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Technikum – nauka poprzez praktykę
Od  nowego  roku  szkolnego  nasza  szkoła  może

pochwalić  się  nową  nazwą.  Od  teraz  nasi  uczniowie
uczęszczają do Zespołu Szkół Technicznych. Zmiana nazwy
szkoły  ma  na  celu  podkreślenie  dominującego  typu
kształcenia w tej placówce. Zdecydowana większość uczniów
uczęszcza  do  technikum,  dlatego  nowa  nazwa  oddaje
w zupełności ducha szkoły.  
cd. na str. 4

_______________________________

Nowi uczniowie w naszej szkole

Od nowego roku 
szkolnego 2015/2016   
w naszym technikum 
rozpoczęło naukę 
kilkunastu uczniów       
z Ukrainy.   
cd. na str.5

 

Joanna i Damian
wizytówką Zespołu
Szkół Technicznych

21 października br. w Sali
Błękitnej Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie
odbyło się uroczyste wręczenie
dyplomów stypendystom
Prezesa Rady Ministrów.  
cd. na str. 6

W tym numerze

Poznań Games Arena
Stadion  narodowy,  spotkania
z gwiazdami internetu, zapoznanie
z  najnowszymi  technologiami
informatycznymi...  czyli  wycieczka
na  PGA.  Może  następnym  razem
wybierzesz się TY?

STRONA 2
Ale po co w ogóle chodzić
do szkoły?
Zagłęb się w wywiad z absolwentką
Technikum  Budowlanego-  Reginą
Rożek i zobacz, że to ma sens! 

STRONA 2
„Chrońmy młodość 
w sieci”

Niezwykle  praktyczne  szkolenie,
z jakiego skorzystali uczniowie klas
informatycznych.

STRONA 4
Szlachetna Paczka
Czym  jest?  Czy  warto  do  niej
należeć? Odpowiedzi na te pytania
udzielono  w  wywiadzie  przepro-
wadzonym z panią Anną Szmidt.

STRONA 6
Europejski Dzień Języków
w ZST
Przeczytaj  jak  w  Zespole  Szkół
Technicznych  świętujemy  różno-
rodność językową.

STRONA 7 

Zespół redakcyjny gazetki
szkolnej 

„NEWS TECHNIKA”

Flis Agnieszka kl. IITE
Mazur Katarzyna kl. IITE
Moskal Karolina kl. IITE
Serwatka Oliwia kl. IITI
Wójcik Iga kl. IITE

Opiekun zespołu: 
Szabat Bartosz
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Uczniowie na wycieczce 
w Poznaniu

16  października  2015  r.  o  godzinie  czwartej
w nocy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w ramach
Szkolnego  Koła  Informatycznego  wyruszyli  na
dwudniową wycieczkę do Poznania. W wycieczce wzięło
udział  25  uczniów  reprezentujących  kilka  klas
technicznych  pod  opieką:  Katarzyny  Kozioł,  Kamili
Surowskiej oraz ks. Mateusza Kozieła.

Pierwszym  punktem  programu  było  zwiedzanie
Inea  Stadionu  Lecha  Poznań.  Podczas  zwiedzania
uczestnicy  wycieczki  weszli  do  szatni  dla  gości  Lecha
oraz  widzieli  specjalne  sale  do  treningów.  Później
odwiedzili lożę prasową Lecha Poznań i zobaczyli galerię
ze zdjęciami najlepszych piłkarzy klubu. W końcu ujrzeli
murawę stadionu ( niestety nie można na nią wchodzić, a
kara za złamanie zakazu wynosi 4000 PLN )   i weszli do
loży  dla  vipów,  z  której  rzeczywiście  rozciągał  się
najlepszy widok na stadion.

Na  drugi  dzień  po  śniadaniu  i  sprawnym
wymeldowaniu, uczestnicy wycieczki o 9:00 stanęli przed
wrotami  interaktywnego  raju.  Targi  Rozrywki
i  Multimediów –  Poznań Game Arena  -  to  największa
tego typu impreza w tej  części  Europy,  podczas której

prezentowane  były  najnowsze  trendy
i  rozwiązania  z  zakresu  multimedialnej  rozrywki.
Głównym  założeniem  PGA  było  dostarczenie
maksymalnej  dawki  pozytywnych  emocji,  za  sprawą
setek w pełni  interaktywnych  atrakcji,  konkursów oraz
przede  wszystkim  turniejów.  W  dniach  16-18
października  przez  osiem  pawilonów  kompleksu
Międzynarodowych Targów Poznańskich przewinęły się
66254  osoby  ,  wśród  atrakcji  znalazło  się  130
wystawców     i 800 stanowisk do grania.

