokiej 

zawartości tłuszczu 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA   
1. Cebule obieram, kroję i podsmażam na złoty kolor. 

2. Mięso mielone przekładam do miski, dodaję jajka, sól, pieprz i wyrabiam mięso, do czasu, aż stanie się kleiste. 

3. Formuję pulpeciki, smażę je krótko ze wszystkich stron na rozgrzanej patelni z kilkoma łyżkami oleju. 

4. Teraz czas na sos. Używam patelni po smażeniu pulpecików bez mycia. Przygotowuję zasmażkę. Rozpuszczam masło, 

kiedy się stopi dosypuję mąkę i mieszam. Gotuję-przesmażam razem przez około 3 minuty. 

5. Zdejmuję z ognia i pozostawiam, aby zasmażka lekko przestygła przez 1 minutę! 

6. Mleko podgrzewam. Wlewam do zasmażki mleko, równomiernie, cienkim strumieniem ciągle ubijając. Wstawiam na 

gaz, nadal ciągle mieszam bardzo dokładnie, do momentu gdy sos zgęstnieje. Zajmie to około 8 minut. 

7. Na koniec dodaję przyprawy i bulion. 

8. Wlewam na patelnię, pulpety przekładam do sosu i duszę razem przez kolejne 15 minut. 

9. Dodaję jeszcze grubo posiekany koperek i śmietanę. 
SMACZNEGO ZYCZY OLEK DUDZINSKI  



 
 

   

  
 
 

 

 

 

Question 1 If you could be the most famous person on earth, 

would you? 

Yes-how awesome would that be 

No-too many psycho fans annoying me. 

Question 2 When you have work to do, you'd rather: 

Do it by myself. It's easier that way. 

Do it with a partner. Two heads are better (and faster) 

than one. 

Question 3 If this was all that was on TV, you'd watch: 

News 

This Old House 

Cartoons 

Nova 

Question 4 If you could meet one of these famous people, it'd be: 

Donald Trump 

Oprah Winfrey 

Steve Jobs 

Question 5 If you got on Survivor, which  items would you bring? 

A board game - some way to pass the time right? 

Your laptop - maybe I can get tide and weather reports. 

Your journal and a pen - who wouldn't document this? 

An axe - ummm...duh! 

Question 6 On a Sunday afternoon, you're probably: 

Reading 

Having brunch with friends 

Studying 

Changing your car's oil 

Question 7 If you won the lottery, what's the first thing you'd do? 

Build a tricked out car 

Buy a super computer 

Invest it 

Rent an island and throw a party 

Question 8 Which  things do you do 10 minutes before classes? 

 I tell my friends about my date last night. 

Daydream. 

I start to work for another class. 

Question 9 For your friend's birthday, you usually: 

Get them a gift certificate 

Buy them something a little weird, but cool 

Organize the party 

Make a gift that fits their personality 

Question 10 Do you like "Who done it?" TV crime shows? 

Yeah. I'm hooked 

No. There's other stuff I'd rather watch 

Question 11 Which of these would you give up a Saturday to help 

a friend with? 

Setting up their new computer 

Name their dog 

Figure out how to hook up their stereo 

Question 12 When it comes to food, you prefer to: 

Eat out 

Whip up something from scratch 

Question 13 You would rather be known as: 

A great thinker 

A great doer 

Question 14 Which kind of dog do you like best? 

Golden Retriever 

Border Collie 

Alaskan Husky 

Question 15 Which of these is your favourite newspaper section? 

The personals - they're always so entertaining 

The crossword puzzle - I could do those things for hours 

Arts & Entertainment - I love to know what's going on 

Business - I'm curious what the market is up to 

Question 16 The last book you read was a: 

How-to guide 

Finance book 

Biography 

Work of fiction 

Question 17 If your car breaks down, you're most likely to: 

Figure out what's wrong and fix it yourself 

Pay a mechanic to fix it for you 

Question 18 Honestly, you'd rather be known for your: 

Brains 

Personality 

Question 19 Which Nobel Prize would you most like to win? 

Chemistry 

Peace 

Economics 

Literature 

Medicine 

Question 20 You wish you could: 

Discover a new planet 

Start my own company 

Help less-fortunate people succeed 

Build a city on the moon 

RESULTS 
16-20: You are THE ENTREPRENEUR which are known for their outgoing nature, but they’re also logical thinkers who like 
to focus on the facts and resources. Their hands-on personality and direct style of communication mean careers that involve 
problem-solving, improvisation and social interaction are generally a good fit. Famous THE ENTREPRENEUR: Angelina Jolie 
and Hugh Lourie. 
7-15: You are THE SAMARITAN who are people-oriented and often gravitate towards careers that allow them to support 
and nurture others. They appreciate structure and routine, but favour work that provides visible results or measurable 
progress. Harmony and collaboration are important, they combined practical skills with their genuine concern for others make 
them great team leaders and coordinators. Famous THE SAMARITANS: Hugh Jackman and Penelope Cruz. 

