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W lipcu 2017 roku młodzież z naszej szkoły odbyła pięciotygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii. W projekcie wzięło 
udział trzydziestu uczniów z ZST w Janowie Lubelskim z Technikum Ekonomicznego, Technikum Samochodowego, 
Technikum Budowlanego, Technikum Informatycznego, Technikum Mechanicznego i Technikum Usług Fryzjerskich. 
Młodzież odbywała praktyki w Dublinie, Irlandia, Zakwaterowani byli parami u rodzin irlandzkich. Ćwicząc samodzielność 
codziennie dojeżdżali do pracy transportem miejskim. Odbywali staż w firmach irlandzkich dopasowanych do ich potrzeb 
zawodowych oraz profilu szkoły, do jakich uczęszczają. Wyjazd był okazją do ćwiczenia umiejętności zawodowych, 
nawiązania nowych znajomości, poznania tamtejszej kultury oraz testu samodzielności. 
 
Podczas praktyk zagranicznych projekt: 

 zapewnił uczniom praktyki o odpowiedniej jakości - adekwatnych do potrzeb naszych uczniów,  przydzieliliśmy 
naszym uczniom zadania  i obowiązki odpowiadające ich kwalifikacjom oraz celom szkolenia, w firmach Irlandzkich 
zgodnych z profilem zawodowym uczestników 

 zapewniał odpowiednie wsparcie podczas praktyk - merytoryczne i praktyczne, poprzez, monitorowanie przebiegu 
praktyk 

 uczniowie otrzymali również wsparcie językowe ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego 
 podczas  weekendów realizowaliśmy programu kulturoznawczy, podróżując po całej Irlandii 
 po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymali certyfikaty uznawane w całej Unii Europejskiej 

 
Projektem  "Praktyki  zagraniczne młodzieży kluczem do kariery zawodowej" wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
zarówno młodzieży, szkoły  jak i społeczności lokalnej. Naszymi działaniami chcemy sprawić by absolwent naszej szkoły był 
przygotowany do zmieniającego się rynku pracy. By posiadał wiedzę i umiejętności, które pomogą mu być bardziej 
konkurencyjnym i by odniósł sukces w postaci zatrudnienia w dobrze prosperującej firmie. 
„Praktyki zagraniczne młodzieży kluczem do kariery zawodowej.” To działanie w ramach projektu „Staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO 
WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Widząc zadowolenie uczniów i korzyści 
jakie otrzymali biorąc udział w projekcie mamy nadzieję na kolejne jego edycje. 
 

Koordynator  
Szabat Bartosz 
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Dnia 14 listopada br. Odbyły się wybory do 
Rady Samorządu Uczniowskiego. 

Kandydowało 44 uczniów z poszczególnych 
klas – po dwie osoby, a wyjątkiem klas 
maturalnych. 

Warunkiem koniecznym była ocena 
zachowania minimum dobra, uzyskana  
w poprzednim roku szkolnym. Listy były 
wywieszone, zgodnie z Ordynacją 
Wyborczą SU, na 10 dni wcześniej do 
wiadomości wyborców. 

Największą ilość głosów uzyskali: 

1. Moskal Damian(IITI) - 129 
2. Flis Beata(ITI) – 122 
3. Ciupak Piotr(IITE) – 105 
4. Powrózek Karol(IIITB) – 103 
5. Łach Oliwia(TUF) – 97 
6. Kiszka Agata(ITE) – 92 
7. Zyśko Marcin(IIITPD) – 86 
8. Pizoń Piotr(IIITS) – 82 
9. Cyran Kinga(IIITB) - 79 
10. Rycerz Natalia(IITE) - 79 
11. Kosidło Dominika(TUF) - 74 
12. Graboś Patryk(IIZW) – 73 
13. Krzysztoń Sylwia(IITI) -73 

  

15 listopada odbyło się pierwsze zebranie, 
na którym rozdzielili pośród siebie 
poszczególne funkcje. 

Przewodniczącą została Kinga Cyran, 
uczennica klasy III TB -  stypendystka PRM, 
która niewątpliwie stanowi wzór do 
naśladowania i jest wizytówką Szkoły. 

Nowym członkom Rady SU gratulujemy 
 i życzymy owocnej pracy  w trakcie 
dwuletniej kadencji samorządu. 

          

Opiekun SU 

Aldona Pituch 

 

 RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU 
SZKÓŁ TECHNICZNYCH  

W JANOWIE LUBELSKIM 

  

                     PRZEWODNICZĄCA – KINGA CYRAN, KLASA III TB 

                          ZASTĘPCA – DAMIAN MOSKAL, KLASA II TI 

                          SEKRETARZ – NATALIA RYCERZ, KLASA II TE 

                          SKARBNIK – KAROL POWRÓZEK, KLASA III TB 

  

         RZECZNIK PRAW UCZNIA –         PIOTR CIUPAK, KLASA II TE 

         SEKCJA CHARYTATYWNA –        DOMINIKA KOSIDŁO, KLASA I TUF 

                                                                  OLIWIA ŁACH, KLASA I TUF 

        SEKCJA REPREZENTACYJNA –     BEATA FLIS, KLASA I TI 

                                                                  AGATA KISZKA, KLASA I TB 

                                                                  PIOTR PIZOŃ, KLASA III TM 

        SEKCJA ROZRYWKOWA –            PIOTR CIUPAK, KLASA II TE 

                                                                  KAROL POWRÓZEK, KLASA III TB 

                                                                  PIOTR PIZOŃ, KLASA III TS 

        SEKCJA ORGANIZACYJNA –         KINGA CYRAN, KLASA III TB 

                                                                  SYLWIA KRZYSZTOŃ II TI 

                                                                  NATALIA RYCERZ, KLASA II TE 

         SEKCJA SPORTOWA –                 MARCIN ZYŚKO, KLASA III TPD 

                                                                 GRABOŚ PATRYK, KLASA II WZ 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani premier,  

Beata Szydło ,najlepszym uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych z całego kraju stypendia Prezesa 

Rady Ministrów. 

Wśród wyróżnionych znalazł się Łukasz Pizoń,  

uczeń klasy IV Technikum Informatycznego.  

Może się on poszczycić średnią w wysokości 5,81.  

Sukces ten osiągnął pilną pracą. Jego zaangażowanie nie 

tylko w naukę ale i sprawy szkoły jest wyraźnie widoczne. 

Łukasz bierze udział w konkursach, olimpiadach oraz 

bardzo dobrze sprawdza się w roli konferansjera podczas 

różnych przedstawień oraz uroczystości. Jego ambitna 

postawa na pewno zostanie nagrodzona jeszcze wieloma 

sukcesami. 

W tym roku 237 uczniów z województwa lubelskiego 

otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. 

Wyróżnieniem tym mogą pochwalić się:  

Weronika Kot ( IITF ), Kinga Marlena Cyran ( III TB ), 

Katarzyna Mazur ( IV TE ) oraz Łukasz Pizoń ( IV TI ).  

Aby je otrzymać kandydat musi spełnić przynajmniej 

jeden z warunków: otrzymać promocję  

z wyróżnieniem oraz bardzo dobrą ocenę  

z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej 

szkole średnią ocen a także wykazywać szczególne 

uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy. 

Uroczystość ta odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu 

Marszałkowskiego. Obecni na niej byli między innymi 

wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz lubelski 

kurator oświaty Teresa Misiuk. To właśnie z ich rąk 

stypendyści otrzymali nagrody. 

W Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się już czwarta 

edycja Funduszu Stypendialnego im. Lecha i Marii 

Kaczyńskich. Piotr Pizoń ( III TS ) znalazł się wśród 

26 równie uzdolnionych uczniów. Piotr dalej rozwija swój 

talent muzyczny. Gra on na keyboardzie oraz śpiewa.  

Jest również członkiem zespołu szkolnego, z którym 

bierze udział w przedstawieniach oraz uroczystościach 

szkolnych. 
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Społeczność szkolna Zespołu Szkół Technicznych  

w Janowie Lubelskim zainaugurowała rok szkolny 

2017/2018 mszą świętą w kościele pw. Świętej 

Jadwigi Królowej, po zakończeniu której uczniowie 

udali się do auli szkolnej, gdzie odbyła się uroczysta 

akademia. 

Na uroczystości gościliśmy przedstawiciela organu 

prowadzącego - sekretarza Powiatu Janowskiego 

Grzegorza Krzysztonia oraz przewodniczą Rady 

Rodziców - Panią Beatę Moskal. 

Pierwsza część akademii poświęcona była 

wydarzeniom, jakie miały miejsce w Janowie we 

wrześniu 1939 roku. W scenariusz części wplecione 

zostały fragmenty relacji i pamiętników uczestników 

tamtych pamiętnych dni, m.in. księdza Czesława 

Dmochowskiego, ówczesnego wikariusza janowskiej 

parafii. Szczególnym dniem był 8 września, kiedy to 

o 12.35 nadleciały samoloty i rozpoczęło się 

pierwsze bombardowanie. Ksiądz Dmochowski tak 

to wspomina: „Zburzone zostały domy, wybuchło 

wiele pożarów. W oknach nie ocalała ani jedna 

szyba. Po około godzinie nastąpił drugi nalot. 

Ludność usiłowała zbiec na pola. Powstał zamęt. 

Samoloty zrzucały bomby, strzelano do ludzi  

z karabinów maszynowych. W mieście wybuchła 

panika.”  

Akademia poświęcona była oficjalnemu rozpoczęciu 

nowego roku szkolnego. Podczas uroczystego 

przemówienia dyrektor szkoły Pan Mariusz Wieleba 

powitał wszystkich zgromadzonych w auli szkolnej 

nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. 

 

Życzył uczniom, by czas pobytu w szkole był dla 

każdego pełen pozytywnych doświadczeń związanych 

ze zdobywaniem nowych umiejętności i poznawaniem 

świata. Szczególnie serdeczne słowa skierował do  

118 uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają 

naukę w sześciu typach technikum oraz branżowej 

szkole I stopnia, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Technicznych. 

Podczas tej części uroczystości wręczone zostały 

certyfikaty trzydziestu uczestnikom 

pięciotygodniowych wakacyjnych staży zawodowych  

w Irlandii. W trakcie ich trwania uczniowie mieli 

możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 

zawodowych i językowych, a także poznania kultury  

i obyczajów Irlandczyków. 

Akademię zakończyły optymistyczne słowa:  

„zostało nam tylko 300 dni do następnych wakacji  

– cóż to jest w obliczu wieczności.”  

