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 „To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, 

pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku...” 

 

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji i Obsługi, Uczniom

 i Rodzicom – szczęśliwych, radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia a także spełnienia 

wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku życzy 

 

Dyrekcja

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam spokoju, serdeczności, rodzinnych 

rozmów przy wigilijnym stole i zapału do działania w nadchodzącym 2017 roku. Niech ten magiczny 

czas wypełni atmosfera radości i pozytywnych wrażeń. Przyjmijcie życzenia wszelkiej pomyślności w 

życiu osobistym i zawodowym oraz ludzkiej życzliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Niech 

betlejemska gwiazda ogrzewa Wasze serca żarem miłości, nadziei i pokoju przez cały rok.

 

Redakcja



Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
W dniu 16 listopada 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyło się 

uroczyste wręczenie aktów potwierdzających uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla 

najzdolniejszej młodzieży z Podkarpacia.

Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonała Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki. 

W gronie najlepszych uczniów z województwa podkarpackiego znaleźli się także uczniowie naszej 

Szkoły.:

• Magdalena Gurak z klasy 4 TE Technikum nr 2

• Kamil Naróg z klasy 2c Liceum Ogólnokształcącego nr 1

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem 

i uzyskali najwyższą średnią ocen w danym typie szkoły. 

Imprezie towarzyszyła miła i podniosła atmosfera. 

Galę uświetnił występ uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie z województwa podkarpackiego 

oraz poczęstunek. 

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów!

MB
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W dniu 16.11.2016 roku wszystkie klasy kształcące się w zawodach technik ekonomista i logistyk 

uczestniczyły w wykładzie przeprowadzonym przez Panią Justynę Gdulę kierownik Podkarpackiego 

Banku Spółdzielczego Oddział w Leżajsku. Młodzież miała możliwość zapoznania się z historią 

bankowości, formami i rodzajami banków oraz procedurą ich zakładania i specyfiką funkcjonowania. 

Następnie Pani Justyna Gdula przedstawiła zalety posiadania rachunku bankowego oraz ofertę 

produktów bankowych. Przekonywała o korzyściach korzystania z oferty bankowej zamiast 

ryzykownej działalności parabanków. To już kolejna forma współpracy szkoły z PBS mająca na celu 

wzrost świadomości ekonomicznej i racjonalności podejmowania decyzji przez naszą młodzież.

 

Andrzej Makówka 
Maria Bazan

 

Bliskie spotkanie z bankowością
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Podobnie jak w latach ubiegłych w październiku, w naszej szkole miała miejsce akcja upamiętnienia 

Polaków pochowanych na Cmentarzach: Łyczakowskim i Orląt. Pierwszą częścią akcji była 

przeprowadzona przez członków samorządu szkolnego zbiórka pieniędzy na zakup zniczy. W naszej 

szkole zebrano kwotę: 810 złotych. 

Zbiórka odbywała się także w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki i Gimnazjum Miejskim im. 

Wł. Jagiełły w Leżajsku. Łącznie zebrano 1914,94 zł za które zakupiono znicze w tonacji biało-

czerwonej.

W dniu 28 października delegacja, złożona z uczniów Zespołu szkół Licealnych im. B. Chrobrego 

i Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki wraz z opiekunami, wyruszyła do Lwowa by przekazać 

zakupione znicze Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. 

Odwiedzając cmentarz uczciliśmy pamięć spoczywających złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy. 

Przywiezione przez nas znicze zapłonęły w dniu 1 listopada na grobach żołnierzy spoczywających na 

Cmentarzu Obrońców Lwowa, poległych w walkach z Ukraińcami oraz w czasie wojny polsko-

bolszewickiej w 1920 r. a także na grobach Polaków pochowanych na jednej z najpiękniejszych 

i najstarszych nekropolii w Europie - Cmentarzu Łyczakowskim. 

Po zakończeniu zwiedzania cmentarzy, korzystając z pięknej aury jesiennej i doskonałej widoczności 

udaliśmy się na wzgórze zamkowe - Kopiec Unii Lubelskiej, skąd podziwialiśmy wspaniałą panoramę 

całego Lwowa.  Po powrocie do centrum miasta zwiedziliśmy Katedrę Ormiańską gdzie mogliśmy 

usłyszeć próbkę śpiewu w wykonaniu diakona tej świątyni. Ważną częścią eskapady była także wizyta 

w zaprzyjaźnionej średniej szkole gastronomiczno – hotelarskiej, gdzie spożyliśmy przygotowany 

przez uczniów posiłek. 

