
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Drodzy Uczniowie! 
Odwiedziliście nas licznie w czasie Dni Otwartych. 

Mieliście możliwość zobaczyć całą szkołę, poznać nauczycieli, a 

nawet uczestniczyć w zajęciach.  

Ponieważ wiedzy nigdy nie za dużo, z myślą o Was 

przygotowaliśmy specjalny numer gazety szkolnej. Znajdziecie 

w nim podstawowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej 

Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szkolny 

2022/2023. Mamy nadzieję, że w jakimś stopniu pomożemy Wam 

uporządkować wiedzę o naszej szkole i ułatwić podjęcie decyzji. 

Nowy rok szkolny będzie dla Was wyjątkowy, ponieważ 

wkroczycie w kolejny etap edukacji i życia. Może zobaczymy się w 

Zespole Szkół? 

Redakcja „Pewniaka” 

      

Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 jest atrakcyjna 

z wielu powodów, m.in.: 
 

- zapewniamy uczniom zdobywanie dodatkowych kwalifikacji 

i umiejętności dzięki realizowanym projektom unijnym  

- dysponujemy nowoczesnymi pracowniami kształcenia 

zawodowego 

- w liceum ogólnokształcącym proponujemy klasy z różnymi 

rozszerzeniami 

- wzbogacamy praktyki zawodowe o wyjazdy zagraniczne 

- zapewniamy uczniom pomoc pedagoga, psychologa i doradcy 

zawodowego.   

 

 

 

 



ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY UCZNIÓW 

 

Uczniowie Technikum Zawodowego uczestniczą w projekcie unijnym „Jesteśmy bliżej 

zachodniopomorskiego rynku pracy”. W roku szkolnym 2021/2022 74 osoby skorzystały 

z dodatkowych zajęć zawodowych i nauki języka angielskiego branżowego. Uczniowie realizują 

kursy i szkolenia zawodowe, dzięki czemu zdobywają dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, 

a także pierwsze doświadczenia na rynku pracy w czasie stażu zawodowego. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA HUMANISTYCZNA 
 

Nauka w szkole trwa 4 lata. Przedmioty w zakresie rozszerzonym to język polski, historia 

i język angielski. Rozszerzenia z polskiego i historii zaczynają się już w klasie pierwszej, 

z angielskiego – w drugiej.   

Uczniowie mogą rozwijać swoje 

zainteresowania humanistyczne, biorąc 

udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

wykładach pracowników uczelni wyższych, 

w różnych konkursach (literackich, 

ortograficznych, poprawnej polszczyzny, 

dziennikarskich), pisząc artykuły na stronę 

internetową szkoły, realizując innowacje 

i projekty językowe, spotykając się 

z pisarzami i dziennikarzami. 

 

Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego, który uprawnia 

do studiowania. 

Język polski na poziomie rozszerzonym pozwala poszerzać horyzonty. Dzięki niemu stale 

obcujemy z klasyczną literaturą i rozwijamy swoją wrażliwość. Chyba właśnie to jest najważniejsze 

- oprócz wiedzy teoretycznej możemy kształtować swój charakter i właściwe postawy w życiu 

codziennym. Niektórym wydaje się, że język polski jest nudny i nic nie wnosi do ich życia. Są oni 

w błędzie, gdyż warto rozwijać swój umysł i humanistyczne myślenie, bo to zazwyczaj najbardziej 

się przydaje w życiu. Poprawne posługiwanie się ojczystym językiem, stosowanie reguł 

gramatycznych i umiejętność wypowiadania się to rzeczy ważne, lecz najważniejsze jest logiczne 

myślenie, zapamiętywanie oraz chęć zdobywania nowych doświadczeń i poszerzanie wiedzy o nowe 

zagadnienia. Język polski, mimo wszystko, łączy w sobie elementy różnych przedmiotów, co jest jego 

najpiękniejszą cechą.  

                                                                                                (Wiktoria i Ola, absolwentki szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA MATEMATYCZNA 
 
Nauka w szkole trwa 4 lata. Przedmioty w zakresie rozszerzonym to matematyka, geografia i język 

angielski. Rozszerzenia z matematyki i geografii zaczynają się już w klasie pierwszej, z angielskiego – 

w drugiej. Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego, który uprawnia do 

studiowania. 

Uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowania, biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
licznych konkursach ogólnopolskich i olimpiadach przedmiotowych, realizując innowacje i projekty 

matematyczne. 

 

Nowy rok szkolny 2021/2022, pierwszy 

Ogólnopolski Konkurs „Maks matematyczny” 

i mamy naszych uczniów na podium! Marek 

Książczyk z kl. 3a LO zajął 2. miejsce w 

województwie i 6. w Polsce, Filip Żurawik z kl. 3a 

LO - 7. miejsce w woj. i 16. w kraju, Bartosz 

Michałowski z kl. 2a LO – 10. miejsce w woj. i 36. 

w Polsce.  

Interaktywny i Internetowy Konkurs 

Matematyczny „Maks matematyczny” wykorzystuje 

technologie informatyczne i wymaga od uczestników 
ogromnych umiejętności rozwiązywania zadań 

optymalizacyjnych. Przez 45 minut uczniowie w 

całej Polsce, w tym samym czasie, rywalizują ze 
sobą, rozwiązując te same zadania. W XI edycji 

konkursu, która odbyła się 7 października 2021 r., 
udział wzięło 3 000 uczniów z całej Polski z 300 

szkół, m.in. z Warszawy, Lublina, Ełku, Szczecina, 

Kalisza, a także z naszego Łobza! Grupa 7 uczniów Zespołu Szkół rywalizowała z rówieśnikami z kraju.  

Mirosława Parzygnat, nauczycielka matematyki  

 

 

Moja przygoda z Olimpiadą Matematyczną 

Chińskie twierdzenie o resztach, małe twierdzenie Fermata, czy twierdzenie o trójliściu to tylko część 
pojęć, które poznałem dzięki uczestnictwie w I etapie 

LXXIII Olimpiady Matematycznej. Przez trzy miesiące, od 1 

września do 30 listopada razem z panią Mirosławą 
Parzygnat, stosując rozmaite dowody i założenia 

matematyki, rozwiązywaliśmy trzy serie zadań olimpijskich. 

Były to zadania, które treścią i metodyką rozwiązań ani 
trochę nie mieszczą się w podstawie programowej dla szkół 

średnich. 

Olimpiada Matematyczna była dla mnie 
ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie bardzo 

rozwijającym i motywującym do dalszej pracy 

doświadczeniem. Teraz, bogatszy o ogrom pozaszkolnej 
wiedzy matematycznej, patrzę na szereg rozwiązywanych 

problemów pod zupełnie innym kątem. Wcześniej nie 

miałem pojęcia, że istnieje twierdzenie o motylkach 
matematycznych, teraz już to wiem! Wiem także, że 

matematyka jest moją pasją! Chętnie też dzielę się zdobytą 

wiedzą z koleżankami i kolegami z koła matematycznego - 
ostatnio udowadniałem, że każdy trójkąt jest 

równoboczny…  

    
           Hubert Dajnowski, klasa 3c LO 

 

 

 



Wycieczka z wychowawcą Ślubowanie klas pierwszych 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA SPOŁECZNA 
 

Klasa o profilu społecznym jest propozycją dla absolwentów szkoły podstawowej, których ciekawi 

świat i interesują ludzie. Nauka trwa 4 lata. Przedmioty w zakresie rozszerzonym to wiedza o społeczeństwie, 

geografia i język angielski. Rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie i geografii zaczną się już w klasie 

pierwszej, z angielskiego – w drugiej. Po zakończeniu nauki uczniowie przystąpią do egzaminu maturalnego, 
który uprawnia do studiowania. 

Uczniowie będą mogli pogłębiać swoje zainteresowania, biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

konkursach przedmiotowych, pisząc teksty na stronę internetową, realizując ciekawe projekty edukacyjne. 
Skorzystają również z zajęć z zakresu edukacji prawnej prowadzonych przez adwokata. 