Karolina Moskal, klasa IV TE 

Łukasz Pizoń, klasa IV TI 

 

 

„Wczoraj jest historią, jutro tajemnicą, a dziś jest darem”  

A. A. Milne 
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W sobotę 2 września 2017 roku na terenie Parku 

Zoom Natury odbył się piknik rodzinny  

„Mama, tata i ja”, w którego organizację czynnie 

włączyli się uczniowie naszej szkoły pod opieką 

nauczycielek: Katarzyny Kozioł, Kamili Surowskiej, 

Aldony Pituch oraz Anny Szmidt.  

Szkolni kabareciarze Karol Powrózek oraz  

Damian Siwek brawurowo przedstawili skecze 

„Drzwi” Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz 

„Angielskie wyjście” Kabaretu Ani Mru Mru.  

Szkolny zespół muzyczny w składzie: Agnieszka 

Startek – wokal, Piotr Pizoń – instrumenty 

klawiszowe, Dariusz Krzysztoń - perkusja, Tomasz 

Kamiński – gitara basowa oraz Piotr Ciupak – gitara, 

zaprezentował utwory z repertuaru Anny Jantar 

oraz zespołów: Rotary, Wilki oraz Happysad. 

Zwieńczeniem występu było wykonanie w wersji 

heavy metalowej przeboju zespołu Akcent  

„Oczy zielone”. Zarówno skecze, jak i piosenki 

bardzo się publiczności podobały, o czym świadczyły 

gromkie brawa, jakimi je nagradzała. Występy 

młodzieży Zespołu Szkół Technicznych na tego 

rodzaju imprezach są doskonałą promocją szkoły  

w środowisku lokalnym. Uczniom, którzy poświęcili 

swój jeszcze wakacyjny, wolny czas, bardzo 

dziękujemy i gratulujemy znakomitego występu. 

 

 

  

 

„Noc listopadowa; w chacie, w świetlicy. Izba wybielona 

siwo, prawie błękitna, jednym szarawym tonem 

półbłękitu obejmująca i sprzęty, i ludzi, którzy się przez 

nią przesuną. Przez drzwi otwarte z boku, ku sieni, 

słychać huczne weselisko, buczące basy, piskanie 

skrzypiec, niesforny klarnet, hukania chłopów i bab  

i przygłuszający wszystką nutę jeden melodyjny szum  

i rumot tupotających tancerzy...” tymi słowami Dyrektor 

Szkoły Mariusz Wieleba rozpoczął wspólne czytanie 

„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, które odbyło się 

07.09.2017 roku w Auli Szkolnej Zespołu Szkół 

Technicznych. 

Zgromadzeni uczniowie, nauczyciele oraz  rodzice mieli 

okazję uczestniczyć w  spotkaniu z literaturą, podczas 

którego wysłuchali wielu charakterystycznych 

fragmentów dramatu m. in. : rozmowy Pana Młodego  

z Panną  Młodą;  Radczyni z Kliminą, Dziennikarza  

z Czepcem.   

 

Kamila Surowska 

Aldona Pituch 

Katarzyna Kozioł 

Anna Szmidt 
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W głośnym czytaniu wzięli udział nauczyciele:  

pani Iwona Martyna, pani Elżbieta Dębiec,  

pani Iwona Dąbek, pan  Jan  Papierz, przewodnicząca 

Rady Rodziców, pani Beata Moskal oraz uczniowie: 

Karolina Moskal, Marlena Kania, Kinga Cyran, Karol 

Powrózek, Damian Siwek, Patryk Chmiel i Łukasz 

Pizoń. Uczestnicy  obejrzeli prezentację filmową 

przybliżającą treść „Wesela” oraz prezentację 

multimedialną  przedstawiającą  życie i twórczość 

Stanisława Wyspiańskiego. 

W tym roku przypada 5 edycja Narodowego Czytania, 

której nadrzędnym celem jest propagowanie 

bogactwa polskiej literatury, popularyzacja 

czytelnictwa oraz wzmacnianie narodowej 

tożsamości. Jest to bardzo ważne wydarzenie, które 

pokazuje, że w dobie Internetu i pędzącym świecie 

powinniśmy pamiętać o wspaniałych dziełach polskiej 

literatury i przekazywać młodzieży, że warto sięgać 

po wartościowe dzieła, doceniać piękną polszczyznę  

i dialog z tradycją. 

 

Nauczyciele bibliotekarze 

 

 

15 września br. klasy pierwsza Technikum Usług 

Fryzjerskich oraz druga Technikum 

Informatycznego z wychowawczyniami-  

Katarzyną Kozioł i Aldoną Pituch miło spędziły czas  

w Momotach Górnych na ognisku połączonym 

 z grą w paintball. 

Najważniejszym celem, jaki przyświecał 

zorganizowaniu tego plenerowego wyjścia,  

a właściwie wyjazdu, była integracja klasy pierwszej 

w swoim gronie i bliższe poznanie siebie nawzajem. 

Klasa druga, znając już siebie i środowisko szkolne, 

pokazała młodszym koleżankom i koledze, jak 

fajnie jest być razem, dzielić ze sobą radości  

i smutki, stanowić zgraną i fajną klasę. 

 

Paintball uczy myślenia strategicznego, komunikacji 

niewerbalnej, a przede wszystkim gry zespołowej. 

Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, 

rozmowy towarzyskie pozwalają na poznanie 

swoich zainteresowań i pasji. W ławce szkolnej czy 

podczas przerwy nie ma czasu na pogłębianie 

relacji, a taką właśnie możliwość daje wspólny 

wypad na łono przyrody. 

Obie klasy były bardzo zadowolone z wyjazdu  

i tego, że mogły piątkowe popołudnie spędzić w tak 

miły sposób. 

 

13 



 
 

 
 

 

 

 

26 września po raz kolejny obchodziliśmy 

w Zespole Szkół Technicznych Europejski Dzień 

Języków Obcych - święto europejskiej różnorodności 

językowej oraz możliwość  do podkreślenia korzyści 

płynących z nauki języków.  W całej Europie 

odbywają się akcje mające na celu zachęcenie do 

nauki innych dialektów oraz poznawania kultury 

 i tradycji cudzoziemców. Z tej okazji uczniowie pod 

opieką nauczycieli języków obcych w składzie:  

p. Magdalena Peret, p. Ewa Grodecka,  

p. Bartosz Szabat, p. Emilia Żuber,  

p. Angelika Wieczorek, p. Anna Szmidt przygotowali 

prezentację, skecz oraz piosenki rosyjskie  

pt. "Kanikuły" i "Katiusza" zaśpiewane m.in. przez 

naszych kolegów i koleżanki  z Ukrainy oraz wiele 

więcej atrakcji. 

Tegoroczna odsłona Europejskiego Dnia Języków 

Obcych to również językowa gra miejska podczas, 

której uczniowie z poszczególnych klas pod okiem 

nauczycieli mieli za zadanie dotrzeć do czterech 

stacji i rozwiązać przygotowane nie tak łatwe 

zadania. Przy pierwszej stacji, która znajdowała się 

w auli szkolnej uczniowie musieli wykonać 

pamiątkowe zdjęcie z rekwizytami następnie druga 

stacja przy wejściu do szkoły przygotowała pytania 

na temat Irlandii. Kolejna stacja znajdowała się przy 

bramie szkoły, a uczniowie musieli ułożyć balony 

kolorami tak, aby stworzyć pięć wyznaczonych flag. 

Ostatnia czwarta stacja była zlokalizowana w parku 

przy fontannie i należało podać tam polskie 

odpowiedniki przysłów. W zaciętej rywalizacji 

zwyciężyli : 

 

       

 

 

 

 

 

Kolejny Europejski Dzień Języków Obcych zakończył 

się sukcesem. Uczniowie poprzez zabawę sprawdzili 

swoją wiedzę językową, a mieszkańcy Janowa  

w ramach święta otrzymali słodkie krówki  

i kolorowe baloniki. 

   

 

 

 

 

 

 

 Drużyna nr 7 - kl. 4TE i 4TS 

 Drużyna nr 2 - kl. 3TE, 2TED, 1TE 

 Drużyna nr 5 - kl. 1, 2 i 3 TUF 
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Nasi ambitni koledzy, Tomasz Kamiński oraz  

Adrian Gałus ( II TI ), wzięli udział w drugiej edycji 

konkursu „Twoje europejskie wyzwanie”. Zadaniem 

było stworzenie krótkiego filmu ukazującego jak 

fundusze unijne zmieniły nasz powiat. Ich ciekawy 

pomysł spotkał się z aprobatą. Dzięki temu wraz  

z Panią Katarzyną Kozioł, swoją koordynatorką, 

mogli wyruszyć na 3-dniową wycieczkę do Brukseli. 

Mieli okazję zwiedzić Parlament Europejski  

w towarzystwie samego organizatora, europosła 

Krzysztofa Hetmana. W planie podróży znalazło się 

także miejsce na inne atrakcje. Zwiedzili oni stare 

miasto oraz Grand Place. Miejsce to zachwyca swoją 

architektoniczną różnorodnością. Zawitali również 

do Brugii, miasta w północno-zachodniej Belgii.  

Jest ono obfite w kanały, dzięki którym zasłynęło 

jako flamandzka Wenecja.  
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Od grudnia 2017 roku w ramach zadania nr 2 Projektu 
„Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania 
dodatkowych uprawnień” w Technikum 
Samochodowym, Technikum Mechanicznym, 
Technikum Ekonomicznym i Technikum 
Informatycznym realizowany jest kurs prawa jazdy 
kat. B.  Zajęcia teoretyczne rozpoczęła pierwsza 
ośmioosobowa grupa uczestników. Wykłady 
dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy w wypadkach 
drogowych odbywały się na zarówno na terenie 
szkoły, jak i w Ośrodku Szkolenia Kierowców Auto 
Kolor przy ul. 3 Maja 7 w Janowie Lubelskim.   
Już wkrótce rozpoczną się zajęcia praktyczne na placu 
manewrowym i w terenie. Ze szkolenia skorzysta  
42 uczniów klas drugich i trzecich technikum.  
Druga grupa rozpocznie kurs już marcu, natomiast 
grupa trzecia i czwarta we wrześniu. Kurs prawa jazdy 
jest jednym z siedmiu szkoleń, które umożliwią 
młodzieży uzyskanie dodatkowych uprawnień.  
Projekt jest współfinansowany w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 
w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL2. 
 
 

 
Jako największa placówka oświatowa w powiecie 
janowskim dba szczególnie o atrakcyjną ofertę 
edukacyjną oraz dodatkowe możliwości 
zdobywania przez uczniów kwalifikacji  
do wykonywania zawodu. 
 