Na  targach  PGA  2015  odwiedzający  mogli
osobiście  przetestować  całą  masę  rozmaitych  gier
i obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt oraz peryferia dla
graczy. Jedna cała hala, została oddana do dyspozycji
niezależnym  studiom  deweloperskim,  których
w Poznaniu stawiło się aż 60. W czasie trwania targów
PGA  równocześnie  odbywały  się  targi:  Tour  Salon,
Hobby,  Aqua  Zoo,  z  których  uczniowie  również
skorzystali.

Z  Poznania  uczniowie  wrócili  do  Janowa
Lubelskiego,  po  drodze  zatrzymując  się  jedynie  na
posiłek. Uczestnicy wycieczki uznali ją za udaną i już nie
mogą doczekać się kolejnej PGA 2016. 

Katarzyna Kozioł
Kamila Surowska

Wywiad z absolwentką Zespołu Szkół
Technicznych w Janowie Lubelskim 

Rożek Reginą

Katarzyna  Mazur  i  Agnieszka  Flis
przeprowadziły  wywiad z Reginą Rożek-  stypendystką
naszej  szkoły,  absolwentką  Technikum  Budowlanego.
Dzięki niej dowiedziały się, co uczennica Zespołu Szkół
Technicznych osiągnęła po zakończeniu naszej szkoły,
a także jakie są jej dalsze plany na przyszłość. 

KM - Czym się teraz zajmujesz?
RR  -  Obecnie  jestem  na  drugim  roku  studiów
pierwszego  stopnia  na  kierunku  budownictwo  na
Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
AF - Co chciałabyś robić po zakończeniu studiów?
RR- Po zakończeniu studiów chciałabym znaleźć pracę
związana  z  budownictwem  i  stale  rozszerzać  wiedzę
w tej  dziedzinie.  Na chwilę  obecną nie  wiem jeszcze,
czy byłoby to związane bardziej z projektowaniem, czy
też z wykonywaniem obiektów budowlanych, ale myślę,
że z wraz z upływem studiów wybór okaże się oczywisty.
KM - Dlaczego akurat ten kierunek?
RR  -  Kierunek  ten  wybrałam  głównie  ze  względu
zainteresowania taką dziedziną działalności, jednak nie
był  to  jedyny  czynnik,  który  zadecydował  o  tym,  że
jestem  właśnie  na  takich  studiach.  Duże  znaczenie
miało  również  to,  że  posiadałam  pewnego  rodzaju
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wprowadzenie do budownictwa, które udało mi się nabyć
podczas nauki  w technikum budowlanym oraz fakt,  że
budownictwo to dziedzina dynamiczna , która stale się
rozwija wykorzystując przy tym nowoczesne technologie.
AF - Jak sobie teraz radzisz?
RR - Ciężko mi samej się ocenić, ale wydaje mi się że na
studiach radzę sobie całkiem dobrze. Rzeczą oczywistą
jest  to,  że  było  i  jest  wiele  rzeczy,  które  musiałam
nadrobić lub po prostu odświeżyć i uzupełnić szerszym
zakresem  wiedzy,  ale  przy  odrobinie  chęci
i samozaparcia to wszystko okazało się do zrobienia.
KM - Czy przedmioty,  które były w szkole pomogły
ci?
RR - Myślę, że tak. Może nie było to tak zauważalne na
pierwszym semestrze studiów, jednak podczas drugiego
semestru i obecnie trzeciego, gdy zaczęły się pojawiać
przedmioty  ściślej  związane  z  budownictwem,  widzę
coraz  więcej  zastosowania  wiedzy  ze  szkoły  średniej.
Głównie  tutaj  mogę  podkreślić,  jak  bardzo  przydatna
okazała się wiedza z przedmiotu konstrukcje budowlane.
AF - Jak wspominasz szkołę?
RR - Jak wiadomo, ze szkoły każdy ma jakieś dobre i te
trochę gorsze wspomnienia. W moim przypadku chyba
przeważają te pozytywne. Szczególnie miło wspominam
fakt, że w szkole był szeroki wybór dodatkowych zajęć
rozwijających  zainteresowania  uczniów,  takich  jak
wolontariat oraz filmoteka szkolna. Dzięki uczestnictwie
w  takich  projektach  zdobyłam  ciekawe  doświadczenie
oraz  wiem,  że  szkoła  to  nie  tylko  nauka.  Szczerze
mogłabym  polecić  każdemu  taką  szkołę  związaną
bezpośrednio już z konkretnym kierunkiem zawodowym,
ponieważ  jest  to  dobry  krok,  jeśli  ktoś  ma  już  „plan
zawodowy” na swoją przyszłość.
KM - Dziękujemy za rozmowę, było nam bardzo miło.
RR -  To  ja  dziękuję.  Pozdrawiam  wszystkich  uczniów
i całe grono nauczycielskie. 

