
 2 
Andrzejki- co to  takiego?  

Żegnaj profesorze!   

Kącik sportowy  

Konkursy i olimpiady  

‘Maluchy’ w ZS Rudnik  

Horoskop  

W TYM NUMERZE: 

Witamy pierwszoklasistów w murach naszej szkoły! :) 
W nowym roku szkolnym 
zawitało do nas 30 uczniów, 
którzy będą zdobywać wiedzę 
na trzech zawodach: technik 
pojazdów samochodowych, 
technik handlowiec oraz tech-
nik mechanik. Wychowaw-
czynią klasy I została Pani  
mgr inż.. Edyta Małek            
- Karaś. Witamy ich serdecz-
nie i życzymy wielu sukcesów 
w murach naszej szkoły. Po-
znajmy ich wszystkich. 
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Witamy jesień!  

Historia szkoły  

Theresianische 
Militarakademie 

 

Tablet rozlosowany  

Dzień Nauczyciela  

Nasze harce!  

Halloween  

W TYM NUMERZE:  
Wracamy po wakacjach z nowym, odmienionym kurierem szkolnym.  

Zajrzyj i przekonaj się sam!  

 Baran Magdalena 

 Buczkowska Sylwia 

 Juśko Marcin 

 Pająk Anna 

 Pęcak Bartłomiej 

 Pomykała Maciej 

 Rękaś Anna 

 Rychlak Maciej  

 Skiba Karolina 

 Szot Adrian 

 Zagaja Katarzyna 

 Ziętko Natalia 

 Borek Radosław 

 Habrat Daniel 

 Iskra Sebastian 

 Jaśkowiec Rafał 

 Kobylarz Sebastian 

 Konior Radosław 

 Kowalewicz Michał 

 Mika Radosław 

 Padowski Ma-
riusz 

 Pająk Adrian 

 Podkowa Adrian 

 Puk Daniel 

 Sztaba Mateusz 

 Szydełko Mikołaj 

  Wiatr Marian 

 Kowalski Miłosz 

 Olko Rafał 

Skład redakcyjny: 

 Arkadiusz Rogala  

 Michał Skiba 

 Kamil Wojtowicz 

 Rafa Socha  

Opiekunowie: 

 Edyta Małek-Karaś 

 Marta Nawrocka 

Fotograf: 

 Bartosz Konior 
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Witamy jesień! 

23 września w środę zaczęła się astronomiczna jesień! Słońce przeszło 
przez punkt Wagi, nastąpiła  równonoc jesienna i tym samym rozpo-
częła się astronomiczna jesień, która potrwa aż do 22 grudnia.  

Święta związane z jesienią: 
-Hallowen (obchodzony w nocy  
z 31 października na 1 listopada ) 
-Wszystkich Świętych  (W religii chrze-
ścijańskiej jesień to czas refleksji. 1 listopada 
obchodzone jest święto Wszystkich Świętych  
a 2 listopada jest Dzień Zaduszny, chrześcija-
nie spotykają się przy grobach zmarłych, mo-
dląc się za swoich krewnych. Święto to jednak 
przybiera coraz bardziej wymiar konsumpcyj-
ny i komercyjny niż religijny poprzez nadmier-
nym skupieniu się nad aspektami dekoracyjny-
mi niż duchowymi ). 

Nasza piękna szkoła jesienią 

-Okres grzybobrania (Największa różno-
rodność grzybów występuje jesienią. To okres 
grzybobrania i groźnych zatruć pokarmowych 
muchomorem sromotnikowym. Istnienie grzy-
bów zaobserwowano we wszystkich strefach 
klimatycznych, przede wszystkim na lądach, 
rzadziej w wodach. Do tej pory opisano ok. 120 
tysięcy gatunków grzybów. Szacuje się, że co 
roku charakteryzuje się średnio 1700 nowych 
gatunków grzybów). 
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Historia szkoły w komiksie 
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Koniec części 1 



Poczet sztandarowy       Ze-
społu Szkół im. gen. Włady-
sława Sikorskiego w Rudni-
ku nad Sanem wraz z dele-
gacją uczniów i     nauczy-
cieli wziął udział w uroczy-
stości odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej i złożenia wieńca 
pod pomnikiem 
 poległych w 1914 i 1915 ro-
ku przez podchorążych naj-
starszego rocznika oraz ka-
drę oficerską  Theresiani-
sche Militärakademie w 
W i e n e r  N e u s t a d t 
w asyście honorowej      
Wojska Polskiego.  