W tym roku szkoła realizuje Projekt pt. 
„Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery 
zawodowej” współfinansowany w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
który skierowany jest do  
164 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych 
uczęszczających do Technikum Ekonomicznego, 
Technikum Informatycznego, Technikum 
Mechanicznego oraz Technikum Samochodowego. 
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We wrześniu uczniowie wszystkich klas czwartych ZST 

uczestniczyli w specjalnie dla nich zorganizowanym 

Lubelskim Salonie Maturzystów. Miejscem spotkania 

był Uniwersytet Przyrodniczy, a głównym 

organizatorem Magazyn Edukacyjny Perspektywy, 

który między innymi wydał specjalnie na tę okazję 

"Informator dla Maturzystów 2018". 

 Uczniowie mieli okazję zapoznać się z bogatą 

ofertą edukacyjną przygotowaną przez uczelnie 

wyższe nie tylko lubelskie, ale także z: Krakowa, 

Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Białegostoku 

oraz University of Bradford.   

Ponadto młodzież uczestniczyła  w wykładach 

prowadzonych  przez ekspertów z Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Słuchacze  

dowiedzieli się, że najczęściej wybieranymi 

dodatkowymi przedmiotami są: biologia, chemia, 

historia i wiedza o społeczeństwie.  Uczestnicy 

spotkań dowiedzieli się wiele na temat przebiegu 

egzaminów maturalnych, a także kryteriów 

oceniania. Od przedstawicieli uczelni usłyszeli,  

jak wygląda kształcenie na interesujących ich  

kierunkach, jakie są progi punktowe uprawniające 

do dostania się na dany kierunek, jakie są 

możliwości ubiegania się o stypendium 

Tradycyjnie, pełni nowych informacji,  

jak i gadżetów, uczniowie zadowoleni wrócili  

do domu. 

                                                                                                                                  

Iwona Maryna 

Kamila Surowska 

29 września 2017r. maturzyści ZST uczestniczyli  

w pielgrzymce na Święty Krzyż. Organizatorem wyjazdu był 

Ksiądz Jacek Zieliński, a opiekę nad młodzieżą sprawowali: 

Pani Iwona Martyna, Pani Kamila Surowska oraz  

Pan Andrzej Zezuliński. Uczniowie dotarli do Klasztoru  

na Świętym Krzyżu, przemierzając szlak biegnący 

wschodnim stokiem Łysej Góry, zwany Drogą Królewską. 

Na szlaku prowadzącym do klasztoru została odprawiona 

droga krzyżowa przygotowana przez młodzież z czytaniami 

skłaniającymi do refleksji. 

W drodze do klasztoru maturzyści mieli okazję zobaczyć 

figurę legendarnego pielgrzyma Emeryka, buk „Jagiełły”  

– jeden z najstarszych pomników przyrody na terenie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Grotę Matki Boskiej 

oraz drewnianą kapliczkę „Dąbrówki”.  Po dotarciu na 

szczyt Łysej Góry odprawiona została msza święta, podczas 

której ksiądz Jacek w swoim kazaniu skierował słowa do  

maturzystów mówiąc, że stoją przed ważnym wyborem 

dalszej drogi życiowej. 

Po mszy świętej nastąpiło zwiedzanie Sanktuarium Relikwii 

Drzewa Krzyża Świętego, o którym w ciekawy sposób 

opowiedział przewodnik. Pielgrzymkę uwieńczyło wejście 

na kościelną wieżę, z której można podziwiać panoramę 

Gór Świętokrzyskich i okolic.  

Iwona Martyna 

Kamila Surowska 
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„Zacną rzeczą jest uczyć się, 
jeszcze zacniejszą nauczać” 

 

Słowa Marka Twaina stały się mottem tegorocznej 
akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej, która odbyła 
się 12 października w auli Zespołu Szkół Technicznych  
w Janowie Lubelskim. 

Dzień ten jest szczególnym wydarzeniem w życiu całej 

społeczności szkolnej. Wówczas uczniowie obdarowują 

pedagogów kwiatami i składają im życzenia, dziękując za 

ciężką pracę i wysiłek włożony w ich wychowanie. 

Święto polskiej oświaty przypomina wszystkim  

o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz zwraca 

uwagę na szczególne posłannictwo i rolę społeczną 

nauczycieli, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją 

codzienną pracą. 

1 października 2017 roku w pobliżu kościelnej kaplicy  

w Momotach Górnych młodzież z Zespołu Szkół 

Technicznych zaprezentowała montaż słowno -muzyczny  

poświęcony  zakończeniu działań obronnych grupy 

pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego.  Uroczystość 

uświetniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej imienia  

płk. Tadeusza Zieleniewskiego, która zaprezentowała 

musztrę wojskową oraz pokaz sprawności jeździeckich 

kawalerii konnej.  Spektakl ukazywał najważniejsze 

momenty z wojennej historii Momot Górnych 

 – kapitulację, złożenie broni i rozstrzelanie jeńców.   

Na szczególną uwagę zasługuje oprawa muzyczna,  

na którą składały się refleksyjne piosenki, m. in.  

z repertuaru Edyty Geppert  brawurowo wykonane 

przez: Agnieszkę Startek z klasy III TE, Kingę Drąg z klasy 

I TUF oraz Piotra Pizonia z klasy III TS. 

 

Warto przypomnieć ,że Grupa Wojska Polskiego  

płk. Zieleniewskiego powstała w końcu września 1939 

roku, na Lubelszczyźnie, w okolicy Sobieskiej Woli. 

Pułkownik Tadeusz Zieleniewski objął dowództwo nad 

kilkoma podgrupami i szeregiem luźnych oddziałów 

wojska. 29 września 1939roku kolumny oddziałów 

pułkownika Zieleniewskiego stoczyły trzy zwycięskie 

bitwy z Niemcami, rozbijając poważne siły niemieckie 

pod Polichną i Szastarką oraz zdobywając w zaciekłych 

bitwach Janów Lubelski i Dzwolę.  

 

Gdy  Grupa Zieleniewskiego została osaczona przez siły 

obu najeźdźców, podjęto decyzję o kapitulacji.  

1 października 1939 roku oddział rozbrojono,  

a ok. 10 tyś. żołnierzy i oficerów zostało wysłanych do 

sowieckiej niewoli. Wiosną 1940 r. oficerowie zostali 

wymordowani w Charkowie i Katyniu. 

 

 Elżbieta Dębiec 

Iwona Martyna 

  Michał Komacki 
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Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do 
wyróżnienia nauczycieli za ich trud i wysiłek włożony  
w realizowanie codziennych obowiązków zawodowych 
oraz odniesione sukcesy. W tym roku nagrodę Starosty 
Janowskiego za osiągnięcia w pracy  
dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej otrzymał 
Pan Władysław Matysek, natomiast nagrodę Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych otrzymali nauczyciele:  
Pani Iwona Dąbek, Pani Beata Łukasik,  
Pani Anna Szmidt, Pan Andrzej Karasiewicz,  
Pan Jan Papierz oraz Pan Andrzej Zezuliński. 
 
Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program 

artystyczny: śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz 

rozbawili publiczność skeczem związanym z życiem 

szkolnym. Do swoich nauczycieli skierowali wiele 

ciepłych i miłych słów. W ten sposób podkreślili swoją 

wdzięczność za codzienny trud pracy, poświęcenie, 

czujność i troskę o ich dobro. 

  

Po raz pierwszy uczniowie zaprosili nauczycieli do 

aktywnego udziału w akademii. Pan dyrektor Mariusz 

Wieleba oraz Panie Aldona Pituch i Kamila Surowska 

wzięli udział w konkursie wiedzy o naszej szkole. 

Wykazali się przy tym znakomitą znajomością tematu, 

a przez to utrudniali wyłonienie zwycięzcy.  

W przepięknym wykonaniu piosenki Kasi Sobczyk  

pt. „Mały Książę” na szkolnej scenie zadebiutowała 

Pani Janina Wiechnik, na co dzień nauczycielka języka 

polskiego. Najtrudniej zebranym na akademii było 

rozpoznać Panie Małgorzatę Staszowską-Konwę  

i Magdalenę Peret, które wystąpiły w skeczu 

kabaretowym wcielając się w role rodziców 

uczestniczących w wywiadówce szkolnej. 

 

Tegoroczna akademia wzbudziła wyjątkowe 

zainteresowanie i szczery uśmiech wszystkich 

zebranych, przez co na długo zapisze się w ich pamięci. 

 

B.Łukasik 

M.Staszowska-Konwa 

M.Peret 

 

 

Wczesną jesienią, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, 

zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole kojarzą się 

uczniom z biegami przełajowymi. Nielubiana przez 

uczniów  „hydrofornia” wyciska z nich ostatnie poty. 

Po kilku morderczych  lekcjach spędzonych na „hydro”, 

udało się nauczycielom wyłonić najlepszych zawodników, 

którzy zakwalifikowali się eliminacji do powiatowych  

sztafetowych biegów przełajowych. 
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Zawody powiatowe zostały rozegrane 

6 października w atrakcyjnej scenerii janowskiego 

Zoomu Natury. 

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu janowskiego,  

w kategoriach dziewcząt i chłopców. Dziewczęta 

biegały na dystansie 10x800m, natomiast chłopcy 

na dystansie 10x1500m. 

Trasy biegowe na zawodach, jak przystało na biegi 

przełajowe, prowadziły przez plażę, las, łąkę  

i odcinki utwardzone. 

Nasze drużyny (zarówno dziewcząt jak i chłopców) 

nie miały sobie tego dnia równych, i spokojnie 

kontrolując od początku do końca przebieg 

wyścigu, zakończyły rywalizację na pierwszych 

miejscach, zdobywając tytuł mistrzów powiatu. 

Wygrana pozwoliła naszym drużynom  awansować 

do ½ finału wojewódzkiego w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych w miejscowości  

Biszcza – Żary (pow.biłgorajski). Tam odbyły się  

12 października zawody, oczywiście z udziałem 

naszych drużyn. W finale dziewczęta zajęły  

miejsce III, natomiast chłopcy IV. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów! 