 

Tekst i zdjęcia: Stanisław Majcher

 

Światełko dla Łyczakowa
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Marzenia się spełniają, wystarczy tylko chcieć… Dowodem na to, jest nasza kolejna, 

fascynująca, górska przygoda, która rozpoczęła się uczestnictwem we wspólnej Eucharystii, 

koncelebrowanej o północy, przez naszego Księdza Wacława i Księdza Dariusza.  

 

Tym razem celem wyprawy, był drugi, (po zdobytych Rysach), co do wysokości szczyt w polskich 

pasmach górskich -   Babia Góra, zwana również Diablakiem (1725  m. n. p. m.), leżąca w Beskidzie 

Żywieckim.

 

Po zakończonej Mszy Świętej, umiejscowiliśmy się wygodnie w czekającym na nas autobusie, po to, 

aby o godzinie szóstej rano, 23 listopada 2016 roku, znaleźć się na parkingu powyżej Zawoi, na 

leżącej na 1012  m. n. p. m.  Przełęczy Krowiarki, stanowiącej zarazem punkt startowy naszej górskiej 

wędrówki. 

 

Tkwiąc w pełnej świadomości, że „natury nie można oszukać”, po opuszczeniu autobusu, 

rozglądaliśmy się za toaletą, której widok wprawił poszukujących nie tylko w  wielką radość, ale 

również w osłupienie, ponieważ pomimo, że toaleta była czynna, to paradoksalnie nie mogliśmy do 

niej wejść, gdyż w skorzystaniu z niej, uprzedził nas halny wiatr, pozostawiając ją w płaszczyźnie 

poziomej…. Na szczęście otaczał nas górski las….

 

Po dopełnieniu wszelkich czynności organizacyjnych, o godzinie 7:00 w liczbie 31 osób z klasy II W 

i I WS, pod czujnym okiem Panów: Dyrektora Waldemara Tłuczka, Rafała Tulei i Stanisława 

Kosakowskiego, Księdza Dariusza oraz głównego kierownika– Księdza Wacława, wyruszyliśmy na 

szlak, aby stromym podejściem, piąć się w górę, z wykorzystaniem kilku postojów na odpoczynek. 

 

Babia Góra - Korona polskich gór
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Zachwyceni pięknem krajobrazu, w towarzystwie 

ciepłego halnego, przemierzaliśmy całe pasmo górskie. 

Chylące się pod podmuchami wiatru gałęzie 

kosodrzewiny, stawały się dla naszej dzielnej, strzeleckiej 

drużyny tunelem, osłaniającym nas, przed szalejącym, 

niczym w tańcu halnym powietrzem.

Zanurzeni w górskiej ciszy medytowaliśmy 

i podziwialiśmy cuda natury. Szczególną refleksję nad 

szacunkiem należnym górom, wzbudził w nas widok 

powalonych przez górski wiatr drzew.

 

Po dwóch godzinach i 20 minutach zmagań, zdobywając 

kolejno: Sokolicę ( 1367m. ), Kępę (1521  m. ), Gówniaka 

( 1617) – cokolwiek ta nazwa oznacza, warto było tam 

wleźć  - zdobyliśmy Babią Górę, bez kozery nazywanej 

Diablakiem. 

 

Spragnieni górskich widoków, dotknięci potęgą samego Boga, z trudem wyrywając się z silnych objęć 

wiatru, zostaliśmy „przygarnięci przez silne ramiona muru” – jedynego schronienia na szczycie, gdzie 

mogliśmy zaczerpnąć nieco wytchnienia oraz uwiecznić nasz trud na wspólnej, pamiątkowej fotografii.

 

Po chwili odpoczynku, z „wiatrem we włosach”, udaliśmy się w drogę powrotną, biegnącą do Przełęczy 

Brona, znajdującej się na wys. 1408  m. n. p. m. , a następnie do Schroniska w Markowych Szczawinach, 

aby pokrzepić nieco nasze ciało i wzmocnić siły witalne. 
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Docierając do mety, naszym oczom ukazało się piękne, malownicze jeziorko, zwane Mokrym Stawkiem. 

Jawiło się ono, jako cudownie wkomponowany element w całokształt podziwianego przez nas podczas 

wędrówki prawdziwego, artystycznego talentu samego Stwórcy.