Flis Agnieszka
Mazur Katarzyna

Cudze chwalicie, swego nie znacie...
z wizytą w zoomie natury

Dnia 21 października wychowankowie Internatu
z wychowawcami Panią Małgorzata  Mielniczuk i  Panią
Moniką  Majkowską-Nizioł  wybrali  się  na  wycieczkę  do
pawilonów  Zoomu  Natury,  gdzie  zwiedzali  cztery
laboratoria wiedzy: Laboratorium główne Zoomu Natury,
Awifauny i Flory, Runo Leśne i Laboratorium Recyklingu
i Energii. 

Uczniowie  podziwiali  piękne  akwaria
z  najciekawszymi  gatunkami  ryb,  udali  się  także
w  podróż  w  głąb  Ziemi.  Dużym  zainteresowaniem
cieszyło  się szybowanie z  interaktywnym ptakiem oraz
kamera termowizyjna za pomocą której uczniowie mogli

obserwować zmiany temperatury w sowim organizmie.

Wychowankowie  uczestniczyli  w  warsztatach
mikroskopowych,  podczas  których  oglądali  różne
preparaty  poznając  budowę  drewna,  szyszek  itp.
Ważnym elementem zajęć    z  ekologii  było  poznanie
idei,  metod  i  sposobów  recyklingu  oraz  kształtowanie
wśród młodych ludzi postaw proekologicznych. 

Aranżacja  przestrzeni  laboratoryjnej  nawiązuje
do  ekologii.  Ważnym  elementem  wycieczki  było
poznanie  idei,  metod  i  sposobów  recyklingu  oraz
kształtowanie  wśród  młodych  ludzi  postaw
proekologicznych.  Rozwijanie  aktywności  poznawczej
uczniów  i  stwarzanie  warunków  do  rozwoju  swoich
zainteresowań  było  celem,  który  podczas  spotkania
w Zoomie Natury był w pełni zrealizowany.

Przewodnicząca sekcji 
ekologiczno-zdrowotnej w Internacie przy ZST: 

mgr Monika Majkowska-Nizioł 

Stypendium Starosty dla czterech uczniów
Zespołu Szkół Technicznych

10 września br.  komisja  stypendialna na czele
z przewodniczącym Józefem Wielebą wyłoniła ośmioro
uczniów  ze  szkół  ponadgimnazjalnych  z  powiatu
janowskiego, którzy otrzymają w pierwszym semestrze
roku  szkolnego  2015/  2016  stypendium  Starosty
Janowskiego. Ubiegać się o nie mogą uczniowie, którzy
są  szczególnie  uzdolnieni  artystycznie,  sportowo  lub
osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia ocen
powyżej 5,0) oraz wzorową ocenę zachowania. 
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Ta  ostatnia  kategoria  uczniów  zdecydowanie
przeważała  wśród  kandydatur  -  sześć  rozdanych
stypendiów można określić  mianem „naukowe”.  W tym
gronie  znalazło  się  aż  czworo  uczniów Zespołu  Szkół
Technicznych:  Kamila  Felek-  uczennica  klasy  II
Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej,  Oliwia  Serwatka-
uczennica  klasy  II  Technikum  Informatycznego,
Katarzyna  Iwańczyk-  uczennica  klasy  III  Technikum
Ekonomicznego oraz  Radosław Czuba- uczeń klasy IV
Technikum Informatycznego.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Oby nie spoczęli na laurach i nadal
rozwijali swe pasje!

