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Małgosia w Finale Olimpiady

Uczennica klasy IV
TOT Małgorzata
Osiowy znalazła się
w gronie laureatów II
Olimpiady Wiedzy o
Turystyce, która
odbyła się w dniach
8-11 kwietnia 2015r.
w Spale. Małgosia
otrzymała indeks na
studia na wybranym
kierunku
Uniwersytetu
Łódzkiego.

W centralnym etapie
olimpiady więzło udział 36
osób wyłonionych z ponad
3000 uczniów biorących
udział w zawodach
okręgowych. Finaliści

rozwiązywali zadanie
testowe oraz przedstawiali
przygotowaną przez siebie
prezentację związaną z
tematem tegorocznej edycji
olimpiady „Małe też może
być piękne – potencjał
turystyczny miejsc i
obszarów”. Prezentacja
naszej uczennicy zyskała
uznanie jury, a szczególnie
przewodniczącego Komitetu
Głównego Olimpiady prof. dr
hab. Bogdana Włodarczyka
i zapewniła Małgosi awans
do grona piętnastu
laureatów OWoT. 
Gratulujemy sukcesu!

Gosia o Olimpiadzie: 
Bardzo podobała mi się
atmosfera podczas finału
Olimpiady, poznałam
koleżanki i kolegów z
całej Polski, mieliśmy
okazje zwiedzać piękne
okolice Spały, Inowłodza i
Tomaszowa
Mazowieckiego. Razem z
opiekunami braliśmy
udział w grach
terenowych i wycieczkach
m.in. do Centralnego
Ośrodka  Przygotowań
Olimpijskich w Spale,
podziemnej trasy
turystycznej
Nadgórzyckie Groty, oraz
rozlewisk Pilicy, gdzie
widzieliśmy unikatowe
niebieskie źródła.
Do etapu centralnego

Olimpiady przygotowałam
prezentację pt. "W
Kresowej Krainie". To
temat dobrze mi znany,
nie miałam problemu z
przedstawieniem komisji
konkursowej potencjału
turystycznego naszego
terenu, a przede
wszystkim Kresowej
Krainy. Podczas zmagań
finałowych nie zabrakło
stresu, jednak zdobyty
indeks, tytuł laureata, a
przede wszystkim
wspaniała atmosfera
pozostawiła
niezapomniane
wspomnienia. 
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Dzień otwarty szkoły - gimnazjaliści poznawali zawody

Technik obsługi turystycznej...
albo technik hotelarstwa

Liceum Ogólnokształcące
z innowacją Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

technik żywienia i usług
gastronomicznych

...a może
technik  organizacji reklamy?

Technik leśnik...
technik architektury krajobrazu 

a może technik rolnik
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Targi gastronomiczne EuroGastro 2015

Wyjazd na targi był
okazją do poznania
atrakcji Warszawy.      
W ramach zwiedzania
młodzież udała się na
Stadion Narodowy oraz
podziwiała panoramę
miasta z tarasu
widokowego Pałacu
Kultury i Nauki.
W tak piękną pogodę
obowiązkowym
punktem wycieczki
było odwiedzenie
Królewskich Łazienek.

W ramach
projektu Podkarpacie
stawia na zawodow-
ców  w dniach 26-27
marca 2015r.
uczniowie klasy II
Technikum Żywienia i
Usług
Gastronomicznych
udali się na wycieczkę
dydaktyczną do
Warszawy.
Głównym celem
wyjazdu było
podniesienie
kompetencji i
umiejętności
zawodowych. 

Najważniejszym
punktem programu
wyjazdu był udział w
Międzynarodowych
Targach
Gastronomicznych
"EuroGastro".
Wydarzenie to
zgromadziło wystaw-
ców z 17 krajów,
którzy prezentowali
swoją ofertę, a targi
odwiedziło niemal 20
tysięcy osób.
Prezentacje
produktowe, gotowanie
na żywo i pokazy

mistrzów kulinarnych
były tłem dla rozmów
biznesowych. 
Dla uczniów była to
możliwość
poszerzenia wiedzy
oraz poznania
aktualnych tendencji i
kierunków rozwoju
branży żywieniowej.
Mieli oni również
okazję podpatrzenia
pracy mistrzów
kulinarnych.

Na targach
reprezentowany był
każdy sektor branży
gastronomicznej.
Najwyższej jakości
produkty spożywcze i
napoje, odzież,
elementy wystroju,
bogaty wachlarz
zastaw stołowych,
meble i wyposażenie
zaplecza
restauracyjnego. 