 

Drużyna dziewcząt: 

 Kulpa Izabela 2TUF 

 Mazur Katarzyna    4TE 

 Bożek Agata    2TB 

 Skorupa Karolina    2TB 

 Cyran Kinga    3TB 

 Kosidło Dominika    1TUF 

 Wiechnik Agnieszka   1TE 

 Kania Kamila    1TE 

 Kania Marlena    4TE 

 Flis Anna    1TUF 

 Kiszka Agata    1TE 

 Wołoszyn Katarzyna    2TE 

 Todys Natalia   2TUF 

 Sulowska Sylwia    4TE 

 Ciupak Jolanta   2TE 

 Pasztaleniec Dominika    4TE 

 Flis Julia    2TUF 

 Buczek Natalia    1TE 

 Kiełbasa Iwona   1TUF 

 Kryk Karolina     1TUF 

 Kata Natalia    2TE 

 Styk Patrycja    2TE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drużyna chłopców 

 Vovnianka Oleksy    1TS 

 Kulpa Mateusz    2TB 

 Łukasik Kamil  2TB 

 Góra Cezary  2TI 

 Kapusta Kacper  2TM 

 Szatkowski Szymon  2TPD 

 Zioło Radosław  2TS 

 Golec Arkadiusz  2TS 

 Ciupak Dariusz  3TB 

 Jargieło Mariusz  3TB 

 Blacha Michał  3TB 

 Bielecki Dariusz   3TB 

 Wasil Dawid  2TPD 

 Groszek Radosław  3TPD 

 Chmiel Patryk  4TB 

 Rudnicki Krzysztof   4TB 

 Kamiński Michał   4TS 

 Sobótka Rafał  4TS 
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Jako Szkolny Klub Wolontariusza rozpoczęliśmy 

przygodę z akcją "Marzycielska poczta". Spośród 

wielu dzieci, które są bardzo chore i jedyną 

radością dla nich są listy oraz kartki pocztowe od 

ludzi dobrego serca, wybraliśmy małą Martynkę 

Kurek z Niedrzwicy Dużej. Dziewczynka ma 9 lat  

i jest chora na Mukowiscydozę. 

 Jest wychowywana jedynie przez mamę. 

 W poniższym linku znajdują się wszelkie 

informacje na temat Martynki- jej zainteresowań 

i postępów w leczeniu. Wiemy, że stan jej 

zdrowia ostatnio pogorszył się. 

Swoim pierwszym listem od naszej szkoły 

chcemy sprawić, aby pojawił się uśmiech na jej 

twarzy. Martynka ma kilka marzeń. Mamy 

nadzieję, że spełnimy jakieś marzenie i będziemy 

mieć satysfakcję, że zostaniemy sprawcami 

wielkiej nadziei na lepsze jutro. Chcemy dać 

przykład, że los małego chorego dziecka nie jest 

nam obojętny. Pierwszy list na zawiązanie 

znajomości jest już gotowy do wysłania. 

Martynka bardzo lubi koniki, więc pierwszą 

niespodzianką dla niej będzie kalendarz na  

2018 rok z konikami w formie pocztówek. 

 Jeśli ktoś miałby ochotę włączyć się i przynieść 

jakąś rzecz dla niej, według listy jej 

zainteresowań, to z następnym listem wyślemy 

dany prezent. Wszystkim chętnym do włączenia 

się razem z nami do akcji, z góry bardzo 

dziękujemy. Pozdrowiliśmy Martynkę od całej 

społeczności naszej szkoły. 

 

 

https://marzycielskapoczta.pl/martynka-kurek/ 

 

 

Anna Szmidt- Koordynator Szkolnego Klubu 

Wolontariusza "Amicus” 

 

19 października b.r.  Kinga Drąg (I TUF),  

Agata Szewc (II TUF) i Agnieszka Startek (III TE) 

reprezentowały naszą szkołę w powiatowym konkursie 

piosenki pod hasłem „Śpiewać każdy może” 

zorganizowanym przez Janowski Ośrodek Kultury. 

 

W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne 

II m-ce zajęła  - Kinga Drąg 

III m-ce zajęła -  Agnieszka Startek 

 

Gratulujemy wszystkim udanych występów i życzymy 

dalszych sukcesów 

 

Beata Łukasik 
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Pielęgnując tradycję Szkolnego Wolontariatu  

i Wolontariatu działającego w Internacie naszej szkoły, 

17 października wybraliśmy się na janowski cmentarz, 

aby zapalić znicze na grobach żołnierskich.  

|oraz atmosfera jesiennego spaceru była sprzyjająca. 

Nasza zaduma nad historią i życiem ludzkim, które jest 

kruche i mija dla niektórych z nas za szybko- była 

ogromna. W drodze powrotnej wymienialiśmy się 

refleksjami o naszych bliskich, których już nie ma 

wśród nas. Podzieliliśmy się także informacją bardzo 

cenną dla społeczności szkolnej, a szczególnie dla 

uczniów z klasy pierwszej- o pracownikach szkoły, 

którzy spoczywają na naszym cmentarzu. Niektórzy  

z uczniów po raz pierwszy byli w tym miejscu,  

ale oczywiście to nie ostatnie odwiedziny przy 

grobach żołnierskich. Tą tradycję wciąż będziemy 

pielęgnować i pamiętać o bohaterach historycznych, 

jak również rodzinnych. 

 

Anna Szmidt- Koordynator Szkolnego Klubu 

Wolontariusza "Amicus" 

 

W październiku zakończyła się realizacja projektu  

pt. „Myślenie wizualne i videoscribing w praktyce”, 

dofinansowanego ze Środków Narodowego Centrum 

Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura  

2016-2018”, który realizowany był przez Zespół Szkół 

Technicznych w Janowie Lubelskim w partnerstwie  

z Janowskim Ośrodkiem Kultury. Organizatorem programu 

Bardzo Młoda Kultura było Centrum Spotkania Kultur  

w Lublinie. Projekt obejmował cykl warsztatów, podczas 

których 20 osób poznało technikę myślenia wizualnego  

– przedstawienie myśli za pomocą grafiki. Na pierwszych 

warsztatach uczestnicy poznali język myślenia wizualnego, 

markery firm specjalizujących się w produktach do 

wizualizacji oraz literaturę wspierającą w samodzielnym 

rozwijaniu nabytych umiejętności. Kolejne warsztaty 

poświęcone były nauce różnych technik pisania 

markerami. Natomiast trzecia część dotyczyła 

videoscribingu, czyli tworzenia filmu z uwzględnieniem 

grafiki oraz pisania tekstów. W czasie kilkugodzinnych zajęć 

uczestnicy opanowali umiejętność tworzenia plakatów  

i notatek graficznych, rysowania ikon abstrakcyjnych oraz 

estetycznego zapisu wizualnego. W ramach projektu został 

przeprowadzony konkurs na plakat filmowy  

z wykorzystaniem myślenia wizualnego do animacji  

Daniela Szczechury pt. „Fotel”. Miejsce pierwsze zajęła 

Katarzyna Moskal, miejsce drugie – Iga Wójcik i miejsce 

trzecie– Łucja Wieleba. Prace uczestników można obejrzeć 

na wystawie zlokalizowanej przy wejściu do szkoły. 

                                                                                    Emilia Żuber 
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22 października br. uczniowie Technikum Usług 

Fryzjerskich Janowskiego ZST wraz z nauczycielkami 

przedmiotów zawodowych, odwiedziły targi branży 

fryzjersko-kosmetycznej. 

 

Odbywająca się w Warszawskim Centrum  

Targowo-Kongresowym MT Polska impreza, stała się dla 

początkujących fryzjerów inspiracją i dała im możliwość  

zagłębienia się w świat fryzjerstwa. Uczniowie poznali 

najświeższe trendy, nowości produktów kosmetycznych  

i sprzętu fryzjerskiego, a ponadto zobaczyli fascynujące 

pokazy strzyżeń, upięć i koloryzacji. 

 

Częścią pokazów były także ambitne konkurencje 

mistrzowskie, dające motywację do doskonalenia 

własnego warsztatu pracy. Swoje umiejętności oraz trendy 

w koloryzacji i niecodzienne strzyżenia zaprezentowały 

cenione autorytety branży fryzjerskiej z kraju i ze świata. 

Młodym fryzjerom, stawiającym pierwsze kroki w pełnym 

pasji i zaangażowania w zawodzie życzymy wielu równie 

wyczesanych fryzur.  

 

  

 

25 października br. dzięki zaproszeniu  

Pana Jerzego Bieleckiego, Posła na Sejm RP, 

młodzież  ZST miała okazję zwiedzić stolicę Polski. 

Wycieczka  była  nagrodą dla uczniów, którzy na 

co dzień angażują się w życie szkoły i biorą czynny 

udział w akademiach i konkursach. 

Program wycieczki obejmował m.in. spacer   

po Starym Mieście, gdzie znajduje się Kolumna 

Zygmunta III Wazy- najwyższy i zarazem najstarszy 

świecki pomnik w stolicy, wybudowany w stylu 

barokowo - klasycystycznym Zamek Królewski czy  

pomnik warszawskiej Syrenki. 

Duże zainteresowanie wśród młodzieży wzbudził 

również,  jakże często widziany w programach 

informacyjnych  gmach Sejmu. Uczniowie mieli 

okazję zobaczyć m.in. Salę Posiedzeń Sejmu oraz 

zapoznali się ze strukturą funkcjonowania 

instytucji państwowych. 
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Tradycją już jest  że w październiku organizujemy  

w  Naszym Internacie tzw. ,,Otrzęsiny”, czyli 

uroczyste przyjęcie do społeczności  internackiej 

uczniów mieszkających pierwszy rok. 

Przygotowaniami i prowadzeniem imprezy zajęli 

się przewodnicząca Młodzieżowej Rady Internatu 

Weronika Kot oraz zastępca Bartłomiej Czarnecki. 

 Na początku wszystkie pierwszaki zostały 

,,wyposażone” w uszy, wąsy i ogony. Następnie 

dzielnie złożyły przysięgę, czyli ,,kocią rotę” oraz 

musiały sprostać zadaniom wyznaczonym przez 

starszych kolegów. Za prawidłowe wykonanie 

zadań ,,koty” nagrodzone były słodkimi 

upominkami. 

Tego wieczora młodzież świetnie się bawiła się 

podczas części oficjalnej jak i później  na 

dyskotekowym parkiecie, czego dowodem są 

nasze fotki. 

 

27 października 2017 roku uczennice ZST brały udział  

w warsztatach poświęconych czytaniu uczestniczącemu 

zorganizowanych w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym 

w Janowie Lubelskim. Warsztaty prowadziły Panie: Magdalena 

Niekra i Joanna Sulowska. Czytanie uczestniczące  to forma 

pracy z tekstem, w którą czynnie zaangażowana jest zarówno 

osoba czytająca, jak i osoba odbierająca tekst. Młodzież 

podczas wykładu miała okazję poznać alternatywne metody 

komunikacji. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia mieli 

za zadanie zaprojektować książkę dla dzieci wykorzystując swój 

talent plastyczny i kreatywność. Uczennice ZST z zapałem 

zabrały się do pracy nad stworzeniem książeczki wspomagającej 

aktywne czytanie.  

 

Iwona Martyna 
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 W dniu 8 listopada odbyła się uroczysta  

Inauguracja XXI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej 

„Eutrapelia”. Tym razem to podniosłe wydarzenie miało 

miejsce w Opatowie. Naszą szkołę reprezentowali:  

Pani Anna Szmidt i trzech uczniów w Poczcie 

Sztandarowym z klasy II Technikum Ekonomicznego: 

Natalia Rycerz, Karolina Ożóg oraz Dawid Szatan.  