 

 

Dzień Patrona Szkoły, pierwszy apel po pandemii 

Na sztandarze szkoły widnieje podobizna Tadeusza 

Kościuszki, poczet sztandarowy wkracza wraz z nim, w sali zapada 
cisza. Następuje uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, później 

hymnu szkoły. Przed zgromadzonymi staje Pani Dyrektor Anna 

Boguszewska-Wąsowicz i jako gospodarz wita wszystkich, dziękuje za 
przybycie, uroczyście wprowadza świąteczną atmosferę. 

Patrona uczciliśmy skromną etiudą liryczną, w której brali 

udział uczniowie klas licealnych (1a, 1b, 2a, 2b, 3c). W podniosły 

nastrój wprowadziła nas Paulina Karpińska swoim przejmującym 

wykonaniem piosenki „Taki kraj”. Wysłuchaliśmy wierszowanej biografii Kościuszki w połączeniu 

z symbolicznie zarysowaną postacią samego bohatera - tu w roli niezrównany Bartosz Michałowski – 

i towarzyszącej mu Polski – oddanej w niemej roli kreowanej przez Lenę Sienicką. A wszystko po to, by 

wspomnieć i zaznaczyć, kim był, jest i będzie patron, wzór, człowiek – Tadeusz Kościuszko. Wychodząc z sali, 

popatrzyłem na jeden z portretów Tadeusza Kościuszki i pomyślałem: - Ciekawe, co byś powiedział? A z portretu 

patrzy na mnie żołnierz, Polak, patriota, patron, dobry i uczciwy człowiek. - Chyba wiem, co by powiedział! 

                Marcin Luft, nauczyciel j. polskiego   

Zwiedzamy Polskę 

  

   

 

Szlachetna Paczka  

 



Dzień Patrona 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA PRZYRODNICZA 

 

Nauka w szkole trwa 4 lata. Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia, chemia 

i język angielski. Rozszerzenia z biologii i chemii zaczynają się w klasie pierwszej, z angielskiego – 

w drugiej. Uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowania, biorąc udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, konkursach biologicznych, ekologicznych, chemicznych, działając w szkolnym 

kole LOP, redagując gazetę „Eko-Świat i My”, realizując projekty ekologiczne i prozdrowotne, 

wyjeżdżając na zajęcia dydaktyczne na uczelnie wyższe. 

Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego, który uprawnia 

do studiowania. 

Wyniki Olimpiady Olimpus z Chemii 

I miejsce w szkole i 34. w kraju zajęła Dominika 

Siwińska z kl. 2b LO z grupy przyrodniczej. Na drugim miejscu 

w Zespole Szkół uplasował się Marcel Ćwikła z kl. 1A TZ, 

zajmując 38. miejsce w kraju. III miejsce w szkole i 39. w 

Polsce należy do Szymona Trojanowskiego, również z kl. 1A 

TZ. W sesji jesiennej do olimpiady tematycznej z chemii 

przystąpiło 116 uczestników, z naszej  szkoły 15 uczniów.  

Anna 

Rabiejewska, 

nauczycielka chemii 
 

 
Udział uczniów w konkursach 

 

3.12. – udział Patrycji Sarneckiej i Oliwii Kapłan (kl. 1b) 

w etapie wojewódzkim XX edycji Konkursu Wiedzy 

Ekologicznej pn. „Z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy 

w tym przyrodzie” – op. J. Abramowska 
22.04. – udział 25 uczniów liceum i technikum w Szkolnym 

Konkursie Ekologicznym „Dzień Ziemi” – org. 

J. Abramowska 
29.03. – wyniki konkursu ekologicznego „Mój Las”: 

Dagmara Parchimowicz (1b) - 1. m. w województwie, 

Lena Sienicka (1b) - 2. m. w woj., Wiktor Wyszyński (1a) - 

3. m. w woj., wyróżnienie dla Wiktorii Wasilewicz i 

Sebastiana Szołdry (1b) – op. J. Abramowska  

 

 

 

 



TECHNIKUM ZAWODOWE - TECHNIK HOTELARSTWA 
 

Nauka w szkole trwa 5 lat. Przedmioty w zakresie rozszerzonym to geografia i język angielski. 
Technicy hotelarstwa uczą się przedmiotów teoretycznie i praktycznie. Przedmioty zawodowe to np. podstawy 

hotelarstwa, organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, marketing 

w hotelarstwie, język niemiecki zawodowy, utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, przygotowywanie i podawanie śniadań, rezerwacja usług hotelarskich, obsługa gości w recepcji.  