 

Trochę zmęczeni, ale pełni satysfakcji i cudownych wrażeń, zajęliśmy nasze miejsca w autobusie, aby po 

wspólnej modlitwie, udać się w drogę powrotną do domu.

W czasie podróży zatrzymaliśmy się w „Paszarni”, czyli w McDonaldzie, określanym tak przez Pana 

Tuleję .

 

Około godz. 20:00 przybyliśmy do Leżajska, nie tracąc nadziei i wiary w to, że niedługo będzie następny 

raz……

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej niezapomnianej przygody!!!
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Od początku września tego roku uczniowie klas wojskowo - ratowniczych rozpoczęli cykl 

szkoleń ogniowych  na strzelnicy sportowej w Żołyni. Zajęcia mają za zadanie przygotować 

młodzież do udziału w zawodach sportowych a także doskonalić  postawy, techniki i 

umiejętności strzeleckie.

Strzelcy strzelają w Żołyni
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Wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego 2015/2016

26 października br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego W Rzeszowie 

odbyło się  podsumowanie współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2015/2016.  Uczniowie 

ZSL z Leżajska odnieśli wiele sukcesów, a w klasyfikacji ogólnej zajęli zaszczytne II miejsce. 

Wyróżnienie odebrała pięcioosobowa delegacja, w skład której weszli:  wicedyrektor – pan 

Waldemar Tłuczek, nauczyciel wychowania fizycznego – pan Rafał Tuleja oraz uczniowie: Radosław 

Łabuda, Magdalena Posobiec, Dorota Czop.

Wysokie wyniki szkół i klubów we współzawodnictwie są możliwe dzięki zaangażowaniu 

nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, dyrekcji szkół, działaczy sportu szkolnego. Zarząd 

PW Szkolnego Związku Sportowego chcąc docenić zaangażowanie opiekunów przyznał  honorowe 

dyplomy „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”. Wśród wyróżnionych znalazł się nauczyciel 

wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku pan Rafał 

Tuleja. Gratulujemy!

TR

Sport
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Pierwsze w tym roku szkolnym zmagania sportowe za nami. 18 X na terenie MOSiR   w Leżajsku 

odbyła się Rejonowa Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych z udziałem uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatów: leżajskiego, łańcuckiego i rzeszowskiego. Reprezentacja chłopców 

w składzie: M. Ćwikła, P. Burda, T. Ostrowski, M. Bąk, S. Szalewicz,  J. Ryczko, R. Kusy, M. Ciurko, M. 

Dubel,  D. Wiśniowski, zajęła III m. Natomiast dziewczęta zajęły II m., otrzymując awans do finału 

wojewódzkiego. Skład sztafety dziewcząt: C. Wróbel,        M. Brzuszko, K. Brzyska, K. Iskra, M. Baran, 

A. Woźniak, K. Kula,  G. Wiatr,  E. Słysz,  A. Bąk,   K. Rynasiewicz. Finał  Wojewódzki  Licealiady w 

sztafetowych biegach przełajowych z udziałem 12 najlepszych sztafet odbył się 27 X w Krośnie. 

Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła VIII miejsce. Wszystkim uczniom, którzy brali udział w 

wymienionych  zawodach gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie szkoły. 

 

M. Skrzat

 

Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych
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Logistycy z naszej szkoły wsród najlepszych w Polsce

Patryk Flis i Bartłomiej Potaczała - uczniowie klasy 2 TL Zespołu Szkół Licealnych z sukcesem 

przeszli szkolne eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą 

Szkołę Logistyki w Poznaniu. 

Pierwszy etap Olimpiady został przeprowadzony 4 października 2016 r. w 316 szkołach na terenie 

całego kraju (w tym w naszej szkole). W bieżącym roku szkolnym do udziału w logistycznych 

zmaganiach zgłosiła się rekordowa liczba 9052 uczniów w Polsce. Przed Patrykiem i Bartłomiejem 

zawody drugiego stopnia - etap okręgowy, podczas którego będą rozwiązywać 25 pytań testowych, 

dotyczących gospodarki zapasami oraz ogólnej wiedzy logistycznej. Stawią czoło utalentowanej 

konkurencji z całego kraju.  