KWARTALN IK  NR 1  
 

KURIER SZKOLNY 

Bitwa rudnicka 

Złożenie wieńców pod pomnikiem pole-
głych 

Wizyta podchorążych z Austrii 

Poczet sztandarowy naszej szkoły 

Bitwa pod Rudnikiem – walki toczone o prze-
prawy na Sanie w rejonie Rudnika nad Sanem 
w czasie I wojny światowej. Krwawe walki 
prowadzone były w dniach od 14 października 
do 2 listopada 1914 r. pomiędzy 1., 4. Armią 
austro-węgierską, a 3. Armią rosyjską. Wojska 
austro-węgierskie próbowały sforsować San w 
ramach tzw. kontrofensywy jesiennej 
(operacja Wisła–San) prowadzonej przez ar-
mie sprzymierzone (austro-węgierską i nie-
miecką). Wojskom austriackim nie tylko nie 
udało się sforsować Sanu i powstrzymać Ro-
sjan, którzy w nocy z 17 na 18 października 
przełamali front i utworzyli przyczółki na le-
wym brzegu rzeki.     Operacja Wisła–San za-
kończyła się niepowodzeniem i odwrotem na 
linię rzeki Białej i Dunajca, czyli na stanowi-
ska wyjściowe do nieudanej kontrofensywy. W 
efekcie bitwy, na terenach okalających Rudnik 
nad Sanem pozostały groby tysięcy        zabi-
tych żołnierzy obu armii, ludności cywilnej. 
Samo miasto zostało zburzone w  75%.Kolejny 
raz walki o Rudnik prowadzone były w maju i 
czerwcu 1915 r. po sukcesie pod Gorlicami. 



22.09.2015 r. w czasie długiej przerwy w sali nr 7 
wylosowano  tablet wśród uczestników uroczy-
stości związanych z wizytą podchorążych There-
sianische Militärakademie z Wiener Neustadt 
wraz z  kadrą oficerską z ich dowódcą w randze 
generała. Tablet trafił do rąk ucznia Daniela Puka 
z klasy I TM-tps. Serdecznie gratulujemy! 
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Tablet za wzorową frekwencję 

Wręczenie wylosowanemu tabletu 

Tradycyjnie co roku dyrektor naszej szkoły wynagradza 
uczniów klas pierwszych za wzorową frekwencję  wrześnio-
wą. 
 W tym roku wzorową frekwencje miało dwóch uczniów: 
Bartłomiej Pęcak oraz Michał Kowalewicz. W wyniku lo-
sowania tablet trafił do rąk Michała Kowalewicza-ucznia  
klasy I TM-tps. Gratulujemy! 

Nagradzamy za aktywność 

Michał Kowalewicz odebrał swój 
zasłużony tablet 

   Mądrość oznacza dążenie do najlepszych celów za pomocą naj-
lepszych środków. 

France Hutcheson 

Uczeń klasy I Technikum Handlowego     Bartło-
miej Pęcak otrzymał Stypendium Starosty Niżań-
skiego za najlepszą średnią ocen ze wszystkich 
absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2014/-
2015. Wychowawczynią ucznia jest pani Edyta 
Małek- Karaś. 

Starosta Niżański Robert Bednarz gratuluję dobrych 
wyników Bartłomiejowi Pęcakowi 

Stypendium Starosty Niżańskiego 



Dyrektor i nauczyciele  naszej  szkoły  wzięli  
udział w uroczystym  rozdaniu nagród   z oka-
zji Dnia Edukacji  Narodowej. Starosta Niżań-
ski Robert Bednarz wręczył nagrody starosty 
dla dyrektorów . Oprócz  nagród starosty zo-
stały wręczone nagrody dyrektora za niena-
ganną pracę dla  nielicznych pedagogów naszej 
szkoły  takich  jak: Anna Błaż, Alina           
Wołoszyn, Marta Nawrocka, Alina Pasierb,  
Grzegorz  Kotuła, Marek  Bieńkowski.  
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W tym jakże uroczystym dniu uczniowie 
naszej szkoły zorganizowali dla naszych          
kochanych, najwspanialszych    nauczycieli 
małą oraz skromną uroczystość. Uczniowie 
złożyli całemu gronu pedagogicznemu  naj-
serdeczniejsze i prosto z serca płynące    
życzenia za  trud włożony w naszą    eduka-
cję. Podczas  długiej przerwy w pokoju                
nauczycielskim odbył się skromny              
poczęstunek.           

Dzień Edukacji Narodowej 2015 

Dzień Naszych Belfrów 

Dyrektor Szkoły pan Edward     
Wołoszyn 

Nasze  najwspanialsze  grono    
pedagogiczne. 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowie-
dzi: 
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 
- Kto? Ja?! 
- Brawo Jasiu, piątka!  

 

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - 
nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz 
dzwoni do męża: 
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wy-
obraź sobie: rodzaj męski, liczba mnoga!  