Aldona Pituch

,,CHROŃMY MŁODOŚĆ W SIECI''

Tematyka  zagrożeń  powodowanych  przez
cyberprzestrzeń  nie  jest  w  wystarczającym  stopniu
nagłośniona,  dlatego  świadomość  społeczeństwa
w  tym  zakresie  jest  bardzo  niska.  W  tym  celu
stowarzyszenie  Ruch  Pomocy  Psychologicznej
„Integracja”  zorganizowało  trzydniowe  warsztaty  dla
młodzieży  oraz  kadry  pedagogicznej.  Odbyły  się  one
w dniach 6- 8 listopada 2015r.

 

Nadrzędnym  celem  warsztatów  było  przybliżenie
zagrożenia, jakim jest cyberprzemoc, omówienie jej form,
przyczyn, objawów i skutków, co zwiększyło świadomość
uczestników  warsztatów  w  tym  zakresie.  Nie  była  to
jednak seria nudnych wykładów ani trzy dni morderczej
nauki. „Najbardziej podobały mi się zajęcia integracyjne”-

wypowiada  się  jeden  z  liderów  naszej  szkoły  Łukasz
Pizoń  z  klasy  II  Technikum  Informatycznego.  Dodaje:
„Organizatorzy  dali  nam  czas,  abyśmy  się  poznali,
odprężyli, po prostu poczuli się swobodnie”. 

Szkolenie  było  cenne szczególnie  dla  uczniów
klas  informatycznych.  „Nauczyliśmy  się,  jak  korzystać
bezpiecznie  z  sieci   i  jak  pomagać  osobom
poszkodowanym  przez  cyberprzemoc”  wspomina
Łukasz.

Nasi liderzy w najbliższym czasie podzielą się w
kilku  klasach  zdobytą  wiedzą.  Mamy  nadzieję,  że
zaowocuje  to  większą  ostrożnością  w  korzystaniu
z  sieci,  co  zdecydowanie  zmniejszy  liczbę  ofiar
cyberprzemocy. 

Oliwia Serwatka

cd. ze str. 1

Technikum – nauka poprzez praktykę

Od  nowego  roku
szkolnego nasza szkoła
może  pochwalić  się
nową  nazwą.  Od  teraz
nasi  uczniowie  uczę-
szczają  do  Zespołu
Szkół  Technicznych.
Zmiana  nazwy  szkoły
ma  na  celu

podkreślenie  dominującego  typu  kształcenia  w  tej
placówce.  Zdecydowana  większość  uczniów
uczęszcza  do  technikum,  dlatego  nowa  nazwa
oddaje           w zupełności ducha szkoły.  

Dzięki  przeprowadzonej  przez  naszych
reporterów  sondzie  dowiedzieliśmy  się,  że
przeważającej  części  uczniów  podoba  się  zmiana.
Zapytana  o  skojarzenia  ze  słowem  „technikum”
młodzież,  odpowiadała  między  innymi,  że  to  „nauka
poprzez praktykę” oraz „szkoła ucząca czegoś więcej”.

To  nie  koniec  zmian,  ponieważ  wraz  z  nową
nazwą  przyjęliśmy  także  nowe  logo  szkoły.  Zostało
wyłonione w konkursie, którego zwycięzcą został Kamil
Tomusiak  z  klasy  III  Technikum  Informatycznego.  Od
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teraz  zaprojektowany  przez  niego  znak  będzie  godnie
reprezentował naszą szkołę. Można już zobaczyć go na
stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych. 

Wszyscy jesteśmy dumni z nowych zmian, gdyż
świadczą o tym, że nasza szkoła ciągle się rozwija, idzie
z duchem czasu, a my jesteśmy ich częścią. Być może
szkoła  dzięki  temu  będzie  kojarzyła  się  z  praktyką
i  nowymi  doświadczeniami.  Powinniśmy  wiedzieć,  że
technikum  to  nie  tylko  nauka  przedmiotów,  ale  także
umiejętność  wykorzystania  zdobytej  wiedzy  w  życiu
codziennym. 
Typy szkół w Zespole Szkół Technicznych: 

• Technikum Mechaniczne

• Technikum Przemysłu Drzewnego

• Technikum Fryzjerskie 

• Technikum Informatyczne

• Technikum Ekonomiczne

• Technikum Samochodowe

• Technikum Budowlane

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Karolina Moskal

Katarzyna Mazur

Emilia Żuber laureatką nagrody PIFS na
festiwalu w Gdyni

Podczas 40.  Festiwalu  Filmowego w Gdyni  po
raz ósmy wręczono Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej.

