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Wystawa "Historia przywrócona życiu"
W dniach 4 Grudnia 2012 - 31 Marca 2013 w Muzeum Regionalnym w Dębicy, odbywa się
wystawa upamiętniająca 75 rocznicę utworzenia powiatu dębickiego, co stało się faktem
1.04.1937 r., gdy siedzibę Starosty i Wydziału Powiatowego przeniesiono z Ropczyc do Dębicy. W dwóch salach muzealnych zaprezentowano historię dębickiego powiatu, ze szczególnym
uwzględnieniem pierwszych lat jego funkcjonowania, przed wybuchem wojny. Na tę część
ekspozycji składają się głównie archiwalia, oryginalne przedwojenne dokumenty Starostwa
i instytucji powiatowych, prezentowane w całej różnorodności. Dla ukazania ciągłości funkcjonowania organów powiatowych wśród archiwaliów znajdują się również dokumenty utworzone przed 1937 r., w powiecie ropczyckim, a także pilzneńskim. Poza źródłami pisanymi istotny
walor ekspozycji stanowią fotografie, a wśród nich zdjęcia pierwszych dębickich starostów
i władz Wydziału powiatowego. Pokaźna część z nich, to fotografie pierwszy raz publikowane.
Zaprezentowano również zbiór zdjęć i pocztówek obrazujących krajobraz miast i wiosek dawnego powiatu. Klimat wystawy dopełnia sceneria prezentująca wystrój przedwojennego gabinetu starosty i referendarza. W drugiej sali ukazane są losy dębickiego powiatu w czasie II
wojny i po jej zakończeniu. Całość wystawy wieńczy „Powrót świetności”- ekspozycja dorobku dębickiego Starostwa w odrodzonej III Rzeczypospolitej, od roku 1999 r., a zamyka zbiór
impresji fotograficznych z wędrówek po ziemi naszego powiatu, autorstwa Marcina Strzyża.
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formy pracy w postaci np.: Zespołu Pieśni i Tańca ”Igloopolanie”, Zespołu Pieśni i Tańca
„Gryfici”, Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Zespołu Tańca Marszowego „Marżoretki”. We
wszystkich tych zespołach członkami byli lub są obecnie uczniowie naszej szkoły.
Największy rozgłos zdobył Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie”.
Zespół powstał w 1978 roku w Dębicy pod patronatem Kombinatu RolnoPrzemysłowego "Igloopol". Od 1995 roku do chwili obecnej patronat nad
zespołem sprawuje Miejski Ośrodek Kultury. W Zespole tańczy, śpiewa
i gra blisko 80 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych. Tancerze na co dzień
ćwiczą w Domu Kultury "Mors" w lustrzanej sali baletowej. Barwna, roztańczona, rozśpiewana i uśmiechnięta grupa dziewcząt i chłopców występowała w wielu miastach w kraju i poza jego granicami- zawsze zdobywając uznanie publiczności i jurorów. Dowodem tego są liczne dyplomy, puchary, nagrody i wyróżnienia. Zespół dysponuje pięknymi strojami ludowymi o autentycznych
wzorach, których barwy, bogactwo i różnorodność budzą podziw widzów. "Igloopolanie" na
swoich koncertach prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, który zawdzięczają znakomitym choreografom, muzykom i chórmistrzom.
Zespół Pieśni i Tańca "Igloopolanie" ma za sobą nagrania radiowe, telewizyjne i setki koncertów na różnorodnych festiwalach, przeglądach i uroczystościach. Kilkakrotnie koncertował we
Francji, Belgii, Turcji, Słowacji, Holandii. Występował też na Korsyce, Sardynii, Ukrainie,
Węgrzech, we Włoszech, Rosji, Niemczech, Austrii, Estonii i Szwecji. Można więc śmiało
stwierdzić, że Zespół Pieśni i Tańca "Igloopolanie" od wielu lat jest ambasadorem polskiej
kultury narodowej i piękną wizytówką naszego miasta.
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20 listopada 2012 r. odbył się Turniej piłki nożnej halowej dla klas
I Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej - o Puchar Dyrektora ZSZ Nr1 im.

