
Humor z zeszytów uczniowskich. 
Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór. 
W komedii bohaterowie dążą do celu powodując śmierć, często zakończoną 
szczęśliwie. 
Radio jest cudownym wynalazkiem, który mogą słuchać ślepi i oglądać głusi. 
Zenon kochał Elżbietę mimo, że był w ciąży z Justyną. 
Słowianie mieszkali w domach z drewna, z których dym wychodził mniejszy-
mi otworami a Słowianie większymi 
Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych prac, niektórzy jako na-
uczyciele 

Dowcip uczniowski 
Przychodzi Jasiu do domu w czerwcu 
i mówi do taty:  
- Tata, przedłużyli mi kontrakt z dru-
gą klasą na najbliższe 12 miesięcy. 

Po ogłoszeniu zwycięstw w poszczególnych konkursach i wręczeniu nagród przeprowadzili-
śmy wywiad z laureatką konkursu „Nowoczesne techniki malarskie”  

- Katarzynką Jasińską z MG nr II.  
 

Co tknęło Cię do udziału w konkursie? 

• Chciałam pokazać co potrafię, ponieważ wiążę 
swoją przyszłość ze sztuką. Zachęciła mnie też 
główną nagroda czyli rower. Bardzo się cieszę, że 
zdobyłam I miejsce. 

Egzamin gimnazjalny jest ważny, mimo że od jego 

wyniku nie zależy sama możliwość dalszego kształ-

cenia. Jak według Twojego odczucia wypadłaś na 

teście kompetencji? 

• Część humanistyczna była dla mnie prosta -myślę, że nieźle wypadłam. Z języka nie-
mieckiego również, ale część matematyczno– geograficzna poszła mi nie najlepiej.  

Moment podejmowania decyzji o wyborze szkoły jest ważną decyzją edukacyjną. Jesteś już 

zdecydowana do jakiego rodzaju szkoły chcesz uczęszczać? 

• Tak jestem zdecydowana. Chcę kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym. 
Wszyscy uczniowie gimnazjum mają w trakcie dni otwartych okazję do szczegółowego za-

poznania się z ofertą edukacyjną szkoły. Którym kierunkiem jesteś szczególnie zaintereso-

wana? 

• To prawda, bardzo podobały mi się stoiska, które reklamowały szkolne kółka zaintereso-
wań oraz profile. Myślę, że najbardziej odpowiadają mi kierunki techniczne np. budow-
nictwo, bo wiążę swoją przyszłość z architekturą.  
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Kiedy grupa pielgrzymkowa ruszyła w trasę? 

•Wyruszyliśmy 25 marca 2010 roku  
Proszę przedstawić plan pielgrzymki. 

Plan pielgrzymki był ściśle dostosowany do realizowanego celu, którym było nawiedzenie Gro-
bu Patrona, rekolekcje w drodze, spotkanie z historią i sztuką zwiedzanych miejsc. 
• Dzień I- o godzinie 6:00 spod Kościoła Miłosierdzia Bożego po Mszy świętej wyruszyliśmy 
w trasę. Przejechaliśmy przez terytorium Słowacji i Austrii. Następnie zatrzymaliśmy się 
w hotelu- Tarvisio.   
•Dzień II- przejazd do Padwy (Nawiedzenie Sanktuarium św. Antoniego). Następnie przejazd 
do Orvieto gdzie modliliśmy się w miejscu przechowywania  korporału „cudu eucharystycz-
nego”.  
•Dzień III– przejazd do Watykanu (modlitwa przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II). Zwie-
dziliśmy Bazylikę św. Piotra, miejsca historyczne starożytnego Rzymu oraz Bazyliki Papie-
skie. Wieczorem spacer do historycznych miejsc Starego Rzymu.  
•Dzień IV- Niedziela palmowa: wzięliśmy udział we Mszy św. i Międzynarodowym Spotka-
niu Młodych z Papieżem. 
•Dzień V– San Giovanni Rotundo- nawiedzenie Sanktuarium św. O. Pio, Msza święta. 
Ok.16.00 wyjazd do Dubrownika (Chorwacja). Po drodze postój w Loreto, gdzie nawiedzili-
śmy Bazylikę a w niej domek NMP oraz złożyliśmy kwiaty na polskim cmentarzu wojsko-
wym. 
•Dzień VI– w Dubrowniku zwiedzaliśmy centrum historyczne a następnie przejechaliśmy  na 
Mszę świętą w Medżugorie. 
•Dzień VII- Nawiedzenie Góry Krzyża– Droga Krzyżowa. Powrót do Polski –przez Chorwa-
cję, Węgry i Słowację. 
•Dzień VIII– Ok.. 14.30 przyjazd do miejsca zakończenia pielgrzymki— Dębicy. 