Za zwycięstwo w Olimpiadzie przyznawane są nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora 

oraz bezpłatne studia I (licencjackie lub inżynierskie) i II stopnia w Wyższej Szkole Logistyki w 

Poznaniu. Ponadto laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej z najwyższym 

wynikiem są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu. 

Będziemy trzymać kciuki za Patryka i Bartłomieja 2 grudnia 2016 r. na zawodach okręgowych.  

Gratulujemy naszym logistykom wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

Elżbieta Jużyniec
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Logistycy w Akademii Omega

W dniu 10 listopada 2016 roku odbyła się kolejna wycieczka edukacyjna, tym razem do magazynów 

OMEGA PILZNO w Jasionce.

W wyciecze wzięli udział uczniowie  2 klasy logistycznej wraz z opiekunami: p. Agnieszką Kolano,  

p. Elżbietą Jużyniec , p.Beatą Kościółek.

Uczniowie mogli zobaczyć jak funkcjonuje nowoczesna, dobrze zorganizowana firma transportowo-

logistyczna przez poznanie specyfiki zawodu spedytora. Jego zadania to zarządzanie i koordynacja  

firmami przewozowymi oraz przegląd techniczny pojazdów na terenie całej Europy i poza jej 

granicami. Połączenie teorii i praktyki to najlepszy sposób na zgłębienie wiedzy, dlatego już 

niebawem kolejne wycieczki przedmiotowe przybliżające specyfikę pracy przyszłych logistyków. 

28 listopada odwiedzimy firmę BorgWarner Poland -  jedynego w Polsce producenta 

turbosprężarek.

Żałujcie , ze nie możecie z nami jechać.

Agnieszka Kolano
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20 października 2016 roku o godzinie 10.00 w Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku po 

kilkuletniej przerwie w naszym powiecie odbył się etap powiatowy XXXII Konkursu Matematycznego 

im. prof. Jana Marszała. 

Jest to konkurs, którego organizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka 

Sienkiewicza w Łańcucie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Starostwa 

Powiatowego w Łańcucie we współpracy z dyrekcjami szkół, których uczniowie biorą udział 

w konkursie. Funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji XXXII Konkursu Matematycznego 

im. prof. J. Marszała pełni mgr Aldona Stolarska – Ferenc. Pomysłodawca i wieloletni organizator 

konkursów dr Eugeniusz Śmietana otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Konkursu. 

Przewodniczącym lezajskiej Komisji Konkursowej jest Bogdan Wójtowicz.

 

 

Etap powiatowy XXXII Konkursu Matematycznego 

im. prof. Jana Marszała 
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Celami konkursą są: popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół 

średnich, mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych 

problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach, 

przygotowanie młodych talentów do udziału w olimpiadach matematycznych, kształtowanie u uczniów 

nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych, wprowadzenie uczestników konkursów 

w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy, 

diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów. 

Konkurs ma trzy etapy, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się 

w trzech kategoriach wiekowych.

W naszym powiecie wzięło w nim udział 26 uczestników z dwóch szkół: Zespołu Szkół Licealnych 

w Leżajsku i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Wśród uczniów klas pierwszych zwyciężył Kajetan Walawski (ZST Leżajsk), a drugie miejsce zajął 

Hubert Kycia (ZLS Leżajsk). Na trzecim miejscu uplasowali się Łukasz Łobodziński i Jakub Mazur (obaj 

ZSL Leżajsk). 

Wśród uczniów klas drugich zwyciężył Konrad Żyrek, a drugie miejsce zajęła Aleksandra Leja 

(ZLS Leżajsk). Na trzecim miejscu uplasował się Piotr Kurdziel (wszyscy troje ZSL Leżajsk). 

Wśród uczniów klas trzecich zwyciężył Rafał Ćwiek (ZSL Leżajsk), a wyróżnienia za drugie 

miejsca uzyskali Bartłomiej Klocek i Łukasz Urbański (obaj ZST Leżajsk) oraz Bartłomiej Giża, Błażej 

Kondub, Adrian Krzemiński  (wszyscy trzej ZLS Leżajsk).

Wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom gratulujemy uzyskanego wyniku oraz życzymy awansu 

do finału 18 listopada 2016 roku w Łańcucie.