Zdrowych, radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
spędzonych w serdecznym gronie
rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku.
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
niosą wszystkim betlejemski blask.

Jana Pawła II oraz Prezesa MKS Dębica. Drużyny podzielone zostały na 2 grupy,
w których rozgrywano mecze po 12 minut systemem każdy z każdym. Łącznie w turnieju
brało udział 68 uczniów naszej szkoły. Zawody prowadziła dwójka sędziów z Dębickiego
Kolegium Sędziowskiego. Mecze w grupach stały na bardzo wysokim poziomie, o czym
może świadczyć ilość strzelonych goli. Po zakończeniu rywalizacji
w grupach, drużyny przystąpiły do rywalizacji o miejsca w całym turnieju. W strefie medalowej znalazły się klasy: 1a, 1C, 1B i 1A . Bardziej zacięty był pojedynek o miejsce III, w którym spotkały się klasy
1B i 1A .W regulaminowym czasie gry spotkanie zakończyło się remisem i do rozstrzygnięcia potrzebna była seria rzutów karnych. Z tej
rywalizacji lepiej wyszli zawodnicy klasy 1A i to oni zajęli III miejsce
w turnieju. W meczu finałowym klasa 1a wygrała z klasą 1C. – 2:0.

28 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II odbył

Całej społeczności szkolnej
życzy redakcja „WTYCZKI”

się VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Odkryj na nowo powiat dębicki” połączony z VIII Debatą Ekologiczną „Ekologia to moda czy ko-

nieczność”.

W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się od
dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24 grudnia), zwanej
w Polsce regionalnie Gwiazdką. W dniu tym tradycją w Polsce jest post (bezmięsny,
w pewnych regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie
pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki.
Pasterka
W nocy, najczęściej o północy, w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta msza zwana Pasterką. Następny dzień (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem - a 26 grudnia w Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską. Kolorem liturgicznym w okresie
Bożego Narodzenia jest kolor biały.
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca
na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.
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Debata i konkurs zorganizowane zostały we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w ramach Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. Uczestnikami spotkania byli uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego. Tematem debaty było hasło
„Ekologia to moda czy konieczność”, a celem kształtowanie proekologicznych postaw i uświadomienie roli ekologii w ochronie środowiska. W debacie głos zabrali: pani dyrektor Barbara
Mroczek, która mówiła o stanie czystości powietrza powiatu dębickiego oraz Pan Fryderyk
Kapinos omawiając produkcję wędlin i pierogów w firmie „TAURUS” metodą tradycyjną
i staropolską, podkreślając różnice między produkcją żywności ekologicznej a produkcją żywności metodą tradycyjną, omówił również wpływ konserwantów na zdrowie człowieka. Wystąpienia zaproszonych gości utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że dla ochrony środowiska
i ekologii nie może być alternatywy. Drugą częścią spotkania był konkurs ekologiczny zorganizowany w dwóch kategoriach: wiedzowej i plastycznej. W kategorii wiedzowej 2 – osobowe
drużyny z 9 szkół odpowiadały na 30 pytań testowych. Następnie wszyscy uczestnicy etapu
pisemnego równocześnie odpowiadali na 30 pytań wyświetlanych na ekranie dotyczących
głównie walorów przyrodniczych i ciekawych miejsc powiatu dębickiego oraz ich ochrony.

Przypominamy zakończenie pierwszego semestru przypada na dzień
11.01.2013r. W międzyczasie mamy przerwę świąteczną, dlatego na ewentualne poprawki ocen niewiele
zostało czasu. „Zagrożonym” radzimy ostro przysiąść do nauki i nadrobić zaległości :)
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