Kto reprezentował naszą szkołę? 

•Szkołę reprezentowali: Pan Kazimierz Moskal, Pani Stanisława Ligęzka-Charysz, Pan Jerzy 
Kula, opiekun duchowy- Ks. Stanisław Kołodziej oraz uczniowie ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II; 
Dawid Nykiel z klasy 1 U LOU (Laureat V Jubileuszowego Konkursu o Janie Pawle II), Aga-
ta Matłok z klasy 1 I/J TZ (II miejsce), Marek Garbaty z klasy III M TZ i Kamil Krzysz-
tofczyk z klasy III M TZ (III miejsce), Grzegorz Kastoris-Sudoł - III M TZ, Mateusz Skarbek 
I p. Cała grupa liczyła 50-ciu uczestników. 

 

30 kwietnia 2010 roku pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. Uro-
czyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się Mszą Św. w kościele 
Miłosierdzia Bożego. Dalsza część uroczystości miała miejsce w budyn-
ku szkolnym. Pani Dyrektor Bożena Zielińska podsumowała czas poby-
tu w naszej szkole tegorocznych maturzystów i złożyła wszystkim ser-
deczne życzenia. Do życzeń dołączyła się przedstawicielka Rady Rodzi-

ców, ksiądz Stanisław Kołodziej i przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Kinga Łako-
my.  Ponadto najzdolniejsi uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi i dyploma-
mi. Jak co roku na uroczystości był również obecny pan Grzegorz Bosowski ze Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich, który wręczył dyplomy najlepszym uczniom Technikum. Uroczy-
stość wzbogaciła część artystyczna przygotowana przez szkolnych artystów z Samorządu 
Uczniowskiego pod opieką pani Marzeny Rzucidło. Nad muzyczną stroną uroczystości czu-
wał pan Wiesław Przybysz. Dodatkową atrakcją był występ margionetek – uczennic z klasy 
1 „Z”, nad którymi opiekę sprawuje pani Agnieszka Ścisłowska- Kusibab. 

11 maja 2010r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty 
połączony z Akademią Gimnazjalną pod nazwą "Techniki dawne 

i niedawne". Po oficjalnym otwarciu zaprezentowano firmy współ-
pracujące ze szkołą oraz kluby i kółka działające na terenie szkoły. 
Wśród stoisk reklamujących ZSZ nr I było również nasze - czyli redakcji gazetki szkolnej 
„Wtyczka”. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z pracą kółka dziennikarsko-informatycznego, 
przeglądnąć dotychczasowe numery wydawanej gazetki oraz wziąć udział w sondzie na temat 
naszej szkoły. Z zawartych w niej odpowiedziach wynika, że gimnazjalistom podoba się 
w naszej szkole, głównie dzięki: 
• dużemu wyborowi klas z ciekawymi kierunkami, 
• nowoczesnym urządzeniom na warsztatach szkolnych, 
• szkolnej bazie sportowej, 
• ciekawym zajęciom pozalekcyjnym, 
• sympatycznej i przyjaznej atmosferze. 
Z typów szkół najchętniej wybierano technikum (np. budownictwo, mechatronika) oraz li-
ceum profilowane (np. zarządzanie informacją). 

Gimnazjaliści brali udział w konkursach:  

• plakatów o tematyce promującej wybrane zawody; 
• umiejętności manualnych (architektura, budownictwo, branża mechaniczna, krawiectwo); 
• komputerowym w serwisie MOODLE (wiedza o historii ZSZ nr 1); 
• manualnym „Nowoczesne techniki malarskie”.  

Fundatorami nagród byli: ZSZ Nr1 w Dębicy, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ-
Nr1 w Dębicy „SZANSA” oraz firmy Ventor, Arkus & Romet Group, WSK „PZL-
Rzeszów”S.A., Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa” i Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka. 