Podczas imprezy
odbył się X Festiwal 
Kuchni Greckiej ,
którego celem było
przybliżenie
i propagowanie w
Polsce tradycji kuchni
greckiej. 
Zainteresowaniem
cieszyły się również
warsztaty i konkurs
Gotuj Lokalnie - baza
wiedzy na temat
wykorzystania
regionalnych i trady-

cyjnych produktów
najwyższej jakości w
nowoczesnej kuchni
polskiej.
Dużym przeżyciem
dla młodzieży było
spotkanie z Michaelem
Morano - restaura-
torem, szefem kuchni i
jurorem programu
MasterChef.
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Poetka w murach naszej Szkoły
Magdalena: Rozmawiam z Joanną Szczybyło, uczennicą klasy IV TŻ, autorką wierszy, które ukazały
się w książce pt. Napiszmy razem książkę o emocjach, wydanej w 2014 roku. 
Magdalena: Od kiedy tworzysz?
Joanna: Pierwszy wiersz napisałam mając 10 lat. Zawsze coś pisałam, jak nie wiersze, to
opowiadania.
Marcelina: Dlaczego tworzysz?
Joanna: Piszę, aby wyrazić swoje emocje. Pisanie jest dla mnie ważne, ponieważ sprawia mi
przyjemność. Przez swoje teksty wyrażam siebie. Lubię pisać w samotności.
Magdalena: Dlaczego lubisz pisać w samotności?
Joanna: Dlatego, iż w ciszy mogę skupić swoje myśli i mam wenę twórczą.
Magdalena: Skąd czerpiesz tematy do swoich utworów?
Joanna: Skupiam się na przeżyciach własnych ale też uważnie przyglądam się ludziom, szczególnie
tym, którzy mają coś ważnego do powiedzenia, są dla mnie wzorcem do naśladowania, np. rodzina,
przyjaciele.
Magdalena: Ile wierszy już napisałaś ?
Joanna: Oo... dużo ich było. Nie jestem w stanie teraz podać dokładnej liczby.
Magdalena: Jaki tytuł nosi Twój ostatni wiersz? W jakim celu go napisałaś?
Joanna: Ostatni wiersz stworzyłam na potrzeby konkursu, pt. Wybrałam ten zawód, bo.... W ten
sposób wyraziłam to, dlaczego wybrałam Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa
domowego. Zawiera on refleksje na temat czterech lat, które tu spędziłam. Wiersz nosi tytuł Droga do
marzeń.
Magdalena: Czy w przyszłości będziesz pisać wiersze?
Joanna: Zdecydowanie tak, ponieważ pisanie to moje hobby i nie zamierzam z niego rezygnować.
Magdalena: Kiedy piszesz?
Joanna: Z reguły w wolnych chwilach.
Marcelina: Jak reagują inni na Twoje pisanie?
Joanna: Hm... przeważnie są bardzo zdziwieni i pytają czy na pewno napisałam to sama.
Nie wiem dlaczego ich to tak dziwi i skąd mogłabym wziąć te wiersze... Plagiat nie wchodzi w grę. Niby
do czego mi to potrzebne? Piszę dla swojej przyjemności.
Magdalena: Jakie emocje wywołuje w Tobie pisanie?
Joanna: Różnorodne, od skrajnie negatywnych, czyli smutnych, po pozytywne. Od radości po
nostalgię. Jestem dość skrytą osobą, a wiersze pomagają mi wyrazić własne emocje.
Magdalena: Jaki wiersz zapadł Ci w pamięci?
Joanna: Chyba nie mam takiego, może to jeszcze za wcześnie na taki wiersz.
Magdalena: Czy chciałabyś nam jeszcze coś powiedzieć o sobie i swoim pisaniu? Dodać coś czego
może nie było w moich pytaniach?
Joanna: Nie, myślę, że w tej chwili powiedziałam tyle, na ile pozwala mi moje dotychczasowe
doświadczenie. Cieszę się, że znalazłam już swoją formę mówienia o świecie, wyrażania siebie. 
Magdalena: Bardzo dziękuję za rozmowę.
                                          Z Joanną Szczybyło rozmawiały Magdalena Rogoża i Marcelina Brzyska

Joanna Szczybyło

Marcelina Brzyska

Zagadki ze szkolnych
wędrówek

Wakacje tuż tuż... Wszyscy na nie czekamy z
niecierpliwością. 

A jako przedsmak wypoczynku wakacyjnego 
proponujemy Wam dwie zagadki fotograficzne.

W następnym numerze gazety będziecie mogli
przeczytać o zasadach obowiązujących turystów

na szlakach. Zapraszamy!