Ogniska klasowe  
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Integracje naszej szkoły 

KLASY: ITM/TH/TPS KLASY: IITPS/TH 

KLASY: IIITM/TH/TPS 

KLASY: IVTM/TH 
Co roku, we wrześniowe i październikowe cie-

płe popołudnia uczniowie naszej szkoły organizu-

ją ogniska klasowe, które są doskonałą formą inte-

gracji zespołu. Także, i w tym roku nadarzyły się 

okazje do spotkania na świeżym powietrzu. Starsi, 

jak i młodsi uczniowie spędzali wolny czas,  piekąc 

i jedząc kiełbaski. Aby pozbyć się zbędnych kalorii 

rozgrywali mecze, a także uczestniczyli w zaba-

wach integracyjnych (szczególnie ci najmłodsi). 

Mile spędzone popołudnie na grach i zabawach z 

pewnością sprzyja integracji zespołu klasowego. 
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Wycieczki turystyczne uczniów 

 Końcem października 2015 r. klasy 4 TM i 4 TH z opiekunem Markiem 
Wojtasiem uczestniczyły w wycieczce turystycznej, której głównym celem 
była gra  zespołowa w paintball na terenach       leśnych w Rudniku nad 
Sanem. Rywalizacja miała na celu unieszkodliwienie wroga po przez 
ustrzelenie go z kulki wypełnionej farbą. Obie z drużyn nie dawały za wy-
graną. Każdy z uczestników wykazał się sprytem i umiejętnościami        
taktycznymi. Teren zmagań oraz pogoda była sprzyjająca do świetnej za-
bawy. Cały  event został  zwieńczony ogniskiem. 

Paintball klasy 4 TM i 4TH 

Uczniowie klas trzecich technikum mechanicz-
nego i  pojazdów samochodowych udali się wraz 
ze swoim wychowawcą panem Kamilem         
Kakiem na tor kartingowy RESKART                
w Rzeszowie. Każdy z nich prowadzi zażartą 
walkę  o najlepszy czas okrążenia.  Rywalizacja 
toczyła się zgodnie z zasadami Fair-play. Każdy 
z nich bawi się świetnie. Wszyscy   wspominają 
mile spędzony czas. Już nie mogą się doczekać 
kolejnego    wyjazdu. 

Uczestnicy klasowych rywalizacji 

Wyniki zmagań naszych uczniów oraz wychowawcy. 
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Halloween 

Święto, które przybyło do nas z Ameryki, wbrew 
pozorom nie pochodzi stamtąd. Ten zwyczaj, ob-
chodzony 31 października, czyli w Wigilię Wszyst-
kich Świętych, sięga dawnej tradycji Celtów, za-
mieszkujących na długo przed początkiem naszej 
ery dzisiejsze tereny Anglii, Irlandii, Szkocji, Wa-
lii i płn. Francji. A dokładniej - pochodzi z cere-
monii celtyckich kapłanów, zwanych druidami, 
którzy sprawowali w pogańskiej Szkocji funkcje 
sędziów, 

Pamiętamy o dniu Wszystkich Świętych 
Uczniowie naszej szkoły udali się na rudnicki cmen-
tarz, aby jak, co roku uczcić pamięć zmarłych na-
uczycieli i pracowników naszej szkoły, zapalając zni-
cze na ich grobach, ofiarując chwilę zadumy, smutku 
i modlitwy.  

Dzień w którym należy pamiętać wyjątkowo o 
naszych bliskich zmarłych [*]  

Pamiętamy! – 
bo każde życie 
ma swój począ-
tek i swój ko-
niec. Tylko od 
nas zależy,   
co ocalimy i o 
czym będziemy 
pamiętać… 

Hallowenowe lampy 

A skąd pomysł na przebieranie się? 

Celtowie wierzyli, że uwol-
nione duchy zmarłych krążą 
w halloweenową noc wokół 
nas. Czarny kostium miał 
zmylić ducha, który sądząc, 
że ma do czynienia ze 
"swoim", zostawiał przebra-
nego delikwenta w spokoju 
Od rana na gankach domów, 
zwłaszcza amerykańskich, 
pojawiają się rozmaite stra-
szydła, kościotrupy, czarne 
koty, nietoperze, pająki, stra-
chy na wróble, a także - a 
może przede wszystkim - dy-
nie. Bez nich trudno byłoby 
wyobrazić sobie ten dzień. .  