W Kolegiacie pw. Świętego Marcina zgromadziły się 

delegacje z 41. szkół Diecezji Sandomierskiej. Uroczystości 

rozpoczęły się od Mszy Świętej koncelebrowanej, pod 

przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza  

-Pasterza Diecezji Sandomierskiej. Wszystkich przybyłych 

na Inaugurację powitał proboszcz parafii  

Ks. Michał Spociński. W homilii Ordynariusz Diecezji 

zwrócił się do młodzieży, aby zawsze stawiali na Chrystusa, 

który daje sam siebie, który kocha i gwarantuje, że wszyscy 

będą szczęśliwi. 

Po Eucharystii uczestnicy Festiwalu przemaszerowali do 

Opatowskiego Ośrodka Kultury przy dźwiękach Orkiestry 

Dętej. Program artystyczny inaugurujący XXI edycję 

Festiwalu został poświęcony pamięci Ks. Biskupa Wacława 

Świerzawskiego, który odszedł do Domu Pana miesiąc 

temu. 

Do wszystkich uczestników „Eutrapelii” Prezes Rady 

Ministrów - Pani Beata Szydło, która objęła patronatem 

Festiwal, wystosowała list, który odczytała Dyrektor 

Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” dr Ewa Sęk. 

 

Anna Szmitd 

 

W dniu 10 listopada 2017 roku odbyła się uroczysta 

akademia upamiętniająca 99.  rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Uczniowie przedstawili tło 

historyczne ojczyzny zniewolonej przez zaborców  

i drogę,  jaką przebyła,  aby po 123 latach być znowu  

„Wolna”. Piosenki patriotyczne w wykonaniu uczennic 

naszej szkoły wywołały wzruszenie na twarzach 

słuchaczy,  a słowa  Cypriana Kamila Norwida  

„ Przeszłość  - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” 

skłoniły do refleksji patriotycznych.                                                                            

 

Edyta Drzazga 

Małgorzata Mielniczuk 

 Józef Wieleba 
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22 listopada br. uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych  

w Janowie Lubelskim wraz ze swoją nauczycielką języka 

rosyjskiego – Anną Szmidt, wzięli udział w IV Wojewódzkim 

Konkursie Pieśni i Poezji Rosyjskiej dla szkół 

ponadgimnazjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Chełmie. Na konkurs pojechali uczniowie w osobach:  

Agata Kiszka z klasy I Technikum Budowlanego, Katarzyna 

Stepczuk i Valeria Sokolova z klasy I Technikum 

Ekonomicznego, Julia Belska i Piotr Ciupak z klasy II Technikum 

Ekonomicznego, Kinga Drąg – klasa I Technikum Usług 

Fryzjerskich oraz Piotr Pizoń z klasy III Technikum 

Samochodowego. To było dla nich wielkie przeżycie. Niektórzy 

po raz pierwszy byli w Chełmie, a na pewno wszyscy po raz 

pierwszy przybyli na uczelnię do tego miasta. 

Konkurs przebiegał pod hasłem: „Iskrzą się dni me jak maleńkie 

fale” – poezja Mariny Cwietajewej. W tym niezwykłym 

wydarzeniu artystycznym wzięło udział siedmiu uczniów  

z Zespołu Szkół Technicznych- trzech recytujących utwory  

w języku polskim i rosyjskim oraz czterech uczniów 

śpiewających po polsku, jak również i po rosyjsku.  Do zmagań 

konkursowych przystąpili uczniowie z 17 szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego  

(61 uczestników). Konkurs miał na celu rozwijanie wiedzy  

o kulturze Rosji, promowanie nauki języków obcych i promocja 

walorów naukowych uczelni. Każdy z uczestników wykazał się 

ogromnym talentem artystycznym czy też językowym. Poziom 

występów okazał się bardzo wysoki. Komisja konkursowa miała 

duże wyzwanie, żeby wyłonić grupę zwycięzców.  

Dwie uczennice z naszej szkoły zdobyły wyróżnienie:  

Valeria Sokolova (recytacja) i Kinga Drąg (śpiew). Uczniowie: 

Piotr Pizoń oraz Piotr Ciupak otrzymali nagrodę publiczności.  

Do wiersza poetki chłopcy stworzyli własną aranżację 

muzyczną, zachwycając swoich słuchaczy niezwykłym śpiewem. 

Serdecznie dziękujemy Księdzu Jackowi Beksińskiemu  

– proboszczowi parafii Świętej Jadwigi Królowej w Janowie 

Lubelskim za udostępnienie busa parafialnego na ten ważny dla 

nas wyjazd, a Księdzu Jackowi Zielińskiemu za czuwanie nad 

bezpieczną podróżą oraz za duchowe wsparcie w podjętym 

artystycznym wyzwaniu. 

 

Anna Szmidt 

 

26 listopada w ACK UMCS Chatka Żaka w Lublinie odbyła 
się już czwarta edycja projektu Pozytywna Energia, 
prowadzonego przez Fundację Praca Moc Energia. 
 Środki pozyskane na koncercie wspomogą rehabilitację 
małoletniego Krzysia, który walczy z rzadką chorobą 
genetyczną, jaką jest Zespół Alstroma. Wśród pomocników 
i wolontariuszy wydarzenia znaleźli się  uczniowie należący 
do Szkolnego Klubu Wolontariusza „Amicus” w Zespole 
Szkół Technicznych w osobach: Natalia Rycerz – uczennica 
klasy II Technikum Ekonomicznego, Weronika Kot  
– uczennica klasy II Technikum Usług Fryzjerskich,  
Dawid Szatan – uczeń klasy II Technikum Ekonomicznego 
oraz Jacek Szwedo – uczeń klasy II Technikum 
Informatycznego. 

Po dłuższej przerwie w Kozim grodzie zagościła legenda 
polskiej muzyki – Kobranocka. Twórców takich 
sztandarowych utworów jak „Kocham Cię jak Irlandię”  
czy „I nikomu nie wolno się z tego śmiać” nie trzeba 
przedstawiać nikomu. W tym roku wypadają już 32 lata 
działalności punk’n’rolla w najlepszym wydaniu.  
Od niedawna Kobranocka prezentuje swoją twórczość 
również w akustycznym wydaniu i właśnie w takim ujęciu 
usłyszeliśmy ich muzykę podczas koncertu charytatywnego 
na rzecz Krzysia. Był to pierwszy tego typu koncert zespołu 
w Lublinie. 

Tego dnia pozytywny nastrój stworzył, jak przy wszystkich 
dotychczasowych edycjach, polski artysta kabaretowy, 
aktor teatralny i telewizyjny, Przemysław Gąsiorowicz. 
Artysta związany m.in. z lubelskim Teatrem im. Juliusza 
Osterwy zaprezentował autorski program kabaretowy.  
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Osoby, które brały już udział w wydarzeniach Pozytywnej 
Energii, wiedziały, że czekała na  nich kanonada śmiechu. 
Pomiędzy nimi na scenie Chatki Żaka zagościła lubelska 
Grupa Nizar, znana z widowiskowych pokazów fireshow. 
Tym razem w pomieszczeniu zobaczyliśmy ich krótkie 
teatralne pokazy z użyciem świateł ledowych. 

Artystyczne występy były tradycyjnie przeplatane 
aukcjami charytatywnymi na rzecz Krzysia. W tym roku 
pozyskanych zostało kilkanaście przedmiotów,  
w tym biżuteria Swarovskiego, torebka damska firmy 
Sagan, voucher na lot Motoparalotnią czy voucher na 
pobyt w Pensjonacie Kazimierskim w Kazimierzu Dolnym. 
Ponadto były do zdobycia inne atrakcyjne gadżety jak 
płyty, bilety do teatrów, vouchery do restauracji czy też 
książki. 

Aukcje poprowadzili Anna Szmidt z Fundacji Praca Moc 
Energia (nauczycielka w Zespole Szkół Technicznych), 
aktor Daniel Wieleba oraz stylista i krytyk mody  
- Tomasz Jacyków. 

Składamy serdeczne podziękowania Panu Mariuszowi 
Wielebie- Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych,  
a także Panu Edwardowi Białkowi – kierownikowi 
warsztatów szkolnych za przekazanie na aukcję 
charytatywną podczas koncertu parasolnika wykonanego 
przez naszych uczniów i nauczycieli. 

Koncert został zorganizowany dzięki wsparciu 
finansowemu m.in. firm: Komeko, Safari – dostawy paliw 
płynnych, Hanesco, Klub Praktyczna Finansowa Edukacja, 
Eco Projekt, Urząd Marszałkowski, Rolety Moskitiery 
Tomasz Franc, Firma Rekord Meble z siedzibą  
w Rzeszowie, Firma Transportex Krzysztof Biernat, 
 firma X - Light Przemysław Kołtyś fotografia i reklama 
oraz Carmin Frania sp.j. Dziękujemy również Panu Janowi 
Łopacie - Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  
a także Panu Piotrowi Rzetelskiemu – Radnemu Sejmiku 
Województwa Lubelskiego. 

Anna Szmidt 

 

„Wybieram Wybory” to konkurs wiedzy o prawie 

wyborczym adresowany do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W dniu  

9 listopada odbył się etap szkolny konkursu,  

do którego przystąpiło z naszej szkoły 15 uczniów:  

10 uczniów  z klas trzecich i czwartych oraz  

5 uczennic z klasy pierwszej TE. Konkurencja była 

niemała, bowiem w konkursie wzięło udział ponad 

200 uczniów z 21 szkół z  obszaru działania Komisarza 

Wyborczego w Zamościu i Delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego w Zamościu.  

Uczniowie rozwiązywali test, który nie należał do 

łatwych, bowiem sprawdzał wiedzę dotyczącą 

ordynacji wyborczej o samorządu terytorialnego,  

w tym wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików 

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast. Etap szkolny z sukcesem zakończyło  

aż 3 uczennice z klasy I Technikum Ekonomicznego: 

Natalia Buczek, Kamila Kania i Klaudia Pastusiak, 

które  znalazły się w gronie 20 finalistów  

i zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. 

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie 

gratulujemy dobrych wyników, zaś finalistkom 

życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim. 

Warto dodać, iż celem konkursu jest 

upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego 

wśród uczniów oraz propagowanie idei udziału  

w wyborach oraz świadomego uczestnictwa  

w procesie wyborczym. 

