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GAZETA  UCZNIÓW  
ZESPOŁU SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 

W PRZEWORSKU

Uroczysta inauguracja projektu 
„ Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem

dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku 
dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych”.

Dzień 16 września 2011r. przejdzie do historii 
miasta Przeworska jako data szczególna . Sukcesem 
zwieńczona została ciężka praca nieżyjącego już 
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku   
Lesława Ścisłowicza oraz jego następcy  dyrektora 
Stanisława Mrugały. Uroczysta inauguracja projektu 
„Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla 
niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w 
Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i 
dorosłych” to wydarzenie wielkiej wagi, co 
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, zaproszeni goście oraz młodzież pod opieką 
wychowawców udali się do hali sportowej w Zespole 
Szkół Zawodowych. Pan dyrektor - mgr inż. Stanisław 
Mruga ł a  s e rdeczn i e  powi t a ł  wszys tk i ch  
zgromadzonych na uroczystości gości. Podkreślając 
zaangażowanie pana dyrektora Lesława Ścisłowicza 
w realizację projektu zaproponował uczczenie jego 
pamięci minutą ciszy. Następnie konferansjer  
Mirosław Siembida oddał głos panu wicedyrektorowi 
Ryszardowi Pieczonce , który powrócił w swym 
wspomnien iu  do  a tmosfery  uroczys tośc i  
pogrzebowych i podkreślił wiarę w kontynuację dzieła 
pana dyrektora o czym podczas pogrzebu mówili 
między innymi ksiądz biskup Adam Szal oraz pani 
wicedyrektor Grażyna Szwed. Dokonania zmierzające 

kilkakrotnie podkreślił w swym wystąpieniu do realizacji projektu przedstawił pan Krzysztof 
marszałek województwa podkarpackiego  - Mirosław Mucha w prezentacji multimedialnej. Zebrani mogli 
Karapyta. Wspominając charyzmatyczny charakter zobaczyć, jak zmieniał się wygląd szkoły i jak 
Śp. Dyrektora Ścisłowicza zwrócił uwagę na ogromne postępowały prace budowlane. Starosta powiatu 
dla niego  znaczenie kształcenia zawodowego.  W przeworskiego  pan Zbigniew Kiszka w swym 
czasach zamykania szkół i preferowania wąskiej 
oferty edukacyjnej tradycjonalizm pana dyrektora 
Ścisłowicza szedł w parze z troską o nowoczesne i 
najbardziej optymalne warunki nauki , zwłaszcza 
nauki zawodu.

Uroczystości inauguracyjne rozpoczęła Msza 
Święta, którą poprowadził ksiądz dziekan Stanisław 
Szałankiewicz. W wygłoszonej homilii zwracał uwagę 
na konieczność poszanowania wartości o których w 
dobie relatywizmu moralnego mało kto pamięta, 
podkreślał znaczenie tej zasady dla nieżyjącego pana 
dyrektora Lesława Ścisłowicza. W odniesieniu do 
Ewangelii apelował także o szacunek dla czasu, który 
dany jest każdemu człowiekowi dla rozwijania jego 
umiejętności. Zwracając się w sposób szczególny do 
młodzieży podkreślał, iż nie jest to nauka łatwa , warto 

wystąpieniu zaznaczył, iż inwestycja z pewnością nie 
jednak podjąć jej trud , aby kontynuować dzieło tych, 

zostałaby zwieńczona sukcesem, gdyby nie środki 
którzy swym przykładem pokazali, jak mamy to robić.  

pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Z Bazyliki pod wezwaniem Ducha Świętego: dyrekcja 

Regionalnego. W ten sposób nie tylko Przeworsk, ale 
całe Podkarpacie ma szansę zmieniać się na lepsze. 
Odwołując się do słów błogosławionego papieża Jana 
Pawła II pan starosta skierował swój apel do 
młodzieży: „Wymagajcie od siebie nawet, gdyby inni 
od was nie wymagali”. 