Doskonałe przebranie 
na Hallowen 

 

Janusz Socha 
Kazimiera Majcher  

Zbigniew Jakubowski 
Jerzy  Paszek 

Stanisław Traka 
Stanisław Gałuszka  

Jan Seltenreich  
Jan Łukaszczyk 



Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i 
przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem 
andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważ-
nie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach 
późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśni-
czych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowią-
zującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. Historycy po dziś dzień nie 
ustalili dokładnie rodowodu andrzejek. Przypuszcza się, że andrzejkowe 
wróż- by narodziły się w starożytnej Grecji. Na greckie korzenie andrzejek 
może wskazywać etymologia imienia patrona wróżb, bowiem po grecku An-
drzej to Andress (andros - mężczyzna, aner – mąż).  
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Andrzejki bez wróżb, to nie andrzejki. Teraz podamy Wam kilka 
propozycji. Najbardziej popularną wróżbą andrzejkową jest kero-
mancja, wyjaśnijmy, że chodzi o stare, dobre lanie wosku. Ten spo-
sób wróżenia polega na laniu wosku roztopionego w mosiężnym 
tyglu. Gorący wosk, zwykle przez dziurkę od klucza, wlewa się 
powoli do misy z zimną wodą. Kiedy zetknie się on z powierzchnią 
chłodnej wody, zastyga, przyjmując rozmaite, czasem bardzo fanta-
zyjne kształty. Ich znaczenie odczytuje się, oglądając cień, jaki, 
oświetlone, rzucają na ścianę. W ten sposób można było wywróżyć 
cień. 

ANDRZEJKI 

zakwitnąć w wigilię Bożego Narodzenia. Jeżeli się udało to dziewczyna mogła 
liczyć na rychłe pójście za mąż. W andrzejki przeprowadzano także losowanie 
przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał staropanieństwo, 
obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny.  

Andrzejki jest to wieczór wróżb 
odprawianych w nocy z 29 na 30 
listopada, w wigilię świętego An-
drzeja. Dzień ten przypada na koń-
cu lub na początku roku liturgicz-
nego. Andrzejki są specjalną oka-
zją do zorganizowania ostatnich 
hucznych zabaw przed rozpoczy-
nającym się adwentem.  

Co to takiego? Historia święta  

W Polsce z tej okazji jest organizowanych 
wiele bali, dyskotek, choćby w naszej szko-
le, z okazji andrzejek odbyła się zabawa dys-
kotekowa. Wielu dorosłych ludzi także 
uczęszcza na różnego rodzaju imprezy. Spo-
tykają się ze znajomymi, wspólnie wróżą 
sobie przyszłość.  

Andrzejki w Polsce  

Propozycje wróżb  

Popularne wróżenie z wosku 

Inne wróżby  
andrzejkowe 

Dawniej, dziewczyny wysiewały 
w garnkach lub na skrawku pola 
ziarna lnu i konopi, które następ-
nie zagrabiano męskimi spodnia-
mi, w nadziei, że sprowadzi to 
do domu kandydata na męża. W 
zasadzie bardziej niż wróżbę, 
przypomina to zaklinanie rze-
czywistości (Kresy Wschodnie). 
Wierzono również w to, że jeśli 
dziewczyna pościła przez cały 
dzień i modliła się do świętego 
Andrzeja, to we śnie mógł uka-
zać się jej przyszły ukochany 
(powszechne). Inna wróżba po-
legała na ścinaniu przez pannę w 
dniu świętego Andrzeja gałązki 
wiśni lub czereśni, która musiała  



Dziękujemy za spełnienie owocnego dzie-
ła, za zasiewanie w sercach naszych 
piękna, dobra, wiedzy. 
Nie zawsze docenialiśmy twój wysiłek  
i zdawaliśmy sobie sprawę z cennego da-
ru poznawania, ale to przychodzi z cza-
sem i doświadczeniem. 
Będziemy próbowali to ziarno zasiewu 
pielęgnować oraz rozwijać, by nie za-
wieść twojego zaufania i wiary w nasze 
możliwości.  
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Żegnaj profesorze! 

Czasem zaskakuje 
wszystkich chwila, 
która 
Mówi, że nadeszła 
już emerytura... 
Smutno, gdy od-
chodzi ktoś bardzo 
życzliwy 
I chociaż surowy, 
jednak sprawiedli-
wy.  

Wyrazy podziękowania za zaangażowanie i trud 
włożony w edukację młodzieży 

We wrześniu nauczyciele i uczniowie pożegnali wieloletniego nauczyciela 
przedmiotów zawodowych. Pan Eugeniusz Żołopa  rozpoczął pracę w naszej 
szkole w latach 90-tych.. Pracował u nas przez 22 lata. Pełnił funkcję zastępcy 
kierownika warsztatów szkolnych, a w ostatnich latach   uczył teoretycznych i 
praktycznych przedmiotów zawodowych. Był nauczycielem zaangażowanym 
w swoją pracę, solidnym, rzetelnym i kompetentnym. W swoim długoletnim 
stażu przygotował wielu uczniów do samodzielnego radzenia sobie w życiu za-
wodowym. 