 

Bogdan Wójtowicz
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Use of English

15 listopada br. w auli Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku odbyła się IV edycja Szkolnego Konkursu 

leksykalno-gramatycznego Use of English. W bieżącym roku konkurs objął swą tematyką zagadnienia 

leksykalne: idiomy (uczucia, relacje, radzenie sobie z problemami), oraz leksykalno-gramatyczne: 

wyrażenia przyimkowe i czasowniki złożone, transformacje z czasów gramatycznych. Co więcej, 

zdecydowaliśmy się na urozmaicenie konkursu dodatkowymi zagadnieniami leksykalnymi związanymi 

z tematyką uczuć, emocji i nastrojów.

 

Do zmagań z zadaniami konkursowymi przystąpiło 44 uczniów naszej szkoły. Stanęli oni przed nie 

lada wyzwaniem, gdyż, aby wziąć udział w konkursie, musieli zapoznać się z dość trudnym 

materiałem, wykraczającym poza ramy obowiązującego programu nauczania.

 

Uczeń klasy 2d, Mieszko Wójtowicz zajął I miejsce w konkursie zdobywając 103 punkty. Anna Koza 

(1g) znalazła się tuż za Mieszkiem, zdobywając 90 punktów i zajmując miejsce drugie. Trzecie miejsce 

przypadło Aleksandrze Białkowskiej (2f) , której wynik wyniósł 84 punkty. Wymienieni uczniowie 

otrzymali cenne nagrody książkowe (podręczniki do nauki gramatyki i słownictwa, readersy), które 

ufundował Pan Dyrektor Zbigniew Trębacz ze środków Rady Rodziców oraz gadżety.

 

Organizatorkami konkursu były Dominika Polańska i Monika Wlaź.

 

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok!

 

Dominika Polańska

 

 



21



22

Wyróżnienie za współpracę z WSIiZ
21 listopada 2016 roku w Klubie Akademickim IQ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbyło 

się uroczyste spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolnych koordynatorów i 
nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym „Klasy Patronackie WSIiZ”. Nasza szkoła od 
powstania projektu współpracy patronackiej (2013 rok) jest czynnym uczestnikiem dla klas: technik 
logistyk – działania koordynuje Andrzej Makówka oraz humanistyczno-prawnych, w których szkolnym 
koordynatorem jest Leszek Sarzyński .

Spotkanie otworzył dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, który przywitał przybyłych 
gości oraz zaakcentował, że Uczelnia rozpoczynając projekt „Klasy Patronackie” nie spodziewała się, tak 
dużego zainteresowania ze strony placówek edukacyjnych z regionu. W swoim przemówieniu podkreślił 
zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz bardzo dobrą współpracę z dyrekcją i 
nauczycielami szkół.

W ramach projektu, Uczelnia zobowiązuje się do realizacji cyklu lekcji z danego zakresu 
tematycznego, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez Szkołę ponadgimnazjalną. Dzięki takim 
zajęciom, uczniowie mogą poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Organizacja takich spotkań daje 
możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych, 
jakie mogą pojawić się pomiędzy sposobem nauki w szkole średniej, a szkołą wyższą. Dodatkowo szkoły 
biorące udział w projekcie mogą liczyć na doradztwo w zakresie programu nauczania dla klasy 
patronackiej – podkreśliła Urszula Binduga z WSIiZ, która podsumowała dotychczasową realizację 
programu szkół patronackich.

Podczas spotkania wręczono nagrody przedstawicielom  najbardziej aktywnych szkół i wyróżnienie 
otrzymało dziesięć z nich – między innymi nasza szkoła.

Spotkanie uświetnił wykład Marka Soi, wieloletniego wizytatora Kuratorium Oświaty, Dyrektora 
Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych pod tytułem "Innowacje pedagogiczne dla rozwoju szkoły oraz 
indywidualnego rozwoju ucznia”. Bardzo wartościowy merytorycznie wykład zbiegł się tematycznie z 
prowadzonymi  przez szkolny Zespół Przedmiotów Zawodowych pracami nad innowacjami 
programowo-organizacyjnymi w zawodach: technik ekonomista (innowacja skarbowo-prawna)  i technik 
spedytor (innowacja pożarnicza). Innowacje zostaną wdrożone od roku szkolnego 2017/2018. Będzie to 
wyjątkowo atrakcyjna oferta kształcenia rozszerzająca kompetencje i możliwości rozwoju zawodowego.