Kolejny mówca  marszałek województwa 
podkarpackiego - Mirosław Karapyta utwierdził 
zebranych  w przekonaniu o doniosłości wydarzenia 
jakim stała się dla społeczności Przeworska 
inauguracja projektu. Pani dyrektor Wydziału 
Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Alina 
Pieniążek  życzyła zaś młodzieży wytrwałości w 
rozwijaniu przymiotów serca i ducha.  Odnosząc się  
także do postawy wielkiego dla wszystkich Polaków 

wszyscy podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej panu dyrektorowi Lesławowi 
Ścisłowiczowi. Odsłonięcia dokonała żona  pani 
Krystyna Ścisłowicz. Z ogromnym wzruszeniem 
dziękowała wszystkim za docenienie zasług jej męża i 
za obecność we wszystkich ważnych momentach jego 
życia. Następnie zebrani mogli obejrzeć sale i zaplecza 
z których już od 1 września 2011r mogła korzystać 
młodzież i nauczyciele. 

Następnie zaproszeni goście i nauczyciele 
udali się do szkolnej auli. Tam uczniowie technikum 
kształcącego w zawodzie technik żywienia i 
gospodarstwa domowego zaprezentowali swoje 

papieża Jana Pawła II przywołała Jego słowa 
adresując je do uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół 
Zawodowych  w Przeworsku: „  Niech Wasze myśli 
urosną w czyny!”.

Listę gości zabierających głos zamknął ksiądz 
dziekan Stanisław Szałankiewicz  życząc młodzieży 
odpowiedzialności w korzystaniu z powierzonych im 
obiektów i sprzętu. 

Kolejnym punktem uroczystości był program 
artystyczny przygotowany przez młodzież Zespołu 
Szkół Zawodowych  pod opieką pani wicedyrektor 
Marii Głąb oraz pani Marty Uchman.  Uczniowie 

umiejętności kulinarne pod opieką pani Ilony Sznajder 
-Jabłońskiej, pani Anny Kulas, pani Agnieszki Kiszki.

Spotkanie na auli upłynęło w ciepłej, pełnej 
życzliwości atmosferze oraz było okazją do rozmów i 
wspomnień.

Wpisy do Księgi Pamiątkowej szanownych 
gości pozostaną niezatartym śladem w historii naszej 
szkoły. 

Opracowała : Bogusława Chmura 

przybliżyli postać patrona szkoły  Jana III Sobieskiego 
i w humorystycznej formie pokazali lekcję z 
wizytatorem. Montaż słowny przeplatały mocne 
akcenty muzyczne, które spotkały się ze szczególnym 
aplauzem młodzieży. Po występie padła komenda 
wyprowadzenia sztandaru a pan dyrektor Stanisław 
Mrugała zaprosił zebranych do zwiedzania 
nowoczesnych pracowni do nauki zawodu oraz 
nowego skrzydła szkoły.  Uroczystym akcentem 
otwarcia nowej części budynku było przecięcie wstęgi 
oraz jego poświęcenie. Wzruszające chwile przeżyli 
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W dniu 23 września 2011 roku pożegnaliśmy 
ś.p. Wiesława Brożbara naszego kolegę i nauczyciela 
praktycznej nauki zawodu, który w Zespole Szkół 
Zawodowych w Przeworsku przepracował 37 lat. 
Pełnił również funkcję społecznego zastępcy 
kierownika warsztatów szkolnych, przygotowywał 
młodzież do egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe. Młodzieży stawiał wysokie 
lecz na miarę możliwości wymagania, przekazywał im 
zamiłowanie do ładu i porządku, uczył szacunku dla 
drugiego człowieka. 

Był człowiekiem pogodnym,tryskającym 
humorem, zawsze uśmiechniętym i przyjaźnie 
nastawionym do młodzieży. Wśród Grona 
Pedagogicznego cieszył się szacunkiem i uznaniem za 
swoją pogodną postawę wobec życia. 

Pan dyrektor Stanisław Mrugała żegnając ś.p. 
Wiesława dziękował za wieloletnią pracę w naszej 
szkole, za kształtowanie młodych serc i umysłów, za 
dobroć okazywaną swoim wychowankom i kolegom z 
pracy, za dobre słowo i uśmiech, którym obdarzał 
każdego. Takiego właśnie Go zapamiętamy. 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercu i pamięci 
naszej” 

"Nie umiera ten, kto trwa w sercu i pamięci naszej”

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 

01 października 2011r. miała miejsce 

pielgrzymka maturzystów z Archidiecezji 

Przemyskiej na Jasną Górę, w której wzięli udział 

także uczniowie naszej szkoły pod opieką dyrekcji, 

wychowawców, nauczycieli i katechetów. 