W trzeciej i czwartej klasie uczniowie realizują obowiązkową miesięczną praktykę zawodową w 

hotelach w Polsce i za granicą oraz na promie. 
Technicy hotelarstwa przystępują do dwóch egzaminów zawodowych.  

HGT.03. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (pod koniec II sem. kl. III). 

HGT.06. - Realizacja usług w recepcji (pod koniec I sem. kl. V).  
Mogą również zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na studiach. Jeśli zdadzą dwie 

kwalifikacje, uzyskują zwolnienie z obowiązku przystąpienia na maturze do przedmiotu w zakresie 
rozszerzonym.  

 

Po ukończeniu szkoły technicy hotelarstwa mają kwalifikacje do podjęcia pracy w hotelach, 
schroniskach, restauracjach, ośrodkach SPA, pensjonatach, na promach, 

w agroturystyce. 
 

 Projekt Erasmus+, w ramach którego odbyłam praktykę 

w Niemczech, daje wiele możliwości rozwoju umiejętności 

językowych oraz pozwala na usamodzielnienie. Spędziłam miesiąc 

w Hotelu „Landhotel Zur Birunnen Kutte”. Z przyjemnością 

opowiadam znajomym oraz młodszym koleżankom z klas 

hotelarskich, jak cudowne było to miejsce i jak dużo się 

nauczyłam. Przede wszystkim właściciele okazali nam mnóstwo 

przyjaźni i szacunku. Szef kuchni gotował dobre posiłki, jak w 

domu, a pracownicy hotelu nie pozwolili mi odczuć, że jestem 

wśród obcych. Wszyscy starali się dogadywać ze mną na wszelkie 

sposoby oraz urozmaicać mi czas wolny.  

Gdyby ktoś zapytał mnie, co osiągnęłam dzięki 

projektowi, to na pewno powiedziałabym, że zmienił moje 

spojrzenie na świat. Dał mi wiele pewności siebie oraz popchnął 

w drogę ku dorosłości. 
Alicja Jakubowska, kl. 3B   

W tym roku szkolnym miałam możliwość wzięcia udziału w dwóch 

kursach w ramach projektu unijnego: kursie kelnerskim i animatora 

czasu wolnego. Kurs animatora, na którym uczyliśmy się przez zabawę, 

pozwolił mi na zrozumienie, jak ważne jest podejście do małych dzieci i 

osób starszych. Kurs kelnerski pozwolił mi utrwalić wiele umiejętności 

z przedmiotów zawodowych, jak również nauczyć nowych, np. 

poprawnego noszenia tacy. Atmosfera była wyśmienita, a prowadzący 

byli profesjonalistami. Po każdym skończonym dniu kursu, każdy z nas 

był bardzo zmęczony, ale mega zadowolony. Nabyte umiejętności, poznane gry i zabawy 

wykorzystam w przyszłej pracy.                                                                     Aniela Bromberger, kl. 3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNIKUM ZAWODOWE - TECHNIK INFORMATYK 
 

Nauka trwa 5 lat. Przedmioty w zakresie rozszerzonym to 
matematyka i język angielski. Technicy informatycy uczą się 

przedmiotów teoretycznie i praktycznie. Przedmioty zawodowe to 

np. podstawy informatyki, administrowanie serwerowymi systemami 
operacyjnymi, projektowanie stron internetowych, projektowanie i 

administrowanie bazami danych, język angielski zawodowy, 

przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, eksploatacja 
urządzeń peryferyjnych, naprawa urządzeń techniki komputerowej, 

montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, eksploatacja 

urządzeń sieciowych, programowanie aplikacji internetowych. 
W trakcie nauki w szkole uczniowie dwukrotnie wyjeżdżają na 

miesięczną praktykę zawodową. Aby uzyskać dyplom zawodowy, w 
czasie nauki w szkole przystępują do egzaminów z dwóch 

kwalifikacji w zawodzie:  

INF.02. - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (na koniec kl. IV) 

INF. 03. - Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi oraz bazami 

danych (pod koniec I sem. kl. V).  
Mogą również zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na studiach. Jeśli zdadzą dwie 

kwalifikacje, uzyskują zwolnienie z obowiązku przystąpienia na maturze do przedmiotu w zakresie 

rozszerzonym.  
Technicy informatycy mają kwalifikacje do pracy wszędzie tam, gdzie są komputery. 