 

Mariusz Wieleba, 

Michał Komacki 

-opiekunowie  merytoryczni 
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W dzień celebrowania dnia Świętego Mikołaja, czyli  

6 grudnia, kiedy każda grzeczna istota na naszej planecie 

czeka na odwiedziny pana z siwą długą brodą, ubranego  

w czerwony charakterystyczny strój, grupa wychowanków 

naszego Internatu wraz ze swoimi wychowawcami  

w osobach:  Pani Monika Majkowska - Nizioł oraz  

Pani Anna Szmidt odwiedziła dzieci z Placówki Opiekuńczo 

- Wychowawczej "Promyk" w Janowie Lubelskim.   

Kilka osób z tej niesamowicie empatycznej grupy uczniów 

jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza "Amicus", 

działającego w Zespole Szkół Technicznych, jak również  

w Internacie. Liderką wśród wychowanków, 

przygotowującą mikołajkowe łakocie i prezenty dla 

podopiecznych "Promyka" była niezastąpiona  

w tej funkcji- Weronika Kot- uczennica Klasy II Technikum 

Usług Fryzjerskich. W tym roku dzieci pisały listy do 

Świętego Mikołaja i tak stworzoną korespondencję nasze 

wychowanki przekazały błyskawiczną pocztą do krainy 

Świętego Mikołaja. Życzenia dzieci zostały spełnione,  

a my wraz z całą grupą wolontariuszy czujemy się 

spełnieni, że nasza misja specjalna na ten wyjątkowy dzień 

w roku została z sukcesem zakończona. Święty Mikołaj 

miał w tym sezonie wielu pomocników, którzy sprawili, 

 że wielka radość i bezcenny uśmiech zagościły na twarzach 

dzieci. Tradycję współpracy ze Świętym Mikołajem dla 

podopiecznych "Promyka" stale i z wielką przyjemnością 

będziemy pielęgnować. 

Anna Szmidt 

7 grudnia delegacja wolontariuszy ze Szkolnego Klubu 

Wolontariusza "Amicus" z naszej szkoły wraz ze 

swoim opiekunem- Panią Anną Szmidt, wybrała się  

z mikołajkową wizytą do podopiecznych oddziału 

dziecięcego w janowskim szpitalu. Dzieci widząc 

Świętego Mikołaja z paczkami i mnóstwem słodyczy, 

przechodziły w stan od uśmiechu do pełnej powagi. 

Chcąc zrobić na wyjątkowym przybyszu dobre 

wrażenie sprzedawały mu moc ciepłych spojrzeń  

i uśmiechów. Z najmłodszymi dziećmi na oddziale byli 

również rodzice i ich Święty Mikołaj nie ominął, 

natomiast poczęstował słodką niespodzianką. 

Dziękujemy personelowi oddziału dziecięcego 

janowskiego szpitala  za miłe przyjęcie  

i oprowadzenie po salach, w których oczekiwały 

dzieci na moc mikołajkowych prezentów. W naszej 

szkole od połowy listopada zbierane były przybory 

szkolne, zabawki oraz pieniążki na zakup słodkich 

niespodzianek. Za akcję odpowiadały Panie:  

Ewa Grodecka i Anna Szmidt. Naszą świąteczną 

tradycję oraz wizyty w szpitalu będziemy 

pielęgnować i będziemy dawać ciągle radość 

najmniejszym. 

 Anna Szmidt 

- Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza 

"Amicus" 
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W dniach 09.12-10.12 trwał weekend cudów  
w ramach ogólnopolskiego projektu Szlachetna 
Paczka. Po raz IX ta niezwykła akcja zostawiła 
swój bezcenny ślad w Rejonie Janów Lubelski  
i powiat janowski, podczas której 30 rodzin  
z naszego powiatu otrzymało mądrą i szlachetną 
pomoc. Grono pedagogiczne w Zespole Szkół 
Technicznych po raz dziewiąty przygotowało 
paczkę dla rodziny w potrzebie, 
a wolontariuszem pełnoprawnym tej rodziny była 
nasza uczennica Katarzyna Sajdak z klasy  
III Technikum Usług Fryzjerskich. Wolontariuszem 
wspomagającym była Honorata Piotrowska 
również z tej klasy. 
 
 Nauczyciele wraz z Dyrekcją Szkoły, Panią 
Kierownik Internatu oraz Panem Kierownikiem 
Warsztatów Szkolnych stanęli na wysokości 
zadania, przygotowując pomoc dla tej rodziny. 
Takie nieocenione wsparcie oraz wielkie 
zaangażowanie okazuje także podczas każdej 
edycji Pani Elżbieta Nalepa - Sekretarz Szkoły. 
 
W paczkach znalazły się artykuły spożywcze, 
środki czystości, przybory szkolne, ubranka dla 
dzieci, zabawki, a także prezenty dla każdego  
z domowników. Podarunki te członkowie rodziny 
mają otworzyć dopiero w wigilię  
i wszystkie upominki zostały opisane imieniem. 
 
  Podczas tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki 

uczniowie naszej szkoły również byli bardzo 

aktywni i obecni przy wręczaniu paczek u rodzin: 

Katarzyna Sajdak i Honorata Piotrowska – klasa 

 III Technikum Usług Fryzjerskich, Angelika Łukasz 

- klasa I Technikum Ekonomiczne oraz  

Jacek Szwedo - klasa II Technikum Informatyczne.  

 

 

Co roku wolontariuszami są także nasi absolwenci: 

Jadwiga Ciupak, Anna Kaproń, Sławomir 

Nakonieczny, Magdalena Płatek, Jakub Wojtan, 

Sebastian Matysek, Rafał Piecyk, Jakub Kaproń, 

Grzegorz Krzos czy też Piotr Gałus. Niektórzy z nich są 

studentami, jednak nigdy nie przeszliby obojętnie 

obok finału Paczki.  

Serdecznie dziękujemy Księdzu Jackowi Beksińskiemu 

– proboszczowi parafii Świętej Jadwigi Królowej  

w Janowie Lubelskim za udostępnienie busa 

parafialnego na ten ważny dla nas czas i za to,  

że magazyn Paczkowy jest od samego początku akcji 

w  Janowie Lubelskim, właśnie na terenie parafii. 

 Od dziewięciu lat w naszym Rejonie łączymy 

biednych i bogatych, uczymy mądrze pomagać, 

rozwijamy wolontariuszy i pomagamy rodzinom  

w potrzebie wygrywać z biedą. Szlachetna Paczka jest 

obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych 

projektów społecznych w Polsce. Jest oparta na pracy 

z Darczyńcami i Wolontariuszami, którzy wspierają 

rodzinę duchowo oraz materialnie. Wolontariusze jak 

prawdziwi bohaterowie szukają rodzin i pracują  

z nimi, dając im wiarę w lepsze jutro. Tutaj konkretny 

człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi i to jest 

w tym najpiękniejsze. 

Młodzież naszej szkoły świetnie odnajduje się w tej 

formie działalności. Niektórzy nie mogą doczekać się 

już kolejnej edycji Szlachetnej Paczki, ponieważ 

odnaleźli w sobie ten czuły punkt, który sprawia,  

że potrafią czynić dobro, są świadkami cudów 

społecznych oraz rozwijają w sobie empatię. 

Anna Szmidt 
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W dniach 3 - 10 grudnia 2017 r. odbyła się 35. edycja 

Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego 

Widza Ale Kino ! Ten największy w Polsce festiwal 

filmowy odbywający się co roku w Poznaniu ma na 

celu promocję dobrego kina dla młodych widzów. 

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Centrum 

Sztuki Dziecka w Poznaniu, a główną nagrodą jest 

Złoty Koziołek.  Przez cały tydzień 135 polskich 

i zagranicznych filmów krótko-  

i pełnometrażowych obejrzało tysiące widzów 

i oceniło je 10 składów jurorskich. W tej edycji 

przewodniczącą Jury Nauczycieli była nauczycielka 

ZST oraz liderka Filmoteki Szkolnej w województwie 

lubelskim  - Emilia Żuber. Jury nagrodziło 

kolumbijską produkcję w reżyserii Henry'ego  

Rincona pt. "Drużyna bohaterów", 

Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego 

Widza Ale Kino! to ogromne wyróżnienie zarówno 

dla Emilii Żuber jak i Zespołu Szkół Technicznych  

w Janowie Lubelskim.  

Przez cały tydzień 135 polskich i zagranicznych 

filmów krótko- i pełnometrażowych obejrzało tysiące 

widzów i oceniło je 10 składów jurorskich.  

W tej edycji przewodniczącą Jury Nauczycieli była 

nauczycielka ZST oraz liderka Filmoteki Szkolnej  

w województwie lubelskim  - Emilia Żuber. Jury 

nagrodziło kolumbijską produkcję w reżyserii 

Henry'ego  Rincona pt. "Drużyna bohaterów", która 

startowała w kategorii filmów dziecięcych. Opowiada 

ona historię niepełnosprawnego chłopca, który 

marzy o założeniu drużyny piłkarskiej, w której skład 

będą wchodzić chłopcy tacy jak on, czyli pokaleczeni 

fizycznie i doświadczeni. Pokazuje on jak wielkie 

znaczenie mają marzenia w świecie dzieci. 

Zasiadanie w Jury Międzynarodowego Festiwalu 

Filmów Młodego Widza Ale Kino! to ogromne 

wyróżnienie zarówno dla Emilii Żuber jak i Zespołu 

Szkół Technicznych  w Janowie Lubelskim. 

12 grudnia w sali widowiskowej Janowskiego Ośrodka 

Kultury odbyła się Gala Wolontariatu, zorganizowana 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie 

Lubelskim we współpracy ze Szkolnymi Klubami 

Wolontariusza. Mottem tego niezwykłego spotkania 

ludzi ze szczególną pasją była myśl Świętego Jana 

Pawła II: "Z miłości służcie jedni drugim". 

30 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podziękowania i gratulacje wolontariuszom 

składali ks. kanonik Jan Sobczak, Wicestarosta 

Powiatu Janowskiego - Antoni Kulpa, 

Burmistrz Janowa Lubelskiego - Krzysztof 

Kołtyś, Dyrektorzy Szkół i opiekunowie 

poszczególnych klubów wolontariusza. 

Podczas Gali wyróżnieni zostali Dyrektorzy 

Szkół za wspieranie, pomaganie  

i pielęgnowanie tradycji wolontarystycznej  

w szkołach, a także na podium za swoją 

działalność charytatywną stanęli 

koordynatorzy Klubów Wolontariatu. 

Podziękowania oraz gratulacje przeplatane 

były wspaniałymi występami zdolnej 

młodzieży ziemi janowskiej. Naszą szkołę 

reprezentowała Agnieszka Startek, która 

swoim śpiewem podsumowała całą 

uroczystość, wykonując piosenkę  

"Radość najpiękniejszych lat" z repertuaru 

Anny Jantar. Przez prowadzących Galę 

odczytane zostały osobiste refleksje młodych 

ludzi, udzielających się w życiu społecznym. 