Czas teraźniejszy 

ma tę przewagę 

nad każdym innym, 

że jest naszym 

własnym.  
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06.10.2015 w Harasiukach  odbyła się Powiatowa Li-
cealiada  w indywidualnych biegach przełajowych . 
Naszą szkołę reprezentowali Bartłomiej Niemczyk        
– 2 TH, Miłosz Kowalski – 1 TM      
i Dawid Ziętko– TM-tps, który za-
jął 4 miejsce i awansował na finały 
województwa podkarpackiego, któ-
re odbędą się w Kolbuszowej.  

Dnia 24 września bieżącego roku na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nas Sanem odbył 
się XXII Lekkoatletyczny  Memoriał im. Bronisława Gan-
carza. 
BRONISŁAW GANCARZ (1906 - 1960) był maratończy-
kiem - uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich  w Berlinie             
w 1936 r., trzykrotnym mistrzem Polski w maratonie, nauczy-
cielem i wychowawcą młodzieży. Obecnie jest patronem 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sa-

22 października 2015r. w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad 
Sanem odbyła się Powiatowa licealiada w szachach drużynowych. Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie: Adrian Kochowski, Michał Rychlak, Michał Skiba. Nad sprawnym przebiegiem zawo-
dów czuwali dyr. MOSiR pan Piotr Potocki i sędzia klasy państwowej pan Bolesław Ziółkowski. 

Zawody sportowe w Harasiukach 

Kącik sportowy 

Powiatowa Licealiada w szachach 2015 

Nasz szkolny bohater - Dawid Ziętko 

Biegi przełajowe w Harasiukach. 

Szachy drużynowe 

Nasz zespół zajął drugie miejsce i awansował do 
zawodów rejonowych.   

Podczas meczu piłkarskiego, siedzącego na trybunach 
malucha zagaduje mężczyzna sie-
dzący obok: 
- Przyszedłeś sam? 
- Tak, proszę pana. 
- Stać cię było na tak drogi bilet? 
- Nie, tata kupił. 
- A gdzie jest twój tata? 
- W domu, szuka biletu.  



15 października uczniowie klas pierwszych i drugich 
wzięli udział w I Integracyjnym Turnieju Szkół Powiatu 
Niżańskiego pod hasłem „Przyjaźń, sport, zabawa”.     
Turniej odbył się w Zespole Szkół im.ks. Stanisława     
Staszica w Jeżowem. W zabawie wzięli udział nauczy-
ciele i uczniowie z LO w NIisku, RCEZ w Nisku oraz 
Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem. Turniej zaczął się 
od szkolnej Familiady , następnie dwaj uczniowie            
z RCEZ w Nisku zagrali na akordeonach i część arty-
styczna zakończyła się występem artystycznym, Ale 
głównym celem turnieju była część sportowa, która       
odbyła się w sali gimnastycznej Zespoły rywalizowały w 
wyścigu slalomem na hulajnogach, kozłowaniu slalomem 
piłki do kosza, wyścigu w workach, biegu zwinnościo-
wym z łyżkami, unihokeju i wyścigu z niespodzianką.       
1 miejsce zajęła szkoła z Jeżowego, a nasza szkoła zajęła 
ostatecznie 3 miejsce. W dodatkowej konkurencji, którą 
było przeciąganie liny nasi uczniowie z pierwszych klas 
pokazali się z bardzo dobrej strony i zajęli 1 Miejsce. Na 

koniec odbył się towarzyski 
mecz między uczniami a na-
uczycielami      w piłkę halo-
wą  i siatkówkę. W piłce halo-
wej lepsi okazali się ucznio-
wie, a w meczu piłki siatko-
wej obie drużyny zdobyły po 
1 secie. 
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I Integracyjny Turniej Szkół Powiatu Niżańskiego Jeżowe 2015 

Reprezentanci klas pierwszych. 

Przeciąganie liny w wykonaniu klas 
pierwszych. 

Wojewódzkie Mistrzostwa w Lekkoatletyce 
21 października na terenie MOSiR w Kolbuszowej odbył się 
Finał Wojewódzkich Mistrzostw szkół w biegach przełajo-
wych. Na zawodach pojawiło się ponad 1200 uczestników        
z całego Podkarpacia. Program zawodów obejmował rywaliza-
cję dla dziewcząt i chłopców od szkół podstawowych klas III 
– IV do szkół ponadgimnazjalnych. Mistrzostwa otworzył      
wiceprezes Szkolnego Związku Sportowego pan Jacek Bigus. 
Po krótkiej przemowie rozpoczęła się sportowa rywalizacja na 
poszczególnych dystansach. Mistrzostwa zgromadziły wielu 
mistrzów i wice- mistrzów Polski w swoich kategoriach wie-
kowych. Naszą szkołę godnie reprezentował Dawid Ziętko       
z klasy II tm-tps.  

Wojewódzkie igrzyska młodzieży 
szkolnej. 



