
 

 

Brandon Cetera, uczeń klasy trzeciej technikum mechatronicznego 

w ZSZ Nr 1 w Dębicy - Instruktorem podkarpackiej Akademii 

Sztuki Capoeira !!! 

Brandon:  Moją pasją jest Capoeira - brazylijska sztuka walki połączona 

z tańcem, muzyką i akrobacjami. Przygodę z Capoeira zacząłem ponad 5 lat 

temu w Dębicy, lecz po 2 latach sekcja rozpadła się i od ponad 3 lat trenuję 

regularnie w Rzeszowie. Obecnie jestem instruktorem grupy dębickiej, która 

została reaktywowana we wrześniu 2014r. Prowadzę również zajęcia w Rze-

szowie, gdzie mieści się główna siedziba Akademii Sztuki Capoeira na Podkar-

paciu. Dzięki tej sztuce jestem bardziej pewny siebie. To ona nauczyła mnie 

współpracy z innymi ludźmi. Treningi prowadzę z dziećmi i z dorosłymi. Orga-

nizuję również zajęcia ogólnorozwojowe dla  osób niepełnosprawnych. Dzięki 

Capoeira realizuję swoje marzenia i dążę do wyznaczonych celów. 
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 Tłusty Czwartek 
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wydarzenia dzień po dniu 
 Szkolne Kalendarium 
 Ferie Zimowe 
 Ciekawe pasje... 
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WALENTYNKI 
Dzień: 14 lutego 
Typ święta: międzynarodowe 
Symbole: serce 
 
Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto zakochanych przypadają‐
ce 14 lutego. 
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie  
liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.  
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Styczeń– Ważne wydarzenia dzień po dniu 
7 styczeń- Dzień Dziwaka  
21 stycznia– Dzień Babci 
22 stycznia– Dzień Dziadka 
25 stycznia- Dzień Sekretarki i Asystentki  
31 stycznia- Międzynarodowy Dzień Przytulania  

Luty– Ważne Wydarzenia dzień po dniu 
10 luty dzień bezpiecznego Internetu 
14 luty walentynki 
12 luty tłusty czwartek  
21 luty międzynarodowy dzień języka ojczystego 
23 luty dzień bez łapówki 
26 lutego 1927 roku oficjalnie ustanowiono Mazurek Dąbrowskiego hym-
nem Polski  

TŁUSTY CZWARTEK 
Dzień: ostatni czwartek przed wielkim postem  
Symbole: pączki, faworki 
Inne Nazwy: Combrowy Czwartek 
 
Tłusty czwartek  w kalendarzu Chrześcijańskim ostat-

ni czwartek przed wielkim postem, znany także jako zapusty. Tłusty 
czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolic-
kiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie 
się.  

 

 

2 lutego - 15 lutego 2015 r.  
Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam drodzy Nauczyciele 

i Uczniowie bezpiecznego i radosnego wypoczynku. 
Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie  
z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu  

ciekawych przeżyć.  
Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem 

nowych miejsc i ludzi. 
Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci oraz 

wypoczęci, z nową energią do pracy w kolejnym semestrze. 
 

Redakcja Gazetki „Wtyczka” 
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06.01.2015r. Po raz drugi ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. 
Barwny korowód wyszedł z kościoła Ducha Świętego. Podczas przejścia odbywały się 
sceny opisujące drogę Trzech Króli do Betlejem. Finał odbył się na dębickim Rynku. 
W Orszaku wzięło udział setki mieszkańców miasta i okolic. Spotkaliśmy wielu na-
szych uczniów, absolwentów i nauczycieli. Nasza szkoła czynnie włączyła się w organi-
zację tego przedsięwzięcia organizując jedną ze scen – SCENE DIABELSKĄ. Ucznio-
wie: Jakub Zbarachewicz, Krystian Bielatowicz, Łukasz Siembab, Patryk Krupa, Szy-
mon Zieliński, Michał Chmura, Patryk Starkiewicz, Konrad Kopala, których przygoto-
wał pan Wiesław Przybysz wcielili się w rolę diabłów. Pan Wiesław Przybysz sam 
czynnie wziął udział w tym Orszaku, prowadząc cały korowód z gwiazdą betlejemską. 

11.01.2015r. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XXIII finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Wolontariusze zbierali fundusze na terenie Dębicy jak również w miejscowościach 
ościennych w Nagawczynie, Straszęcinie. W akcję zaangażowała się młodzież z klas: 
1D , 1F, 2D pod nadzorem pani: Marzeny Rzucidło–Kołtun. 
 
21.01.2015r. Pierwsze miejsce dla dziewcząt z dębickiego "MECHANIKA" w powiato-
wym konkursie piłki koszykowej. W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn. Nasze zwy-
ciężczynie trenuje pani Agnieszka Ścisłowska. 