W  kategorii  edukacja  młodego  widza  statuetki
otrzymali  liderzy Filmoteki  Szkolnej,  w tym Pani  Emilia
Żuber.

Nauczycielka  Zespołu  Szkół  Technicznych
w  Janowie  Lubelskim  znalazła  się  w  gronie  23
nauczycieli  (jedna z dwóch w województwie lubelskim),
których zaangażowanie zostało docenione przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej.

Gratulujemy sukcesu-
-społeczność szkolna Zespołu Szkół Technicznych.

cd. ze str. 1

Nowi uczniowie w naszej szkole

Od  nowego  roku  szkolnego  2015/2016
w naszym technikum rozpoczęło  naukę kilkunastu
uczniów z Ukrainy.

Uczęszczają  oni  do  klas  pierwszych  technikum
informatycznego  oraz  technikum  samochodowego.
Podczas  krótkiego  wywiadu,  jaki  z  nimi
przeprowadziliśmy,  mieliśmy okazję  poznać ich  trochę
lepiej. 

Dowiedzieliśmy się, że bardzo spodobały się im
kierunki,  jakie  wybrali  oraz  sama  szkoła.  Dlatego
właśnie zdecydowali się na edukację tutaj. Pochodzą oni
z  takich  pięknych  miast  Ukrainy  jak:  Chmielnicki,
Chmielnik, Winnica, czy Latyczów. 

Zapytani  o  to,  jak  czują  się  w  naszej  szkole
odpowiedzieli,  że  bardzo  dobrze  i  zdążyli  już  się
zaklimatyzować  w  Janowie  Lubelskim.  Polubili  nasze
miasto i już czują się tu jak w domu. Mieszkają obecnie
w  przyszkolnym  internacie  oraz  chętnie  angażują  się
w życie szkoły.

Mieliśmy  już  okazję  zobaczyć  przygotowany
przez  nich  występ  z  okazji  Dnia  Języków  Obcych,
podczas którego przedstawili prezentację multimedialną
o swoim kraju. Pokazali nam zabytki, zwyczaje panujące
u nich oraz opowiedzieli o tamtejszej kuchni.Zaśpiewali
ukraińską piosenkę i uczynili to w sposób profesjonalny,
pokazując swój niewątpliwy talent wokalny. Jeden z nich
uświetnił  występ,  wykonując  utwór  na  keyboardzie.
Godne uwagi  jest  także  to,  że  uczniowie występowali
ubrani w narodowe stroje ukraińskie. 

Opowiadając  o  nauce  języka  polskiego
wspomnieli,  że  mimo  niewielkich  problemów
z  gramatyką,  idzie  im  całkiem  dobrze.  Liczą  oni,  że
z pomocą nauczycieli  wraz  z  końcem roku szkolnego
opanują nasz język w stopniu zaawansowanym.
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Nadmienili, że nauka w Polsce różni się
od  tej  na  Ukrainie,  zwłaszcza  pod  względem systemu
oceniania, jednak już zdążyli się „przestawić” i dają sobie
całkiem nieźle radę. Zapytani o ich plany na przyszłość,
wyjawili,  że  po  ukończeniu  technikum chcieliby  zostać
w Polsce oraz kontynuować naukę. 

Mamy  nadzieję,  że  każdy  z  uczniów  naszej
szkoły  będzie  mógł  bliżej  poznać  naszych  nowych
kolegów oraz z ich kulturę i kraj.

Iga Wójcik
Karolina Moskal

Szlachetna Paczka 
w Zespole Szkół Technicznych 

w Janowie Lubelskim

W naszej szkole wielu nauczycieli, uczniów oraz
absolwentów bierze udział w Szlachetnej Paczce.