Już o godzinie 3: 15 zgromadziliśmy się pod 

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Przeworsku, skąd 15 

min. później wyruszyliśmy w drogę. Głównym celem 

naszej pielgrzymki była modlitwa przed Cudownym 

Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wcześniej 

jednak zatrzymaliśmy się w Muzeum Auschwitz - 

Birkenau, gdzie wzięliśmy udział w niezwykle 

interesującej lekcji historii. Na własne oczy 

mogliśmy ujrzeć miejsca, w których cierpiały i ginęły 

tysiące istnień ludzkich. Widzieliśmy budzące grozę 

komory gazowe, piece krematoryjne, przerażające 

zd jęc ia  wychudzonych  więźn iów obozu  

koncentracyjnego. Byliśmy w miejscu męczeńskiej 

śmierci św. Maksymiliana Kolbego. Słyszeliśmy 

mrożące krew w żyłach historie ludzi, którzy znaleźli 

się w tym piekle na ziemi. 

Tuż po 10:00 ruszyliśmy w dalszą podróż i o 

13:00 byliśmy już w Częstochowie. 

O 15:00 wzięliśmy udział w zawiązaniu wspólnoty i 

konferencji, które miały miejsce w Bazylice. O 16:30 

zgromadziliśmy się na Wałach Jasnogórskich, by 

wziąć udział w Drodze Krzyżowej, która została 

pięknie poprowadzona przez młodzież z Krosna. 

Następnie mieliśmy ponad godzinę czasu wolnego, 

podczas którego niektórzy z nas udali się do 

Wieczernika na spowiedź, inni do Skarbca i na Wieżę 

Widokową. O godzinie 18:30 rozpoczęła się Msza 

Święta pod przewodnictwem Księdza Prałata 

Tadeusza Białego w intencji maturzystów 

pielgrzymujących na Jasną Górę. Naszą wizytę w 

Częstochowie zakończył Apel Jasnogórski 

odśpiewany tradycyjnie o 21:00. Po apelu 

zgromadziliśmy się obok autokarów i wyruszyliśmy 

w drogę powrotną. 

Pielgrzymka ta z pewnością umocniła ludzi 

młodych w wierze i uświadomiła nam jak ważny jest 

właściwy wybór dalszej drogi życiowej. 

Aleksandra III LO 
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śmierci św. Maksymiliana Kolbego. Słyszeliśmy 

mrożące krew w żyłach historie ludzi, którzy znaleźli 

się w tym piekle na ziemi. 

Tuż po 10:00 ruszyliśmy w dalszą podróż i o 

13:00 byliśmy już w Częstochowie. 

O 15:00 wzięliśmy udział w zawiązaniu wspólnoty i 

konferencji, które miały miejsce w Bazylice. O 16:30 

zgromadziliśmy się na Wałach Jasnogórskich, by 

wziąć udział w Drodze Krzyżowej, która została 

pięknie poprowadzona przez młodzież z Krosna. 

Następnie mieliśmy ponad godzinę czasu wolnego, 

podczas którego niektórzy z nas udali się do 

Wieczernika na spowiedź, inni do Skarbca i na Wieżę 

Widokową. O godzinie 18:30 rozpoczęła się Msza 

Święta pod przewodnictwem Księdza Prałata 

Tadeusza Białego w intencji maturzystów 

pielgrzymujących na Jasną Górę. Naszą wizytę w 

Częstochowie zakończył Apel Jasnogórski 

odśpiewany tradycyjnie o 21:00. Po apelu 

zgromadziliśmy się obok autokarów i wyruszyliśmy 

w drogę powrotną. 

Pielgrzymka ta z pewnością umocniła ludzi 

młodych w wierze i uświadomiła nam jak ważny jest 

właściwy wybór dalszej drogi życiowej. 