Przedstawiciele naszej szkoły Agnieszka Kolano, Elżbieta Jużyniec i Leszek Sarzyński  odbyli 
rozmowy z dr Andrzejem  Rozmusem, Prorektorem  WSIiZ ds. Nauczania, Aleksandrą Kędzior – 
koordynatorem dla klas humanistyczno–prawnych i Kateryną Lysenko-Ryba koordynatorem dla klas 
logistyka na temat dalszej współpracy, form zajęć  praktycznych, wykładów i ćwiczeń. Uzgodniono 
wstępnie wizyty studyjne na WSIiZ w Rzeszowie.

Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują na korzyści płynące z kontaktów szkoły z 
uczelnią i mamy nadzieję na dalsze rozwijanie współpracy dla podniesienia poziomu i atrakcyjności 
kształcenia.

Komisja Przedmiotów Zawodowych
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Przepisy świąteczne

Pyszne i proste pierniki! Zbliża się Boże Narodzenie podpowiem Wam, jak przygotować pyszne 

pierniczki, które mogą zdobić wasze choinki! Zobaczcie najłatwiejszy przepis. Sprawdźcie, jakie 

składniki i ile czasu potrzebujecie, by zrobić pierniki. Oto proste, niedrogie i wypróbowany przepis.

Zapraszam

 

Pierniki na choinkę

• 0.5kg  mąki

• 0.5kg  miodu

• pół kostki margaryny (np. Palma)

• 2 żółtka

• 120g cukru

• 1 łyżka sody

• 1 łyżka przyprawy do piernika

Do mąki dodaj roztopione masło, miód, żółtka, sodę, przyprawę i cukier. Ciasto wyrób, zawiń w folię 

i włóż do lodówki na 1 lub 2 dni, potem rozwałkuj na 0.5 cm. Wykrawaj foremkami dowolne kształty 

i układaj pierniczki na blasze, wyłożonej papierem do pieczenia. Posmaruj je jajkiem. Pamiętaj, żeby 

nie układać ich zbyt blisko siebie, bo pierniczki podczas pieczenia urosną. Nagrzej piekarnik do 

180ºC i piecz pierniki przez ok. 10-15 min. 

Mała rada:

Jeśli chcecie by pierniczki wisiały na choince polecam podczas wykrawania rozwałkowanego ciasta, 

zrobić np. słomką dziurkę.

Miłego dekorowania!
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Przekładaniec miodowy

CIASTO:

1.Roztopić i pozostawić do wystygnięcia:

• 12 dkg margaryny (np. Palma)

• 12 dkg miodu 

2.Na blacie wysypać suche składniki i zrobić dołek:

• 50dag mąki

• 1 szklanka cukru

• 1 łyżka sody

3. Do dołka dodać:

• 2-3 jajka

• roztopioną margarynę z miodem

4. Dokładnie zagnieść ciasto.

5. Podzielić i rozwałkować ciasto, by wyszły 3-4 placki.

6. W dobrze nagrzanym piekarniku pojedynczo piec placki, każdy przez ok. 10 min w 180ºC.

 

DOMOWA MASA BUDYNIOWA

½ szklanki mleka zagotować, następnie dodać: 

• 3 łyżki kaszy manny 

• 1szklanka cukru 

Dokładnie wymieszać, by powstał gęsty budyń. Pozostawić do wystygnięcia. Przestudzony budyń 
zmiksować dodając 1 kostkę margaryny (np. Palma)

 

POLEWA

• 15 dkg  - orzechów

• 6 dkg masła

• 5 dkg cukru

• 1 łyżeczki miodu

To wszystko smażyć 2-3 minuty.

 

Układać na przemian, czyli ciasto-masa-ciasto…. Na wierzch polewa.
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Barszcz Czerwony

 

SKŁADNIKI: 3 buraki ( 1kg lub nieco więcej), cebula, 2 ząbki czosnku, 4-5 dużych kapeluszy 

borowików, ½ porcji włoszczyzny, sól, ziarna pieprzu, ziarna ziela angielskiego, liść laurowy, sok 

z cytryny, cukier, 2 szklanki kwasu buraczanego.

Następnie namoczone w letniej wodzie kapelusze borowików gotujemy do miękkości w wodzie, 

w której się moczyły. Obrane i rozdrobnione buraki, włoszczyznę, przyprawy gotujemy przez ok. 

30min, odstawiamy do wychłodzenia. 