Wśród wyróżnionych uczniów z naszej szkoły 

znalazły się takie osoby jak: Natalia Rycerz, 

Dawid Szatan, Weronika Kot, Piotr Pizoń,  

Jacek Szwedo, Damian Siwek,  

Honorata Piotrowska, Katarzyna Sajdak, 

Gabriela Wojciechowska, Karolina Spólnik,  

Diana Marchewka, Cezary Góra,  

Paweł Adamek oraz Wiktor Łańczak. 

Zasłużony dyplom otrzymali także nauczyciele: 

Monika Majkowska - Nizioł, Marzena Moskal 

i Ewa Grodecka.  

 Anna Szmidt � 

 Koordynator Szkolnego  

Klubu Wolontariusza „Amicus 

 

Od tamtego wydarzenia minęło już 36 lat i wciąż jest to 

jedno z dramatyczniejszych wspomnień w pamięci osób, 

którzy je przeżyli…. 

Z  tej okazji dnia 15 grudnia 2017 roku w Janowskim 

Ośrodku Kultury odbyła się konferencja upamiętniająca 

wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. 

Organizatorami jej byli nauczyciele MKO NSZZ 

"Solidarność" w Janowie Lubelskim: Józef Wieleba, 

Aldona Pituch oraz Bartosz Szabat, a uczestniczyli w niej 

uczniowie wszystkich janowskich szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 Podczas tej konferencji mogliśmy posłuchać 

interesującego wykładu prof. dr hab. Tomasza Panfila na 

temat przyczyn, przebiegu oraz konsekwencji stanu 

wojennego w Polsce. Wypowiedź uzupełniana była 

osobistymi refleksami prelegenta. Obecny na 

konferencji lek. med. Andrzej Berezowski opowiadał 

natomiast o swoich doświadczeniach w tym czasie  

– był on bowiem jedną z osób internowanych w tym 

okresie, za pracę jaką wykonywał – niesienie pomocy 

potrzebującym. Kolejnym gościem, którego opowieści 

mogliśmy wysłuchać był Henryk Jarosz. Jego słowa 

wzruszyły niejednego słuchacza – słowa jego 

przepełnione były smutkiem, żalem, bezradnością 

wobec historycznych wydarzeń. Konferencję 

Honorowym Patronatem objął Przewodniczący Rady 

Powiatu Janowskiego- Władysław Sowa, który także 

przytoczył wiele ciekawych informacji dotyczących tego 

mrocznego okresu w dziejach Polski. 

 Wykład zaczął prof. dr hab. Tomasz Panfil, który jest 

członkiem Instytutu Pamięci Narodowej oraz 

profesorem nadzwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. Swą refleksję rozpoczął od 

przybliżenia nam postaci gen. Wojciecha Jaruzelskiego, 

który to 13 grudnia 1981 roku ogłosił stan wojenny  

w Polsce, a decyzję swą poparł słowami, iż sytuacja  

w kraju jest po prostu zła. Mało kto jednak uwierzył 

wtedy w prawdziwość jego słów  

 31 



 
 

 
 

Od tego dnia w Polsce rozpoczęło się piekło. Do akcji 

przeciwko oponentom „władzy” i całemu ruchowi 

„Solidarności” wysłano tysiące pojazdów opancerzonych 

oraz dobrze wyposażonych funkcjonariuszy milicji. 

Błyskawicznie aresztowano i wysyłano do ośrodków 

odosobnienia działaczy opozycji, którzy teoretycznie 

zagrażali bezpieczeństwu państwa. Przeciwko tej 

wielkiej nieograniczonej sile stanęło głodne, 

nieuzbrojone i wyziębione społeczeństwo odrzucające 

wprowadzenie stanu wojennego. 

 Wprowadzono tzw. „godzinę policyjną” dla wszystkich 

cywilów. Profesor mówił także o niebagatelnej roli 

związku „Solidarność”, który z dniem 13 grudnia 1981 

został zdelegalizowany. Rozpoczęła się pacyfikacja 

strajków związków zawodowych prowadzona przez 

ZOMO. „Władze” ośmieliły się na tyle, że MSW zezwoliło 

na użycie broni palnej. Na ofiary nie trzeba było długo 

czekać, 16 grudnia 1981 roku doszło do masakry 

górników strajkujących w kopalni „Wujek”, gdzie zginęło 

9 osób zaś 21 zostało rannych. To wydarzenie 

rozpoczęło szereg kolejnych ostrzeliwań.  

Zaledwie dzień później ogień został otworzony 

 ku solidarnościowemu protestowi w Gdańsku. 

 Jako ciekawostkę profesor opowiedział nam  

o podstępności Służby Bezpieczeństwa. Chcieli na tyle 

kontrolować życie obywateli, którzy nie współpracowali 

z nimi, że stawiano na ich drodze życiowej kobiety – 

działaczki SB, które potem stawały się ich żonami. 

Taki „zabieg” umożliwiał kontrolowanie ludzi przez cały 

czas. W owych czasach nie było już wiadomo, kto jest 

donosicielem, a kto jest lojalny. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego w Polsce prezydent USA nałożył na Polskę 

sankcje, które były dodatkowym ciosem dla i tak już 

niewydolnej i zrujnowanej gospodarki. Jednym z symboli 

ówczesnych czasów był system kartkowy, stopniowo 

rozszerzany był na kolejne towary np. czekoladę  

(a właściwie wyrób czekoladopodobny), alkohol czy 

benzynę. W połączeniu z sankcjami przyczyniło się to do 

opustoszenia wszelkich sklepów. Ludzie wprawdzie mieli 

przydział na konkretny produkt, lecz nie mogli go 

zakupić, ponieważ po prostu go nie było. Wprowadzenie 

stanu wojennego było dość kontrowersyjnym czasem  

w historii Polski, który emanował zakłamaniem, korupcją 

czy sadyzmem. Katowano ludzi, aby tylko wyłudzić od 

nich informacje. System polityczny był tak zawiły, pełen 

luk, że politycy mogli robić wszystko, co tylko chcieli, 

 nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji. Do dziś 

żyje jeszcze kilka osób, które za swe nieludzkie czyny nie 

otrzymali żadnej kary.  

   

  Dr Andrzej Berezowski opowiedział natomiast  

o czasach, gdy był internowany. Tłumaczył nam, że nie 

należy być biernym na to, co się wokół nas dzieje.  

Nie możemy się poddawać i zawsze musimy walczyć  

o swą ojczyznę, jej wolność oraz dobro całego narodu. 

Pan Henryk Jarosz opowiadał nam o życiu codziennym 

podczas stanu wojennego. Inicjatywę spotkań 

 z młodzieżą poza szkołą w formie lekcji otwartych czy 

konferencji docenił Przewodniczący Rady Powiatu 

Janowskiego Władysław Sowa. Zapewniał nas, że to nie 

ostatnie takie spotkanie oraz uświadamiał nam, jak 

ważna jest znajomość historii. Rozumiejąc przeszłość 

będziemy mogli w pełni zrozumieć teraźniejszość 

i w dużej mierze przyczynić się do budowania lepszej 

przyszłości. Młodzież, która chce poznawać swoje 

korzenie oraz przeszłość swojego kraju to cenny skarb. 

Wiedząc, co musieli przejść nasi przodkowie, ile krwi 

zostało przelanej, abyśmy mogli być tu gdzie jesteśmy  

– żyć w wolnym kraju, powinno być przestrogą, by nigdy 

nie doprowadzić ponownie do takiej sytuacji. Na koniec 

konferencji historycznej nasi szanowni goście 

odpowiedzieli na pytania uczniów zaspokajając ich 

ciekawość o historii oraz rozwiewając ich wątpliwości 

wobec i tak zawiłej historii. Książeczki informacyjne 

rozdane przez profesora będą cenną lektura dla 

uczestników spotkania.    

 Dzięki takim spotkaniom jak to, nasi uczniowie 

pogłębiają swoją wiedzę historyczną, rozpalając w sobie 

ogień patriotyzmu, aby w przyszłości godnie zaczepiać 

go w innych, a także przyczyniać się do poprawy 

struktury politycznej i gospodarczej kraju, do budowania 

lepszej Polski. Liczymy, że będziemy mieli możliwość 

jeszcze niejednokrotnie brać udział w takich 

konferencjach. 

Sylwia Krzysztoń, klasa 2TI 
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18 grudnia 2017 roku w Ośrodku Rewalidacyjno – 

Wychowawczym w Janowie Lubelskim odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród laureatom  

„Konkursu na opracowanie książki do czytania 

uczestniczącego”. Czytanie uczestniczące nazywane 

inaczej aktywnym czytaniem, to nic innego jak 

wspólne czytanie książeczek z aktywnym udziałem 

dzieci. 

Oto niektóre korzyści płynące z czytania 

uczestniczącego: 

 budowanie wspólnego pola uwagi 

 stwarzanie dziecku możliwości bycia sprawcą 

sytuacji 

 rozwijanie funkcji komunikacyjnych: 

proszenia, odmawiania, zadawania pytań, 

komentowania 

  nauka nowych pojęć. 

Prace oceniane były w dwóch kategoriach: „praca 

indywidualna” i „praca grupowa”. 

Uczennice z klasy I Technikum Ekonomicznego: 

Natalia Biała, Kinga Lisek, Justyna Pachuta  

i Sylwia Tes zajęły III miejsce w kategorii  

„praca grupowa” przygotowując książeczkę  

pt. „Domek”. Pozostałe uczestniczki konkursu to 

uczennice: Natalia Buczek, Iga Cymerman,  

Angelika Łukasz, Kamila Kania, Katarzyna Kozik, 

Klaudia Pastusiak  z klasy I Technikum 

Ekonomicznego oraz Paulina Góra i Aleksandra Kołtyś 

z klasy I Technikum Usług Fryzjerskich. Laureatki 

otrzymały nagrody i dyplomy, a pozostałe 

uczestniczki podziękowania i drobne upominki. 

 

 

Wykonane przez młodzież książeczki 

wykorzystane zostaną jako pomoc dydaktyczna 

do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie 

gratulujemy laureatkom.               

 

                                                                              

Opiekunowie: 

 Edyta Drzazga 

Iwona Dąbek 

 

 

W stajence betlejemskiej narodziła się MIŁOŚĆ”  

– to myśl przewodnia opłatkowego spotkania 

społeczności szkolnej, które odbyło się 22 XII 2017r. 

w auli Zespołu Szkół Technicznych w Janowie 

Lubelskim. 

Piękna, bogata dekoracja i wspólne śpiewanie kolęd 

podkreśliły niezwykły - świąteczny nastrój tego 

grudniowego dnia. Kolędy w wykonaniu chóru 

szkolnego i zespołu muzycznego działającego  

w naszej szkole porwały serca wszystkich zebranych  

i wprowadziły w klimat rodzinnego kolędowania. 