Aleksandra III LO 
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znajduje się kilkukondygnacyjne podziemne miasto. 11 października 2011 roku klasy 1, 2 i 3 Technikum 
Nie można jednak do niego wejść gdyż jest zalane Budowlanego w Zespole Szkół Zawodowych im. 
prawdopodobnie podziemną rzeką. Wszelkie próby Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku brały udział 
wypompowania wody kończą się fiaskiem, bo rzeka w wycieczce programowej z zakresu historii 
nieustannie uzupełnia to co pompy wodne ciężko architektury i technologii budownictwa. Celem 
wypompowują przez kilkanaście godzin. Jak podają wycieczki była wizyta w bunkrze kolejowym w 
źródła archiwalne w dniach 27-28 sierpnia 1941 roku Stępinie koło Frysztaka, Zamku „Kamieniec” w 
w stępińskim bunkrze odbyło się tajne spotkanie Odrzykoniu i skansenie archeologicznym „Karpacka 
Adolfa Hitlera z przywódcą faszystowskich Włoch Troja” w Trzcinicy koło Jasła. Kierownikiem 
Benito Mussolinim. Po zakończeniu wojny bunkier wycieczki była pani Katarzyna Nowosiad, a 

opiekunami wychowawcy klas: Pan Wiktor Koba i pan 
Piotr Łojko. Dodatkowym opiekunem był również pan 
Jacek Bester.

Wycieczka rozpoczęła się punktualnie o godz. 7.30. 
Pogoda od początku nas nie rozpieszczała, gdyż siąpił 
„szkocki deszczyk”. Niemniej jednak humory 
dopisywały. Do pierwszego celu naszej eskapady, 
czyli do bunkra kolejowego w Stępinie dotarliśmy ok. 
godz. 9.00. Spotkała nas tam pierwsza niemiła 
niespodzianka.  Zarezerwowany wcześniej  
przewodnik nie przybył na miejsce aby nas 
oprowadzić. Po telefonicznej interwencji pana 
Wiktora Koby, który zadzwonił do Urzędu Gminy we 
Frysztaku okazało się, że wszystkie grupy 
wycieczkowe tego dnia są odwołane z powodu 

przestał służyć celom wojskowym. Urządzono w nim wynajęcia obiektu przez wojsko. Szkoda tylko, że nikt 
magazyny, chłodnię i pieczarkarnię. W 1990 roku wcześniej nas o tym nie poinformował. Dzięki 
upadł w Polsce komunizm, a wraz z nim pieczarkarnia uprzejmości żołnierzy mogliśmy jednak zobaczyć 
i magazyny. Grupa zapaleńców postanowiła uczynić z wejście do tej imponującej budowli oraz zrobić sobie 
bunkra atrakcję turystyczną. Dzięki wielu ich pamiątkowe zdjęcia na zewnątrz obiektu. Pan Piotr 
wysiłkom tak też się stało. Obecnie obiekt jest Łojko przedstawiłam również krótki rys historyczny 
wzorowo zagospodarowany. Można go zwiedzać – zabytkowego bunkra. Z opowieści wynikało, że został 
choć jak się przekonaliśmy nie zawsze. Corocznie w on wybudowany w latach 1940 – 1941. Pierwotnie 
okresie wakacyjnym odbywają się tu zloty grup miał służyć jako tajna kwatera Adolfa Hitlera podczas 
rekonstrukcyjnych czyli pasjonatów i miłośników ataku Niemiec na Związek Sowiecki w 1941 roku. 
starych pojazdów wojskowych i umundurowania.Dodatkowo w bunkrze mógł się pomieścić okazałej 

Kolejną atrakcją wycieczki miał być zamek długości pociąg pancerny. Według legend krążących 
„Kamieniec” w Odrzykoniu. Dotarliśmy tam ok. wśród okolicznych mieszkańców pod bunkrem 
10.30. Błądząc nieco po uliczkach urokliwego 
Odrzykonia autokar niemal sapiąc wspiął się na 
zamkowe wzgórze. A trzeba wam wiedzieć, że 
wzniesienie to jest dość spore i nawet samochody 
osobowe mogą jechać tam maksymalnie 30 km/h. 
Deszczyk nadal siąpił, ale opuściliśmy ciepły autobus i 
poszliśmy kamienną ścieżką w kierunku zamku. Tu 
kolejna niemiła niespodzianka. Zamek zamknięty na 
cztery spusty. Oczywiście miał być czynny, ale cóż?!. 
Na wszelki wypadek sprawdziliśmy czy i tu 
przypadkiem wojsko czegoś nie ćwiczy. W końcu 
mieliśmy już znajomości ze Stępiny. Ale niestety. 
Zamek był opanowany tylko przez rzadką mgłę, a z 
mgłą nie mieliśmy żadnych znajomości. I znowu 