Letni wywar z buraków cedzimy przez gęste sito, dodajemy przecedzony wywar z grzybów, kwas 

buraczany, przyprawiamy solą, pieprzem, sokiem z cytryny i cukrem później odstawiamy, by smaki 

dokładnie się połączyły. Przed podaniem barszcz podgrzewamy, ale uważamy, aby się nie przegotował.
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O ile większość potraw wigilijnych różni się w zależności od regionu, to barszcz czerwony występuje 

w całym kraju. Już w średniowieczu królował on na polskich stołach, przygotowywany był przez 

gospodynie ze świeżych buraków. Co ciekawe jest nie tylko smaczny, ale działa również 

oczyszczająco na organizm. Poniżej znajdziecie przepis nie tylko na barszcz, ale i na pyszne uszka 

z grzybowym farszem.

 

Uszka z grzybowym farszem

Składniki: 

• kapelusze borowików ugotowane w wywarze, 

• cebula, 

• płaska łyżka masła, 

• sól, pieprz, 

• 2 łyżki tartej bułki

 

Ciasto: szklanka mąki, szczypta soli, surowe żółtko, łyżka oliwy, ½ szklanki ciepłej wody, mąka do 

posypania stolnicy, sól, łyżka oleju

Przygotowujemy farsz: ugotowane grzyby drobno siekamy lub przepuszczamy przez maszynkę. 

Bardzo drobno posiekaną cebulę smażymy na maśle, gdy się zeszkli łączymy ją z grzybami. Całość 

przez chwilę podsmażamy, dodajemy przyprawy, tartą bułkę i odstawiamy do wychłodzenia. 

Przygotowujemy ciasto: wszystkie składniki łączymy, wyrobione, gładkie i sprężyste ciasto 

pozostawiamy na 10 min, by „odpoczęło”. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkowujemy 2 cienkie 

placki, kroimy w kwadraty o boku 3 cm, na środku każdego kwadratu kładziemy małą łyżeczkę 

farszu, składamy po przekątnej i zlepiamy boki, tak by kształtem przypominały trójkąt, kolejno 

2 boki powstałego trójkąta łączymy i mocno zaciskamy wokół palca. Układamy uszka na posypanej 

mąką stolnicy. Gotujemy w osolonej wodzie, z dodatkiem łyżki oleju, gdy wypłyną zmniejszamy 

ogień i gotujemy jeszcze 3 minuty. Po wyjęciu uszek, za pomocą łyżeczki cedzakowej, można je 

delikatnie posmarować tłuszczem, np. masłem, by się zbyt mocno nie skleiły. Podajemy zalane 

gorącym barszczem.

Weronika Stopyra
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Tradycje związane z Bożym Narodzeniem

W Hiszpanii przed Bożym Narodzeniem każda rodzina zaopatruje się w szopkę. Wigilijna wieczerza 

rozpoczyna się po pasterce, a następnie wszyscy wychodzą na ulice, które są oświetlone tysiącami 

barw. Ludzie spędzają ten czas śpiewając kolędy, tańcząc i bawiąc się do rana.

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa, a prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto 

Trzech Króli na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.

 

W Wieiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe, składa się z pieczonego indyka 

i "płonącego puddingu". To w Wielkiej Brytanii narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą, wiszącą 

u sufitu. W Londynie w 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną 

z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku".

 

We Francji atmosferę Bożego Narodzenia da się odczuć kilka tygodni przed świętami m.in z tego 

powodu, że wszystkich dopada "gorączka zakupów". Właściciele sklepów różnorodnie ozdabiają 

wystawy w sklepach. We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które 

w wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku.  Francuzi wręczają sobie ręcznie 

robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty. We Francji nie ma Wigilii, ludzie biorą udział we 

mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami 

i wypija się ogromne ilości szampana. 