Szkolne słownikobranie  
2015 

Dnia 7 października nasza 
szkoła zorganizowała II Edycję 
Konkursu Słownikowego. W szkol-
nym słownikobraniu udział wzięło 
aż 16 uczniów z różnych klas. Kon-
kurs polegał na sprawdzeniu umie-
jętności jaką jest jak najszybsze 
wyszukanie poprawnego tłumacze-
nia danego słowa w słowniku pol-
sko-angielskim, angielsko-polskim.  
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KONKURSY I OLIMPIADY 

Zwyciężczyni konkursu - 
Aleksandra Skiba 

Wyniki konkursu: 

Aleksandra Skiba 
Maciej Rychlak Andrzej Pokój 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii 
Europejskiej 

W dniu 20 października 2015 o godz. 10:00 w sali nr 2 
odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej  
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organi-
zowanej przez Coptiosh. 
Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie:  
I TH - Bartłomiej Pęcak, Maciej Rychlak 
II TH - Bartłomiej Niemczyk, Bartłomiej Węglarz 
III TH - Bernadetta Baj 
IV - Michał Rychlak, Daria Dubanowicz, Izabela 
Tupaj 

Bernadetta dzielnie walcząca z testem 

Olimpiada Wiedzy Technicznej 

Dnia 23 października 11 uczniów z klasy III i IV Technikum 
Mechanicznego wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy  
Technicznej. 

Od lewej: Patryk Potocki, Patryk Pleśniarski, Patryk Welc, 
Rafał Poźniak i Filip Pyrz 



wspólnie z nauczycielem 
przygotował tablicę informa-
cyjną na temat historii samo-
chodu, przedstawił dane tech-
niczne oraz umieścił zdjęcia 
prototypowych wersji tego 
pojazdu. Na parkingu za bu-
dynkiem szkolnym zaprezen-
tował dwa modele Fiata, które 
są w ciągłej eksploatacji od 
kilkudziesięciu lat. .  

Arkadiusz Drelich z klasy IV TM-tps 
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Na parkingu szkolnym  można było poczuć 
się jak w latach  ‘80 dzięki wystawie. 

-29 października 1971 - podpisanie umowy między FIAT S.A. a PHZ PM POLMOT o produkcji Fiata 126 w 
Polsce wrzesień 1972 r. - w Cassino we Włoszech wyprodukowano pierwszą partię 100 samochodów                    
-1 stycznia 1972 - oficjalne powstanie Fabryki Samochodów Małolitrażowych                                                         
-październik 1972  - prezentacja modelu 126 na salonie samochodowym w Turynie. Kilka dni później samochód 
był prezentowany na warszawskim Placu Defilad. W plebiscycie na samochód roku Fiat 126p zajmuje 6 miejsce.                                                   
-6 czerwca 1973 - w Bielsku zmontowano pierwszego Fiata 126 ze znaczkiem "p" całkowicie z włoskich części. -
22 lipca 1973- uruchomienie taśmy produkcyjnej w Bielsku-Białej. W tym roku FSM wykonuje 1500 sztuk Fia-
tów 126 p , w 1974 r. - 10 tysięcy aut                                                                                                                           
-październik 1974 - z Bielska ruszają do Włoch pierwsze silniki przeznaczone do montażu we włoskich Fiatach 
126                                                                                                                                                                                  
-18.09.1975 - uruchomienie produkcji Fiata 126 p w Zakładzie nr 2 w Tychach                                                         
-1976  - wprowadzenie do produkcji zmodernizowanego silnika o pojemności 650 cm3, modernizacja instalacji 
elektrycznej, wprowadzenie alternatora. Produkcja Fiatów 126 osiąga 80 tysięcy sztuk.                                            
-8 czerwca 1979  - FSM staje się wyłącznym producentem modelu126 dla sieci Fiata.                                             
-1980   - ostatni rok produkcji modelu 126 we Włoszech., milionowy Maluch. Wprowadzenie odmian 126 Red     
i 126 Brown.                                                                                                                                                                    
-1983  - decyzja o modernizacji obejmującej głównie zmiany o charakterze kosmetycznym oraz dostosowującej 
auto do zmieniających się przepisów homologacyjnych EWG.                                                                                   
-1985  - uruchomienie produkcji Fiata 126 FL - dwumilionowy samochód                                                                
-1992 - podpisanie kontraktu zatwierdzającego stworzenie nowej spółki Fiat Auto Poland z 90% udziałów Fiata    
-20 lipca 1993  - wyprodukowano 3 milionowego 126p                                                                                             -
-5 września 1994 - początek produkcji nowego, zmodernizowanego 126                                                                    
-grudzień 1996 - produkcja Fiat 126 elx Maluch z katalizatorem 

‘ Maluchy ‘ w  ZS Rudnik 

Coś dla lubiących wspomnienia... 