zamiast zwiedzania pozostała nam tylko opowieść 
pana Łojko. A było o czym opowiadać. Zamek bowiem 
stanowił osobistą własnością sławnego poety 
Aleksandra Fredry. To w nim umiejscowiona jest akcja 
komedii „Zemsta”. Cały kompleks składa się z tzw. 
Zamku Górnego i Zamku Dolnego. Miały one dwóch 
niezależnych właścicieli: Skotnickich i Firlejów i 
rozdzielone były kamiennym murem granicznym. To 
konflikt o ten mur posłużył Fredrze do napisania 
„Zemsty”. Fakty były jednak zgoła nieco inne. Otóż 
podczas ulewnych deszczów woda spływała z 
niezabezpieczonych dachów Zamku Górnego na 
dziedziniec Zamku Dolnego i to ten fakt był 
prawdziwą przyczyną sporu. No ale nie mieszajmy już 
sobie w głowach. W końcu – parafrazując klasyka – 
„Fredro wielkim poetą był” i nie usiał wszystkiego 
brać dosłownie.

Ostatnią i najważniejszą atrakcją była wizyta w 
skansenie archeologicznym „Karpacka Troja” w 
Trzcinicy koło Jasła. Dotarliśmy tam ok. 11.30. Tym 
razem wszystko było w należytym porządku. Skansen 
czynny i żadnego wojska. Opadła nawet mgła i 
przestał padać deszcz. Zza chmur wyszło słońce. 
Pomyśleliśmy „dobrze jest”. Podzieleni na dwie 
grupy, pod wodzą opiekunów i przewodnika 
rozpoczęliśmy zwiedzanie. 

Budowa skansenu rozpoczęła się w październiku 
2007 roku i trwała 2 lata. Koszt prac budowlanych 
wyniósł około 11 milionów złotych, a cały koszt 
budowy skansenu ponad 12 milionów złotych. Kwota ekspozycyjnej, gdzie dowiedzieliśmy się, że ludność, 
przyznanego przez Unię Europejską dofinansowania która zbudowała Trzcinicę pochodziła z Bałkanów, a 
wyniosła prawie dwa miliony euro. Pozostałą część sama osada jest starsza o kilkaset lat niż słynny 
kosztów pokrył Urząd Marszałkowski w Rzeszowie Biskupin. No cóż, cudze chwalicie, swego nie znacie. 
oraz samorządy lokalne. Powstanie kompleksu Ale my już znamy i Trzcinicę polecamy. Przewodnik 
możliwe było dzięki  w ramach projektu „Skansen przedstawił nam starożytne zwyczaje. Co ciekawe już 
Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – wtedy wierzono, że niektórzy zmarli po śmierci mogą 
atrakcją turystyczną regionu”. szkodzić żywym jako złe duchy. Wampiry i Bałkany są 

W skansenie zobaczyliśmy dwudziestominutowy zatem, jak widać nierozłączne.
film o ludności tzw. Kultury Otomani – Füzesabony, Dalszy etap zwiedzania to zasadnicza część 
która zamieszkiwała pierwotnie Trzcinicę zanim skansenu, w której zrekonstruowano, podobnie jak w 
przybyli tu Słowianie. Był to wstęp do zwiedzania. Biskupinie osadę prasłowiańską oraz część 
Następnie przewodnik zaprosił nas do sali drewnianego grodziszcza obronnego pochodzącego 

już z późniejszego okresu, kiedy na ziemie te przybyli 
Słowianie. Ciekawe opowieści przewodnika były 
uzupełnianie przez panią Katarzynę Nowosiad i pana 
Wiktora Kobę uwagami technicznymi dotyczącymi 
technologii powstawania budowli z drewna i gliny. Po 
zakończonym programie zasiedliśmy w skansenowej 
restauracji, aby uzupełnić stracone kalorie. Jedzenie 
było smaczne i tanie. Oprócz standardowych 
zapiekanek i hamburgerów można było zamówić np.. 
barszcz słowiański z razowym chlebem za jedyne 7 zł. 
Były też pierogi z kaszą i skwarkami, chleb na 
zakwasie ze smalcem itp. Po prostu palce lizać. Kiedy 
już posileni doczesnym pokarmem zasiedliśmy w 
autokarze, rozleniwiło nas błogie ciepło kontrastujące 