Tematykę bożonarodzeniową mocno zaakcentowały 

orientalne stroje – Maryi, Józefa i Trzech Króli. 
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Partie solowe tego programu zaprezentowały: 

występująca w roli pastuszka  Agnieszka Startek – 

uczennica kl. III TE, Kinga Drąg w roli Archanioła 

Gabriela i ubrana w błękitno – białą sukienkę 

Karolina Ożóg z kl. II TE, która wspaniale wczuła się 

w rolę Matki Boskiej i zaśpiewała kolędę „Lulajże, 

Jezuniu”. Postać św. Józefa – choć milczącą ale 

bardzo wymowną – zagrał Bartosz Różycki  

z kl. III TPD. Ciekawe zaprezentowali się uczniowie 

klasy II TB – Daniel Łukasik, Kamil Łukasik,  

Daniel Nieściur w rolach Władców ze Wschodu. 

Były wiersze i życzenia, i dzielenie się opłatkiem,  

i było tak błogo, że chciałoby się zatrzymać czas. 

Nawet migające światełka z choinek zachęcały do 

pozostania w tej niezwykłej rzeczywistości.  

I wciąż rozlegał się głośny śpiew znanych kolęd  

i odbijał się echem w szkolnych korytarzach. 

Szkoda, że na następną Wigilię trzeba czekać aż 

długi, długi rok. A może właśnie w tym oczekiwaniu 

ukrywa się niepowtarzalne jej piękno? 

Opiekę na artystami sprawowali: pani Ewa 

Gumienik, pan Andrzej Zezuliński i autorka artykułu 

Janina Wiechnik. 

 

W piątek 12 I 2018 społeczność  Zespołu Szkół  

Technicznych w Janowie Lubelskim złożyła serdeczne 

podziękowanie odchodzącej na emeryturę Pani Elżbiecie 

Kowalskiej za wieloletnią  pracę w naszej szkole. 

Pani Ela dała się poznać jako osoba pracowita, 

odpowiedzialna ale przede wszystkim miła i serdeczna. 

Z okazji przejścia na emeryturę życzymy Pani dużo 

zdrowia, realizacji marzeń, a także zapewniamy o naszej 

wdzięczności i wieloletniej pamięci. 

 

Społeczność ZST 
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Pani Anna Szmidt jest wzorem dla uczniów 

naszej szkoły. Jej zapał i chęć pomocy  wręcz 

zaraża innych. Działania, które podejmuje 

skłaniają nas do refleksji. Czy jestem wrażliwy 

na krzywdę innych? Czy nie myślę egoistycznie  

i dbam tylko o swoje potrzeby? Co sam mogę 

zrobić dla innych? Pani Anna zgodziła się 

opowiedzieć nam właśnie o swojej pracy. 

 

1. Jak długo jest Pani związana z Fundacją 
Praca Moc Energia? 

- Z Fundacją Rozwoju Indywidualnego  
"Praca Moc Energia" związana jestem od 2015 
roku jako Koordynator wydarzeń 
charytatywnych z cyklu Pozytywna Energia na 
rzecz małoletniego Krzysia Zagraby chorego na 
Zespół Alstroma. 

 

2. Fundacja ta prowadzi różne akcje. Jak 
powstał pomysł zorganizowania projektu 
Pozytywna Energia? 

- Na początku 2015 roku poznałam rodziców 
Krzysia i naszego małego bohatera, dla którego 
wszystko dzieje się- Krzysia. Kolega, który 
dobrze znał sytuację w jakiej znaleźli się rodzice 
chłopczyka, zapytał, czy zechciałabym 
zorganizować koncert dobroczynny dla tego 
chorego dziecka. Splot różnych okoliczności 
sprawił, że w tym samym czasie poznałam 
poprzez koleżankę prezesa Fundacji Praca Moc 
Energia, który poszukiwał takiej osoby jak ja  
i dziecka, dla którego można coś wspaniałego 
uczynić. To wszystko złożyło się w jedną 
fantastyczną całość i cuda wciąż trwają i my 
trwamy w swojej działalności do chwili obecnej. 

 

 

 

Praca z filmem stwarza możliwości wspierania 

rozwoju osobistego uczniów, w tym umiejętność 

komunikacji. W dn. 3 stycznia w Pracowni Filmoteki 

Szkolnej odbyły się warsztaty asertywności.  

Na podstawie fragmentu filmu "Mocna kawa wcale 

nie jest taka zła" w reżyserii Aleksandra Pietrzaka 

uczniowie klasy pierwszej Technikum 

Informatycznego oraz uczennice klasy trzeciej 

Oddziałów Gimnazjalnych przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim uczyli 

się, jak wyrażać własne uczucia, pragnienia  

i przekonania za pomocą komunikatu JA. 

Umiejętność ta pozwala na poinformowanie 

rozmówcy o tym, jak się czujemy lub czego nie 

akceptujemy w taki sposób, aby nie ranić drugiej 

osoby. Przekazywanie negatywnych odczuć  

w asertywny sposób nie jest proste, jednak jest 

niezbędne, jeśli zależy nam na zdrowej i klarownej 

komunikacji. 

Podczas zajęć uczniowie nauczycieli się 

komunikować swoje potrzeby w niezręcznych dla 

nich sytuacjach z życia codziennego np. gdy kolega 

prosi o odpisanie pracy domowej, siostra pożycza 

kosmetyki i ubrania bez pytania, uczeń nie zgadza się 

z oceną nauczyciela. Scena z filmu, w której bohater 

nie potrafi powiedzieć wprost o swoich 

oczekiwaniach drugiej osobie, stała się punktem 

wyjścia do wspólnych ćwiczeń w formułowaniu 

asertywnych komunikatów.  

Zajęcia były doskonałym pretekstem, by wyrażać 

swoje uczucia i kształtować charakter. 

Emilia Żuber 
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3.Za panią już 4 edycja .Zainteresowanie z roku na rok jest 
coraz większe, a jak było z pierwszą odsłoną? Jakie 
trudności z jej organizacją pani napotkała? 

- Podczas pierwszej edycji wszystko było dla mnie nowe  
i można to wszystko porównać do dziecka, które uczy się 
chodzić, odczuwać ląd, zapoznawać się z terenem,  
po którym chodzi i w końcu samodzielnie staje na nogi.  
To co robię dodaje mi pewności siebie, wiary we własne 
możliwości, przekraczam siebie w swoich działaniach, daję 
innym impuls do działań oraz zarażam tą pozytywną 
energią, która jest od samego początku w tym co robimy dla 
Krzysia.  
Nazwa projektu właśnie wzięła się z tego, że mimo 
przeciwności, które napotykamy podczas realizacji każdej 
edycji, wciąż w tym wszystkim jest coś pozytywnego,  
co dodaje nam wiary i niemożliwe jest do pokonania. 
Najtrudniejsze było dotarcie do sponsorów i przekonanie 
ich, że warto z nami współpracować i że robimy niezwykłe 
rzeczy dla niezwykle cudownego dziecka i że to dla nas 
powinni poświęcić swoją markę czy też wizerunek firmy. 
Przed każdą edycją konieczne jest dotarcie do artysty, 
potencjalnych sponsorów, sali, w której ma odbyć się 
wydarzenie, do mediów, fotografa, wolontariuszy, chętnych 
do pomocy przy koncercie, firm i osób indywidualnych, 
które przekażą coś na aukcję charytatywną podczas 
koncertu, a na koniec do ludzi, tworzącej publiczność. Mimo 
wszelakich trudności, które pojawiają się zawsze w każdym 
etapie życia, jak i tego co robimy, warto iść do celu, jeśli 
wszystko jest warte tego poświęcenia. 

4. Przygotowanie każdej z nich jest na pewno bardzo 
pracochłonne. Jak wiele czasu zajmuje Pani planowanie? 

- Planowanie edycji rozłożone jest w czasie. Jeśli 
przyjęliśmy, że wydarzenie dobroczynne organizujemy 
jesienią, wówczas pierwszym krokiem do kolejnej edycji jest 
ustalenie daty i szukanie artysty/artystów, a następnie 
miejsca, w którym odbędzie się wydarzenie.  
Potem następuje szukanie potencjalnych partnerów 
biznesowych, sponsora tytularnego i pozostałych 
sponsorów koncertu. Planowanie poprzedniej edycji 
rozpoczęliśmy na początku czerwca. Przygotowaniom 
towarzyszą sytuacje, gdzie musimy w ustaleniu z artystą 
zmienić datę, ponieważ w miejscu koncertowym tylko taki 
termin jest wolny, bądź szukamy dogodnego terminu dla 
artysty ze względu na jego zapełniony grafik artystyczny.  

5. Czy trudno jest znaleźć osoby chętne wziąć udział  
w takim przedsięwzięciu? 

- Osoby do udziału w wydarzeniu poszukiwane są metodą 

prób. Jeśli chodzi o artystów, to robię sobie listę, kogo 

chciałabym widzieć na Pozytywnej Energii, biorąc pod 

uwagę target na rynku artystycznym i również swoje 

prywatne upodobania. 

 

Czytam także w Internecie o celebrytach i ich 

angażowaniu się w życie społeczne. Jeśli chodzi  

o sponsorów, to najpierw kieruję zapytania do 

znajomych, którzy prowadzą własną działalność, 

jak również nawiązuje relacje od podstaw z firmami dla 

mnie nowymi. 

6. Ma Pani już pomysł na kolejną edycję? 
- Kolejna edycja planowana jest 20 października we 
Wrocławiu w Ośrodku Działań Artystycznych "Firlej". 
Dla Krzysia zagra zespół Róże Europy, który w tym roku 
świętuje swoje 35-lecie istnienia na scenie muzycznej. 
Oprócz tego, w zależności od pozyskanych sponsorów 
wydarzenia, pragniemy zaprosić artystę sceny 
kabaretowej. Wydarzenia na rzecz Krzysia przenoszone 
są od tego roku do Wrocławia, gdzie rozwija się, a co 
najważniejsze mieści się Fundacja Praca Moc Energia. 

Zachęcamy do przesyłania dobrowolnych darowizn na 

założony przez naszą Fundację Fundusz Rehabilitacyjny 

Krzysia Zagraby: 

 

 

Raiffeisen Polbank 

Fundacja Rozwoju Indywidualnego  

„Praca Moc Energia” 

Konto główne: 55 1750 0009 0000 0000 3047 1849 
 
 

Fundusz Rehabilitacyjny Krzysia Zagraby 

Numer konta: 66 1750 0009 0000 0000 3047 2039 
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Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim  

ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski  

tel. 15 87 24 015,  fax 15 87 24 017 

zstjanow.fc.pl 

 
 

 