Skomputeryzowane urzędy, biblioteki oraz banki zatrudniają specjalistów do rozwiązywania problemów ze 

sprzętem lub systemem komputerowym. Potrzebni są również w instytucjach, w których do pracy niezbędny jest 
system mogący sprawnie przetwarzać dużą liczbę informacji. Mogą też liczyć na zatrudnienie jako twórcy stron 

i serwisów internetowych, programiści oraz graficy.  
Jestem zdolny matematycznie i mój wybór padł 

na technikum, zawód technika informatyka, ponieważ 

bardzo dużo czasu poświęcam na próby programowania, 
tworzenia. Niektórzy moi koledzy wybierali szkołę, 

ponieważ lubili grać w gry, ale widziałem potem, jak na 

początku roku bardzo się męczyli. Zawód technik 
informatyk nie jest dla graczy w gry, chociaż niektóre gry 

bardzo rozwijają, potrafią zapewnić niezłe zarobki i 

zmuszają do posługiwania się językiem angielskim na 
poziomie zaawansowanym. 

Na początku roku szkolnego przyjechali do 

naszej szkoły pracownicy naukowi Akademii Morskiej w Szczecinie. Pokaz sztucznej inteligencji, który nam 
zaprezentowali, bardzo mnie zaskoczył. Wiążę swoją przyszłość z programowaniem, dlatego staram się 

przykładać do poszerzania moich umiejętności, a mamy w szkole niesamowicie rozwiniętą bazę. W ramach 

projektu odbyłem kurs ECDL i kurs Logistyk. Uczyłem się również projektowania i wydruku 3D. To był dobry 

wybór! 

                                Łukasz, kl. 2A technikum 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



TECHNIKUM ZAWODOWE - TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
 

Nauka w szkole trwa 5 lat. Przedmioty w zakresie rozszerzonym to matematyka i język angielski. 

Technicy OZE uczą się przedmiotów teoretycznie i praktycznie. 
Przedmioty zawodowe to np. podstawy energetyki, technologia 

montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

monitorowanie systemów energetyki odnawialnej, określanie 
oddziaływania energetyki odnawialnej na środowisko, język 

niemiecki zawodowy, montowanie i uruchamianie urządzeń i 

systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót, montowanie i 
uruchamianie instalacji elektrycznej w systemach energetyki 

odnawialnej, eksploatacja instalacji elektrycznych w systemach 

energetyki odnawialnej, eksploatacja urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej. 

W trakcie nauki w szkole uczniowie dwukrotnie wyjeżdżają 

na miesięczną praktykę zawodową. Aby uzyskać dyplom zawodowy, w 

czasie nauki w szkole przystępują do egzaminów z dwóch kwalifikacji:    
ELE.10. - Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej (koniec kl. IV) 

ELE.11. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (pod 
koniec I sem. kl. V).  

Mogą również zdawać egzamin maturalny i kontynuować 

naukę na studiach. Jeśli zdadzą dwie kwalifikacje, uzyskują zwolnienie z 
obowiązku przystąpienia na maturze do przedmiotu w zakresie 

rozszerzonym.  

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają kwalifikacje do 
podjęcia pracy np. jako hydraulik-monter instalacji wodno-sanitarnych, 

grzewczych i gazowych; monter wentylacji i klimatyzacji oraz pomp 

ciepła; ślusarz/spawacz instalacji gazowych i elektrycznych; serwisant/monter instalacji (kolektory słoneczne, 
fotowoltaika, kotły); elektryk-monter; młodszy kosztorysant robót budowlanych; projektant-technolog instalacji 

z wykorzystaniem OZE; technik serwisu turbin wiatrowych. 
 