 

Właśnie dzięki takim osobom rodziny znajdujące
się w trudnych sytuacjach mogą cieszyć się darami od
innych. Sprawia to wiele radości nie tylko rodzinom, ale
również  ludziom,  którzy  im  pomagają.  Jak  czują  się
właśnie takie osoby należące do Szlachetnej Paczki i co
pobudza ich do pomocy? Mogliśmy dowiedzieć się tego
od  Koordynatora do spraw Współpracy Lokalnej w woj.
lubelskim,  Asystenta  do  spraw  Promocji  w  Rejonie
Janów  Lubelski  i  powiat  janowski  oraz  Koordynatora
Szkolnego  Klubu  Wolontariusza  „Amicus”  w  Zespole
Szkół  Technicznych w Janowie Lubelskim -  Pani  Anny
Szmidt. Pani Anna chętnie i wyczerpująco odpowiedziała
na wszystkie nasze pytania. Oto niektóre z nich:
Czym  jest  i  czym  się  zajmuje  Szlachetna  Paczka?

W projekcie pomagamy rodzinom wielodzietnym,
osobom starym i samotnym, chorym: niepełnosprawnym
oraz  tym,  których  spotkało  nieszczęście  np.  śmierć
jedynego zywiciela rodziny, nagła utrata pracy lub pożar
domu.
Dlaczego watro brać   w niej udział ? 

Warto brać udział, ponieważ dzięki niej stajemy
się  wrażliwsi,  inaczej  patrzymy na świat  i  na drugiego
człowieka  .  Uświadamiamy  sobie  jak  dużo  mamy.

Narzekamy  na  brak  butów,  ale  kiedy  spotkamy
człowieka bez nóg dochodzimy do wniosku jak wiele
posiadamy. Warto jest zobaczyć jak Szlachetna Paczka
wygląda od kuchni, a później zadecydować czy chcemy
brać w niej udział.
Jak  zaczęła  się  historia  Szlachetnej  Paczki
w Janowie Lubelskim ?

Wszystko zaczęło się 7 lat temu, kiedy studenci
z  Akademickiego  Punktu  Wolontariatu  przy  Katolickim
Uniwersytecie  Lubelskim Jana Pawła  II  przestawili  mi
jak  działa  ich  wolontariat.  Wtedy  padła  nazwa
„SZLACHETNA  PACZKA”  .  We  wrześniu  zapro-
ponowano mi ,abym została liderem Szlachetnej Paczki
w powiecie janowskim. Zgodziłam się, ponieważ było to
wyzwanie, które chciałam podjąć. To, że minęło już 7 lat
od założenia  Szlachetnej  Paczki  w Janowie  pokazuje,
że warto być super bohaterem „Nie ma, że się nie da!
Musimy dotrzeć do każdego domu.”.

Każdy  z  nas  może  pomóc,  nie  tylko
wolontariusze.  Wystarczy  podarować  pewną  sumę
pieniędzy  stowarzyszeniu  WIOSNA,  która  na  pewno
zostanie  odpowiednio  wykorzystana-  by  pomagać
potrzebującym  rodzinom.  Nie  bądźmy  obojętni,
pomagajmy!

Agnieszka Flis
Iga Wójcik

cd. ze str. 1

Joanna i Damian wizytówką Zespołu Szkół
Technicznych

21 października  br.  w Sali  Błękitnej  Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie odbyło się uroczyste
wręczenie  dyplomów  stypendystom  Prezesa  Rady
Ministrów. 

Odebrali  je uczniowie,  którzy w roku szkolnym
2014/2015  otrzymali  promocję  z  wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub
wykazywali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy.
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Krzysztof  Babisz,  Lubelski  Kurator  Oświaty,  witając
przybyłych na uroczystość młodych ludzi,  ich rodziców,

dyrektorów,  wycho-
wawców  i  nauczycieli,
określił  stypendystów
mianem  „najlepszej
reklamy swojej szkoły”.
Obecny  również  na
gali  Wicewojewoda
Lubelski,  Marian
Starownik,  wyraził
nadzieję, że „ci młodzi
ludzie będą kreatorami
zmian w Polsce”. 