22 września 2015 r. przypadła 15 rocz-
nica zakończenia produkcji kultowego 
już pojazdu, czyli Fiata 126p.  
W związku z tą rocznicą uczeń naszej 
szkoły Arkadiusz Drelich z klasy IV 
TM-tps – wielki fan Fiata 126p 

Fiat 126p Bombel Fiat 126p Combi Fiat 126p LPT Fiat 126p Wszędołaz 



18-20 września diecezja sandomierska zorganizowała tym razem    
w Staszowie dni młodych. Miały one na celu przygotowanie        
młodzieży z naszej diecezji na przeżycie Światowych Dni Młodych        
w Krakowie w lipcu 2016r. Wśród kilkutysięcznej grupy nie         
zabrakło również reprezentantów i naszej szkoły w osobach:     
Magdaleny Baran, Anny Rękaś, Karoliny Skiby, którzy modlitwą     
i zabawą dawali świadectwo radosnego chrześcijaństwa.  
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Dni Młodych Diecezji Sandomierskiej  

Na tegorocznych Dniach Młodzieży zebra-
ło się około 4 tysięcy osób. 

Modlitwa "Nad Zalewem nad Czarną"  

XV Dzień Papieski 

W naszej szkole dnia 22 października 2015      
roku odbyła się audycja poświęcona świętej    
osobie, którą jest Jan Paweł II. 
 
Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat czło-
wiek, którego życie okazało się wyjątkowym da-
rem dla Kościoła i całego świata.Temu człowie-
kowi było na imię Karol Wojtyła. 

Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła 
przybrał nowe imię Jana Pawła II. 
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Na lepszy nastrój... 

Profesor filozofii pyta studenta: 
- Jak pan myśli, co jest w dzisiej-
szych czasach większym proble-
mem: niewiedza czy obojętność? 
- Nie wiem. Nie obchodzi mnie to 

Microsoft oraz Skype opracowali 
wspólnie system tłumaczenia mo-
wy w czasie rzeczywistym. Chętni 
na studia filologiczne mogą teraz 
starać się o pracę w McDonaldzie 
bez tracenia 5 lat na studiowanie. 

W czasach, gdy mieliśmy jeszcze milicje, a nie policje, 
pewien milicjant przyniósł do domu wykrywacz 
kłamstw, który na wypowiedziane kłamstwo reagował 
dźwiękiem "Piiii!". W pewnym momencie do domu 
wbiega synek i mówi: 
- Dostałem dzisiaj piątkę z matematyki! 
- Piiii! - reaguje wykrywacz. 
- No i czego kłamiesz szczeniaku! - krzyczy oburzona 
matka - Ja dostawałam w szkole same piątki. 
- Piiii! 
- No niech będzie - czwórki. 
- Piiii! 
- No dobra - trojki. 
- Piiii! 
- No cicho już, przynosiłam same dwoje - odpowiada 
zrezygnowana matka. 
A na to wyrywa się ojciec: 
- A jak ja chodziłem do szkoły.... 
- Piiii! 

Spotyka się dwóch dresików: 
- Ty jaki masz zarąbisty zegarek! 
- Dzięki, prezent od siostry. 
- Ale ty nie masz siostry! 
- No nie mam, ale tak jest napisane na 
zegarku... 

W tramwaju kanar podchodzi do grupy 
szalikowców i mówi: 
- Poproszę bilety do kontroli. 
- Zjeżdżaj stąd! - reagują szalikowcy. 
Kanar daje sobie spokój, podchodzi do 
staruszka i prosi o bilet. Na to staruszek: 
- Nie słyszał pan co koledzy powiedzieli? 

Idą dwa koty przez pustynię i jeden 
mówi do drugiego: 
-stary, nie ogarniam tej kuwety. 

Przez pustynię idą dwaj dyrektorzy. Wi-
dać, że są zmęczeni, potwornie spragnieni 
i opadają z sił. W pewnym momencie 
jeden rzuca drugiego na ziemię i mówi:  
-Mówiłeś kiedyś, że masz wodę w kola-
nie. Gadaj, w którym. 



Urodzeni w lutym : 
Piotr Drzymała  

Łukasz Maciążek  
Ewa Madej 
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HOROSKOP 
Urodzeni w styczniu : 