 
Do Technikum Zawodowego poszedłem na kierunek OZE – Odnawialne Źródła Energii, ponieważ 

jest to bardzo opłacalny kierunek. Zaplecze szkoły jest niesamowite. Budynek do zajęć praktycznych to wspaniale 

wyposażone warsztaty. Na lekcjach uczymy się nie tylko o źródłach energii, ale ćwiczymy też umiejętność 
projektowania, tworzenia i naprawiania różnych instalacji. Wyjdę ze szkoły przygotowany do życia, a to jest w 

tych czasach niezbędne. Dwa lata temu, w czasie Dni Otwartych, zazdrościłem chłopakom z technikum, że już 

tyle potrafią, a w tym roku to ja byłem osobą, która pokazuje i uczy innych, jak podłączyć żarówkę do prądu.   
                                                                                                                             Jakub, kl. 3C 

 

 

 

 

http://pl.indeed.com/rc/clk?jk=31f12f25416cb1a2&fccid=896c972699b11692
https://pl.jooble.org/away/4316603534919045238?p=1&pos=1&ckey=kolektory+s%c5%82oneczne&sid=14829615&age=114&relb=112&brelb=100&scr=1956,045056&bscr=1746,4688&iid=264187826
https://pl.jooble.org/away/4316603534919045238?p=1&pos=1&ckey=kolektory+s%c5%82oneczne&sid=14829615&age=114&relb=112&brelb=100&scr=1956,045056&bscr=1746,4688&iid=264187826


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - KLASA WIELOZAWODOWA 
 

Nauka w szkole trwa trzy lata. Młodzież uczy się przedmiotów ogólnych w ciągu trzech 

dni w tygodniu, a w pozostałe dni uczęszcza na zajęcia praktyczne do wybranych zakładów pracy. 

Każdego roku uczniowie wyjeżdżają również na miesięczne kursy teoretycznej nauki zawodu 

organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego. Od tego roku szkolnego uczniowie mogą 

również skorzystać z praktyk w Turyngii w ramach Akredytacji ERASMUS +. 

Absolwenci szkoły zdają egzamin zawodowy przeprowadzany przez CKE lub egzamin 

zawodowy w Izbie Rzemieślniczej, uzyskując tytuł czeladnika. Po ukończeniu szkoły mogą podjąć 

pracę w zawodzie lub kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia.  
 

 

Zawód kucharza wcale nie jest taki łatwy jak może się komuś wydawać. Ugotować obiad 

dla rodziny to nie to samo, co przygotować posiłek dla chociażby setki osób. Mam praktyki 

w szkolnej stołówce. Na początku musiałam nauczyć się, do czego służy każda maszyna i jak ją 

obsługiwać. Zagapisz się na chwilę i worek ziemniaków zamienia się w pulpę, która ścieka do 

kanału. Przesolisz kotlety to nie 3, a 100! Musiałam nauczyć się odkładania wszystkiego na swoje 

miejsce. Porządek w kuchni jest najważniejszy, bo szybko mogą zalęgnąć się bakterie, a karmimy 

dzieci. Jeśli wyszkolę się dobrze na kucharza, w przyszłości będę mogła mieć firmę i organizować 

przyjęcia. Obecnie jest bardzo duże zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem zawodowym.  

  

 

Pomagamy zwierzakom  

„Wszystkim zwierzakom, tym 

znanym i nieznanym, tym dzikim i 
udomowionym, życzymy pełnych misek i 

karmników, ciepłych schronień oraz 

kochających i wspaniałych ludzi przy sobie” 
– takie życzenia z okazji Światowego Dnia 

Zwierzaka złożyli swoim podopiecznym 

pracownicy Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Kiczarowie. Przyłączamy się do 

życzeń i wręczamy „prezenty”. 

20 listopada przekazaliśmy do 
schroniska w Kiczarowie karmę i inne rzeczy 

przyniesione przez uczniów i pracowników 

Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie. Zbiórka darów dla potrzebujących zwierząt organizowana jest w 
naszej szkole od lat przez uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za udział w akcji oraz za empatię i wielkie serce. 

 
Joanna Nikołajczyk, wych. kl. 3Ab 

  

 

 



AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW I ŻYCIE SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