Wśród  wyróż-
nionych  nie  zabrakło
uczniów naszej  szkoły
–  Joanny  Rycerz,

uczennicy  klasy  IV  Technikum  Ekonomicznego  oraz
Damiana  Sucha,  ucznia  klasy  IV  Technikum
Informatycznego.  Joanna  stypendium  Prezesa  Rady
Ministrów otrzymała  już  po  raz  trzeci  z  rzędu,  co  jest
niewątpliwym sukcesem uczennicy  i  chlubą  szkoły,  do
której uczęszcza.

Gratulujemy  Joannie  i  Damianowi,  gdyż
otrzymane  wyróżnienie  to  uhonorowanie  ich  ciężkiej
pracy  włożonej  w  zdobywanie  wiedzy,  umiejętności,
rozwijanie  zainteresowań,  a  także  kształtowanie
własnych postaw.

Składamy  wyrazy  uznania  rodzicom  stypen-
dystów oraz  nauczycielom   i  wychowawcom,  których
praca zaowocowała    w tak wspaniały sposób.

Aldona Pituch
 Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Europejski Dzień Języków  
w Zespole Szkół Technicznych

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy –
Europejskim Rokiem Języków. Od tamtej chwili co roku

26  Września  obchodzi  się  Europejski  Dzień  Języków
w 48 krajach członkowskich Rady Europy.

Celem  tego  dnia  jest  świętowanie  językowej
różnorodności  w  Europie  i  propagowanie  wśród
obywateli znajomości większej liczby języków. Wszędzie
w Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi
do uczenia się nowego języka lub podnosić znajomości
języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga
nie  tylko  w  porozumiewaniu  się  między  ludźmi,  ale
przyczynia  się  także  do  przełamywania  barier
intelektualnych.

W naszej szkole uczymy się 3 języków obcych:
języka  angielskiego,  języka  niemieckiego  i  języka
rosyjskiego,  co  sprawia,   że  rozwijanie  umiejętności
mówienia obcymi językami zwiększa szanse – szanse
na pracę, szansę na naukę, szansę na lepsze życie we
własnym kraju, jak i w innych częściach świata.

Z tej okazji nauczyciele uczący języków obcych,
w składzie: język angielski: p. Magdalena Peret, p. Ewa
Grodecka  oraz  p.  Bartosz  Szabat;  język  niemiecki:
p.  Emilia  Żuber  oraz  p.  Angelika  Wieczorek;  oraz
p.  Anna  Szmidt  –  nauczycielka  języka  rosyjskiego
przygotowali  rożnego  rodzaju  konkursy,  quizy,  gry
i zabawy językowe.

Uczniowie dzisiejszy dzień w szkole rozpoczęli
od  wysłuchania  apelu  przez  radiowęzeł,  który
wprowadził ich w ideę Dnia Języków Obcych. Następnie
młodzież chętnie brała udział w przygotowanych przez
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nauczycieli  języków  obcych  konkursach  i  zabawach
językowych oraz w pokazie scenek filmowych w języku
angielskim.

W  naszej  szkole  w  ramach  Dnia  Języków
Obcych odbyły się lekcje wychowawcze na temat: „Czy
warto uczyć się języków obcych?” oraz ogłoszony został
konkurs  plastyczno-  językowy  pod  hasłem:  „Języki
otwierają drzwi do Europy”.

Na  szczególną  uwagę  zasługiwał  występ
artystyczny uczniów z Ukrainy, prezentujących zwyczaje
i obyczaje swojego kraju.

Po  wielu  zmaganiach,  ambitnej  rywalizacji
i  podsumowaniu  wszystkich  konkurencji  językowych
uczniowie  zostali  nagrodzeni  przez  pana  starostę
Jerzego  Bieleckiego   i  pana  dyrektora  Zespołu  Szkół
Technicznych Mariusza Wielebę.
A oto zwycięzcy 6 konkursów:
- Konkurs na prezentację o krajach anglojęzycznych - 
Joanna Rycerz – klasa IV TE
- Konkurs krajoznawczy niemieckiego obszaru 
językowego –Karolina Moskal – klasa II TE
- Konkurs gramatyczno – leksykalny –Katarzyna 
Iwańczyk– klasa III TE
- Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej – Rafał Flis
– klasa II TS
- Konkurs wiedzy o Londynie  –Momot Krzysztof – 
klasa II TS
- Konkurs wiedzy o kulturze i historii Stanów 
Zjednoczonych – Pizoń Łukasz – II TI

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy
i  zapraszamy  do  wzięcia  aktywnego  udziału  w  tym
szkolnym przedsięwzięciu językowym  w przyszłym roku
szkolnym.