0-6: You are THE TECHNICIAN who are quiet and practical, taking a hands-on approach to troubleshooting. They are 

independent and adaptable, able to respond quickly to changes in their environment. They are curious about how the world 
around them works, and are often skilled in using machines and equipment. They might not open up in a face-to-face 
conversation, but can make great connections with others by working side by side together to solve a problem. Famous THE 

TECHNICIANS: Bruce Lee and Scarlett Johansson.     JOANNA PIETRZYCKA 

Simply give us an honest answer to the 
questions below, and we'll give you an 
idea about where your passion might lie 
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Podczas tegorocznych wakacji w różnych stacjach radiowych bardzo często można było 

usłyszeć piosenkę Dawida Podsiadło pt. „Małomiasteczkowy”. Zaciekawiła mnie ta piosenka, 
którą napisał sam Podsiadło i obejrzałam teledysk do niej, który stworzył Tomasz Bagiński. 
Występuje w nim Dawid Podsiadło, przebrany za ogrodnika oraz kilku mężczyzn, którzy mu 
pomagają.  

Według mnie piosenka ma bardzo mądry tekst. Opowiada o mężczyźnie, który mieszka 
w mieście i cieszy się z tego faktu. Jest zadowolony, że może chodzić na siłownię. Mówi o tym 
fragment przez chwilę byłem królem w mieście, wybrałem siłownię, strój i wtedy zrozumiałem 
wreszcie. Mieszkanie na wsi uniemożliwia korzystanie z takich rozrywek. Mężczyzna docenia to, 
że w mieście ma więcej możliwości, ale niestety ma to też swoje minusy. W mieście liczy się 
tylko to, żeby było dużo budynków, a ludzie zapominają o roślinach, które są potrzebne do 
życia. Jest to metafora współczesnego świata, gdzie ludzie, podobnie jak drzewa z teledysku 
Podsiadło są przewożeni z lasu do miasta i tam są osadzani. Autor tekstu przypomina nam, że 
nie liczy się tylko rozrywka, ale ważne jest też środowisko naturalne. To dzięki zielonym 
roślinom ludzie mogą oddychać i dzięki temu żyć. Niestety ludzie wycinają drzewa, żeby 
budować coraz więcej bloków. Zarówno teledysk, jak i piosenka pokazują, że życie w mieście 
jest fajne, ale ludzie źle postępują i zapominają o wartości przyrody.  

Zachęcam wszystkich gorąco do posłuchania piosenki Dawida Podsiadło pt. 
„Małomiasteczkowy” i obejrzenia teledysku, gdyż zawiera on ponadczasową prawdę, że tylko 
życie zgodne z prawami natury może uratować współczesny świat.  

Martyna Kolbusz /5 

 
Jako fan horrorów często szukam w kinach ciekawych premier filmowych tego gatunku. Pod koniec października 

2018 roku ukazał się film pt. „Haloween”, kontynuacja filmu z 1978 roku o tym samym tytule, w reżyserii Davida Gordona 
Greena i postanowiłem na niego pójść. Uwielbiam klasyczne horrory, a wcześniejsze części oglądnąłem kilkakrotnie, więc 
byłem pewny, że ta odsłona filmu także mi się spodoba. I nie zawiodłem się.  

Film opowiada o Lourie Strade, która 40 lat wcześniej prawie straciła życie przez grasującego wtedy zabójcę Michela 
Myera. W tej odsłonie morderca wydostaje się na wolność i próbuje dokończyć to, czego nie zrobił wcześniej – zabić główną 
bohaterkę. W filmie pojawia się znana z pierwszej części filmu – Jamie Lee Curtis, która zagrała w obu częściach rolę 
pierwszoplanową. Zabójcę, słynnego, Michela Myersa, odegrał James Jude Courtney. W filmie pojawia się także bliska 
rodzina głównej bohaterki.  

„Halloween” to nie typ horroru, który ma straszyć. Jego główną zaletą jest to, że bardzo wciąga fabularnie. 
Utrzymuje napięcie. W dodatku, warto zaznaczyć, że nie ma tu przeróbek komputerowych, jak we współczesnych horrorach. 
Kolejną zaletą filmu jest świetna ścieżka dźwiękowa. Reżyser wpadł na znakomity pomysł, żeby dodać melodię z I części. Jest 
to moja ulubiona muzyka filmowa i byłem bardzo szczęśliwy, kiedy ją usłyszałem w kinie. Jest to bardzo udana kontynuacja, 
co współcześnie zdarza się rzadko. Jeśli chodzi o poziom aktorstwa, to nie mogę się do niczego „przyczepić”. W niektórych 
horrorach, jak „Slenderma” budziła ona grozę bardziej niż sam film. W tym przypadku aktorstwo jest na dobrym poziomie. 
Wszyscy aktorzy bardzo przekonywująco odgrywają swoje role.  