 

Włochy są krajem katolickim, a święto Bożego Narodzenia jest jednym z największych świąt 

religijnych w roku, w tym kraju. Tradycja nakazuje, żeby spędzać je w gronie rodziny. Włosi wysyłają 

mnóstwo kartek świątecznych z życzeniami do swoich rodzin i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się choinkę 

oraz budowane są żłóbki w kościołach. Świętowanie rozpoczyna się w wieczór wigilijny, podczas gdy 

cała rodzina zbiera się przy stole na uroczystej kolacji. Po kolacji gra się w karty lub tombolę albo od 

razu przechodzi do wymiany prezentów. W niektórych rejonach bywa tak, że otwieranie otrzymanych 

prezentów następuje dopiero po pasterce. Po powrocie z kościoła wszyscy składają sobie wzajemnie 

życzenia, otwierając przy tym butelkę szampana lub wina.
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W Chinach, gdzie chrześcijanie stanowią nieliczną mniejszość społeczeństwa, Boże Narodzenie zdobywa 

coraz większą popularność nie jako święto religijne, lecz jako pozbawiony wymiaru duchowego festiwal 

konsumpcji oraz jako doskonała okazja do imprez. Święte Mikołaje, ozdobione lampkami choinki i 

dobiegające z głośników kolędy to standardowe elementy zachęcające do zakupów w chińskich centrach 

handlowych w okresie świąteczno-noworocznym, który w tej branży zaczyna się już pod koniec listopada. 

Chińczycy, zwłaszcza młodzi mieszkańcy dużych miast, coraz chętniej obchodzą Boże Narodzenie, 

przyznając przy tym otwarcie, że interesuje ich tylko materialna strona świąt.

 

W Australii- Święta Bożego Narodzenia wypadają w Australii w środku lata i są obchodzone niezwykle 

oryginalnie – na plaży. 25 grudnia australijskie rodziny zbierają się nad brzegiem oceanu przy wspólnym 

grillu. Wszyscy wymieniają się prezentami, śmieją się i żartują, zażywają także kąpieli, grają w plażowe 

gry oraz w krykieta. Podstawę świątecznej dekoracji stanowi roślina zwana australijskim krzaczkiem, 

którą przyozdabia się tradycyjnymi girlandami. Ozdoba ta pełni funkcję podobną do naszej choinki. 

Australijski święty Mikołaj ubrany jest w strój płetwonurka i zdarza się, że przybywa na desce 

widnsurfingowej.
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W Rosji podstawowymi składnikami wigilijnych potraw są zboża, grzyby, suszone owoce oraz groch. Boże 

Narodzenie w Rosji jest obchodzone dwa tygodnie później niż w Polsce. Według kalendarza juliańskiego, 

który obowiązuje w cerkwi prawosławnej. Pierwszy dzień świąt wypada 7 stycznia. Rosyjskie tradycje 

świąteczne są bardzo podobne do polskich zwyczajów bożonarodzeniowych. W Wigilię Bożego Narodzenia 

prawosławni Rosjanie zasiadają do stołu wigilijnego, na którym jest 12 potraw, których liczba odpowiada 

dwunastu Apostołom. 

 

W Szwecji większość szwedzkich rodzin spędza ten dzień na rodzinnym pieczeniu ciastek typu lussebullar 

(bułeczki z szafranem) i pepparkakor (pierniczki) oraz dekorowaniu domów, zarówno na zewnątrz, jak 

i wewnątrz. Zapala się wtedy specjalne gwiazdy i świeczniki w oknach. Przygotowania do świąt zaczynają 

się już cztery tygodnie przed Wigilią. W pierwszą niedzielę adwentu zapala się pierwszą adwentową 

świeczkę w świeczniku, który zazwyczaj samemu się dekoruje mchem i błyskotkami albo suszonymi 

owocami.

 

W Danii obchody Bożego Narodzenia rozpoczynają się od przygotowania adwentowego wieńca, w którym 

znajdują się 4 świece zapalane kolejno w cztery niedziele poprzedzające Wigilię. Na świeczce znajduje się 

podziałka składająca się z 24 kresek. Codziennie, najczęściej przy śniadaniu, zapala się ją i gasi, zanim pod 

wpływem ciepła zacznie się topić kreska oznaczająca kolejny dzień oczekiwania. Nietypowym zwyczajem 

jest przygotowywanie świątecznych pieczęci, którymi pieczętuje się listy i kartki z życzeniami. Projekty 

pieczęci przygotowywane są przez sławne osoby, na przykład przez członków rodziny królewskiej. Od 

początku grudnia okna we wszystkich mieszkaniach przyozdabiane są czerwonymi kwiatami, wieńcami 

oraz innymi świątecznymi ozdobami. W dzień przed wigilią wręcza się drobne prezenty przyjaciołom. Tego 

dnia dzieci częstowane są niewielkimi ciasteczkami z dżemem lub syropem klonowym, które nazywa ją się 

aebleskiver.

 

Natalia Kak
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