"WOLNOŚĆ TRZEBA ZAWSZE ZDOBYWAĆ"

„11  Listopada  to  symbol  miłości  Ojczyzny,  to
symbol  walki  o  wolność,  to  symbol  zwycięstwa.  Ale
zanim nadszedł,  kraj  nasz znajdował  się  123 lata  pod

zaborami: pruskim, rosyjskim i austriackim. Przez tyle lat
zaborcy  próbowali  wykorzenić  u  Polaków  ich  kulturę,
język i religię”.

Tymi  słowami  rozpoczęła  się  uroczysta
akademia  poświęcona  97  rocznicy  Odzyskania
Niepodległości.  Młodzież  upamiętniła  tę  rocznicę
inscenizacją  rozbioru  Polski,  rozmową  Józefa
Piłsudskiego  z  żołnierzami  oraz  wierszami
przeplatanymi  piosenkami:  „Taki  kraj”;  „Biały  krzyż”.  

Uczniowie  postarali  się,  aby  wszyscy
zgromadzeni w auli szkolnej spojrzeli na Polskę oczami
bohaterów narodowych i poetów.

Małgorzata Mielniczuk, Iwona Pająk, 
Zbigniew Kaproń

UCZNIOWIE ZST NA MULTIMEDIALNEJ WYSTAWIE
VAN GOGH ALIVE W WARSZAWIE

„Jedyny  sposób,  aby  poznać  życie,  to  kochać  wiele
rzeczy…” 

Vincent van Gogh

Zainspirowani tymi słowami uczniowie ZST wraz
z opiekunami Panią Elżbietą Dębiec oraz Panią Iwoną
Martyną wyruszyli 24 listopada do Warszawy.

Szczególne  wrażenie  na  wszystkich  ucze-
stnikach  wycieczki  wywarła  multimedialna  wystawa
dzieł Vincenta van Gogha. W 2015 roku przypada 125.
rocznica  śmierci  malarza,  obchody  tej  rocznicy  są
jednocześnie okazją do ponownego pochylenia się nad
dorobkiem holenderskiego mistrza.  Angażująca zmysły
wystawa to zupełnie nowa forma doświadczania sztuki. 

Dzięki  zastosowaniu  technologii  Sensory  4,
można odkrywać twórczość malarza z nieznanej dotąd
perspektywy. Wykorzystanie nowoczesnej technologii
sprawia,  że  obrazy  wyglądają  jak  oglądane  na  żywo.
Ponad 3 tysiące dzieł  mistrza wyświetlanych w formie
wielkoformatowych,  tętniących  kolorami  obrazów
zabiera  widza  w  pasjonującą  opowieść  o  życiu
i  twórczości  mistrza.  Poruszająca  symfonia  świateł,
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kolorów  i  dźwięków  przenosi  zwiedzających  w  świat
malarstwa artysty.

Uczniowie  Zespołu  Szkół  Technicznych  mieli
także  okazję  podziwiać  piękne  wnętrza  Zamku
Królewskiego, a w szczególności  Galerię Czterech Pór
Roku, Apartament Księcia Stanisława oraz pamiątki  po
królewskiej rodzinie Leszczyńskich. 

Młodzież  odwiedziła  również  Centrum  Nauki
Kopernik.  Poprzez  samodzielne  przeprowadzanie
doświadczeń na interaktywnych wystawach zwiedzający
mogli poznawać prawa nauki.

Elżbieta Dębiec
Iwona Martyna

Nadeszła zima, a wraz z nią zbliża się
ten  piękny  czas  związany  ze  Świętami
Bożego  Narodzenia  oraz  obchodami
Nowego Roku. 

Chcemy więc  złożyć  Wam najlepsze
życzenia  świąteczne  –  dużo  radości,
pomyślności,  a  także  przede  wszystkim
zdrowia  oraz  spełnienia  najskrytszych
marzeń dla  nauczycieli,  pracowników ZST,
uczniów  oraz  wszystkich  czytelników
szkolnej gazetki „News Technika”. 

Dyrekcja 
ZST w Janowie Lubelskim
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