„Halloween” to jeden z moich ulubionych horrorów. Uwielbiam w nim dobrą fabułę, o którą ostatnio trudno w 

horrorach. Polecam ten film każdemu fanowi filmów grozy.    Szymon Nalepka /5 



Zdajecie sobie sprawę, że życie jest pełne skrzyżowań? Ciągle musimy dokonywać wyborów. Musimy 
wybierać drogę… Mówimy sobie: w porządku to jest moja droga. A potem okazuje się, że znów trafiliśmy na 
niewłaściwą ścieżkę. I znów musimy podejmować decyzję. To właśnie te wybory decydują kim jesteśmy na końcu tej 
drogi. Spoglądam wstecz i nie mogę uwierzyć, jakie decyzje podjęłam na początku swojej drogi. Ja z przeszłości 
czasami zadziwiam obecną siebie.  Bez względu na wszystko musimy żyć dalej. Ale życie nadal zmusza nas do 
podejmowania decyzji. Nazywam się Karolina i oto moja historia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasz odpisać, bo 
dostanę jedynkę? 

Ale przypał. Ty widziałaś, jak 
ona na mnie patrzy?  

Nie przejmuj się nią! Ona teraz 
żałuje, że zerwała z Mikołajem.  

Mikołaj mnie kocha. Jestem tego pewna. 
A ta laska dla niego nic nie znaczy.  

Dobra, przepisuj to szybciej, bo 
zaraz będzie koniec przerwy.  

Witaj piękna <3 

Musicie się tak obściskiwać? To 
jest naprawdę żałosne.  

Sama jesteś żałosna. Weź się odczep.  

Widzimy się dziś o 20? Widziałem 
naprawdę świetny film.  

Jasne. Super  

Czy ona jest jakaś głupia? Ja wiem, 
że Mikołaj nadal coś do mnie czuje. 
Przekona się, że to, co było między 

nami jest prawdziwe.  

Widziałam Mikołaja z 
Gabryśką. Jestem pewna, 

że on jest z nią, żeby 
wzbudzić moją zazdrość.  

Przecież oni są parą 
od miesiąca. Sama z 
nim zerwałaś? Czego 
ty od niego jeszcze 

chcesz?  

Nie! To znaczy tak. Twoja była 
mnie zaczepiła na poprzedniej 

przerwie. Ogólnie mówiąc, 
stwierdziła, że mam się wycofać, 

bo ty ją nadal kochasz.  

Kochanie! Czy coś 
się stało?  

Chyba jej nie uwierzyłaś? Zresztą 
sama wiesz, że nie chcę mieć z nią 

nic wspólnego.  

Zależy mi na tobie, ale ja 
nie chcę być sposobem na 

odzyskanie twojej byłej.  

Myślę, że jakby ona zaczęła się 
spotykać z kimś innym, to 
dałaby nam święty spokój. 

W sumie to dobry pomysł.  

Nie chciałby się któryś z was 
umówić z moją byłą?  

Co? Niby czemu 
mamy się umawiać z 

twoją ex?  

Ona mi się zawsze podobała. 
Ale to twoja ex, przecież.   

Rozmawiałem z chłopakami.  

Świetnie, wiesz, jak ona zajmie się 
czymś innym, to przestanie 

kombinować, jak nas rozdzielić… 



 

 

  

Karolina mi się zawsze podobała, ale 
myślałem, że się wykurzysz, jak się z 
nią umówię. To lecę trzymaj kciuki.  

Spokojnie, to fajna laska.  

Hej stary! Przemyślałeś moją 
propozycję?  

To trochę dziwne, że ci tak na tym zależy.  

Widzieliście, co się tam dzieje?  

Kochanie, mówiłem ci, 
że wszystko załatwię?  

Hej! Możemy chwilę 
pogadać? Chciałem zapytać, 

co robisz po lekcjach?  

W sumie to nic, a czemu 
pytasz? Chcesz się ze mną 

umówić?  

Gdzie mnie dzisiaj zabierasz? Ten 
słony karmel był przepyszny 

Dziś zabiorę cię na frytki. Może być?  

Kocham frytki belgijskie.  

Naprawdę i co jeszcze lubisz?  

Jak mnie wczoraj tak objąłeś  
Siemano stary! Widzimy się 

dziś po lekcjach?  

Nie mogę, umówiłem się z Karoliną 

Ooo… widzę stary, że 
Mikołaj miał nosa! 

Karolina jest cudowna.  

I pomyśleć, że gdyby Mikołaj mnie nie 
namówił, żebym się umówił z Karoliną, to 

nigdy bym tego nie zrobił.  

Co! Mikołaj ci kazał się ze mną umówić?  

Nie, on mi tylko zasugerował. Ja 
zawsze chciałem to zrobić.  

Dlaczego mi nie powiedziałeś?  

Nie wiedziałem, że to 
ma dla ciebie takie 

znaczenie.  

Jak widać ma… 

Nie potrzebuję jego 
pomocy. Gdybym 

chciała to bym sobie 
sama znalazła chłopaka.  

Proszę nie płacz 
przeze mnie… 

Dlaczego się mną bawiłeś? Przykro mi 
trochę. Myślałam, że lubisz ze mną 

spędzać czas, a ty się mną tylko bawisz.  

Nie udawałem. Może 
powinniśmy dać sobie szansę?  

Serio tak uważasz?  

Może pójdziemy razem na 
kawę po szkole?  

Ok, może być kawa, ale czuję, że 
mam ochotę na te frytki belgijskie  