Radosław Mika 
 Arkadiusz Rogala  

Janusz Kostyra 
Radku, jeśli do tej pory byłeś sam, zacznij się rozglądać, bo miłość jest bliżej, niż myślisz. Może nawet 
w twojej szkole? Dopiero pod koniec miesiąca, kiedy znajdziesz się pod wpływem kwadratury Saturna 
z Neptunem, stracisz zapał  do nauki. Twoje problemy coraz częściej mają to do siebie, że nie chcą 
rozwiązywać się same. Może warto byłoby nareszcie ruszyć tyłek sprzed komputera i się nimi zająć? 
Inaczej, nie dość, że nic się w Twoim życiu nie zmieni, możesz jeszcze dostać żylaków. Twoje szczę-
śliwe liczby: 5, 9, 13, 19 i 24. 
Arkadiuszu! Uważaj na używki! O ile zachowasz odpowiednią dyscyplinę, ciało nie odmówi ci posłu-
szeństwa. Ale gdy sobie nieco pofolgujesz, szybko stwierdzisz, że twoje siły są ograniczone. Na szczę-
ście w połowie miesiąca znów pomogą ci gwiazdy. Obdarują cię większym optymizmem i siłami wital-
nymi, co pozwoli ci przetrwać gorsze chwile. Twoje szczęśliwe liczby : 2, 6, 8, 23 i 30  
Panie Januszu, sprzyjać panu będą osoby na wysokich stanowiskach, a zbiegi okoliczności związane      
z pracą będą korzystne. Spotykaj się z ludźmi. Otrzymasz teraz wiele wsparcia ze strony znajomych, 
więc nie grożą wam nieporozumienia, ani konflikty interesów. Pana szczęśliwe liczby : 1, 5, 7, 17 i 26 

Piotrze, jeśli rozstanie, to teraz. Najlepsze przed tobą. Jeśli jesteś samotna, Rybo, na brak powodzenia 
nie będziesz narzekać. Zakręci się blisko ciebie ktoś, kto bardzo ci się spodoba. Ale uważaj! Jeśli osoba 
ta będzie zbyt pewna siebie i skupiona na sobie, uciekaj. Dbaj również o krewnych. Trzymaj forme 
ponad normę! Przysłowia pokroju "bierz wszystko co się rusza" nie są dla Ciebie! Nie miej takich ogra-
niczeń! . Twoje szczęśliwe liczby : 4, 6, 15, 17 i 21 
Adrianie, Oczyść organizm. Księżyc w znaku Bliźniąt sprzyja szaleństwu i zabawie. W związku z tym, 
idąc wyrzucić śmieci, uprzedź rodzinę o możliwości spotkania kumpla, pójścia na imprezę i powrotu po 
tygodniu. Po co mają niepotrzebnie się martwić? Będziesz mieć fuksa. Obowiązki będziesz traktować 
jak dopust boży – szybko je wypełnisz i przez resztę dnia będziesz marzyć o wyjściu do domu. Twoje 
szczęśliwe liczby : 8, 11, 20, 23 i 28 

Łukaszu, jesteś wulkanem energii. Seks w twoim wydaniu to niekończąca się seria pomysłów, od któ-
rych może zakręcić się w głowie. Kochasz  powoli, jesteś mistrzem w przedłużaniu gry wstępnej. Nie 
próbuj udobruchać Lwa. Wobec Wagi unikaj emocjonalnych ocen. Strzelec zrobi ci zaskakującą przy-
sługę. Natomiast z Bliźniętami dobrze ci pójdzie w interesach. Twoje szczęśliwe liczby : 1, 15, 19, 22     
i 29 
Pani Ewo, twoja kondycja od kilku ładnych miesięcy jest w stu procentowej formie. Nie powinnaś 
również w tym roku narzekać na brak witalności, czy chandrę. Wraz z końcem tego roku, potężny za-
strzyk gotówki zadowoli Cię, drogi Wodniku i pozwoli spędzić udany wypoczynek gdzieś w ciepłych 
krajach. Pani szczęśliwe liczby : 2, 6, 14, 19 i 27 

Urodzeni w marcu : 
Aleksandra Skiba  

Adrian Dąbek  
Krzysztof Żołdak 

Droga Aleksandro, w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy poczujesz przypływ energii życiowej i sił 
witalnych. Duża dawka ruchu każdego tygodnia pozwoli Ci myśleć jasno i przejrzyście – relacja umy-
słu z ciałem jest Ci doskonale znana i wiesz, na jakie efekty możesz liczyć podejmując regularny wysi-
łek fizyczny. Nigdy niczego nie czytasz, choć o wszystkim masz z góry wyrobione zdanie.  Twoje 
szczęśliwe liczby   : 1, 8, 11, 18 i 22 
Panie Krzysztofie, dobrze zarządzaj swoim czasem i zobowiązaniami (szczególnie zaległymi), a uchro-
nisz się od wielu problemów. W nowym roku  będziesz przeprowadzał trafione transakcje finansowe. 
Straty ci raczej nie grożą, co nie oznacza, że masz nie kontrolować wydatków. Możesz więc śmiało 
planować budowanie planu oszczędnościowego. Ogólnie rzecz biorąc, Baran nie będzie narzekał na 
swoje zdrowie. Czekają go nieliczne i niegroźne infekcje, które szybko zwalczy.  Pana szczęśliwe   
liczby : 3, 5, 9, 18 i 26 