Wycieczka Technikum Budowlanego

KLASA 3 TB PRZED BUNKREM W STĘPINIEKLASA 3 TB PRZED BUNKREM W STĘPINIE

KLASA 3 TB PRZEZ ZAMKIEM „KAMIENIEC” 
W ODRZYKONIU
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ZWIEDZANIE SKANSENU W TRZCINICYZWIEDZANIE SKANSENU W TRZCINICY

KLASA 1 TB PRZED BRAMĄ GRODZISZCZAKLASA 1 TB PRZED BRAMĄ GRODZISZCZA
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znajduje się kilkukondygnacyjne podziemne miasto. 11 października 2011 roku klasy 1, 2 i 3 Technikum 
Nie można jednak do niego wejść gdyż jest zalane Budowlanego w Zespole Szkół Zawodowych im. 
prawdopodobnie podziemną rzeką. Wszelkie próby Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku brały udział 
wypompowania wody kończą się fiaskiem, bo rzeka w wycieczce programowej z zakresu historii 
nieustannie uzupełnia to co pompy wodne ciężko architektury i technologii budownictwa. Celem 
wypompowują przez kilkanaście godzin. Jak podają wycieczki była wizyta w bunkrze kolejowym w 
źródła archiwalne w dniach 27-28 sierpnia 1941 roku Stępinie koło Frysztaka, Zamku „Kamieniec” w 
w stępińskim bunkrze odbyło się tajne spotkanie Odrzykoniu i skansenie archeologicznym „Karpacka 
Adolfa Hitlera z przywódcą faszystowskich Włoch Troja” w Trzcinicy koło Jasła. Kierownikiem 
Benito Mussolinim. Po zakończeniu wojny bunkier wycieczki była pani Katarzyna Nowosiad, a 

opiekunami wychowawcy klas: Pan Wiktor Koba i pan 
Piotr Łojko. Dodatkowym opiekunem był również pan 
Jacek Bester.

Wycieczka rozpoczęła się punktualnie o godz. 7.30. 
Pogoda od początku nas nie rozpieszczała, gdyż siąpił 
„szkocki deszczyk”. Niemniej jednak humory 
dopisywały. Do pierwszego celu naszej eskapady, 
czyli do bunkra kolejowego w Stępinie dotarliśmy ok. 
godz. 9.00. Spotkała nas tam pierwsza niemiła 
niespodzianka.  Zarezerwowany wcześniej  
przewodnik nie przybył na miejsce aby nas 
oprowadzić. Po telefonicznej interwencji pana 
Wiktora Koby, który zadzwonił do Urzędu Gminy we 
Frysztaku okazało się, że wszystkie grupy 
wycieczkowe tego dnia są odwołane z powodu 

przestał służyć celom wojskowym. Urządzono w nim wynajęcia obiektu przez wojsko. Szkoda tylko, że nikt 
magazyny, chłodnię i pieczarkarnię. W 1990 roku wcześniej nas o tym nie poinformował. Dzięki 
upadł w Polsce komunizm, a wraz z nim pieczarkarnia uprzejmości żołnierzy mogliśmy jednak zobaczyć 
i magazyny. Grupa zapaleńców postanowiła uczynić z wejście do tej imponującej budowli oraz zrobić sobie 
bunkra atrakcję turystyczną. Dzięki wielu ich pamiątkowe zdjęcia na zewnątrz obiektu. Pan Piotr 
wysiłkom tak też się stało. Obecnie obiekt jest Łojko przedstawiłam również krótki rys historyczny 
wzorowo zagospodarowany. Można go zwiedzać – zabytkowego bunkra. Z opowieści wynikało, że został 
choć jak się przekonaliśmy nie zawsze. Corocznie w on wybudowany w latach 1940 – 1941. Pierwotnie 
okresie wakacyjnym odbywają się tu zloty grup miał służyć jako tajna kwatera Adolfa Hitlera podczas 
rekonstrukcyjnych czyli pasjonatów i miłośników ataku Niemiec na Związek Sowiecki w 1941 roku. 
starych pojazdów wojskowych i umundurowania.Dodatkowo w bunkrze mógł się pomieścić okazałej 

Kolejną atrakcją wycieczki miał być zamek długości pociąg pancerny. Według legend krążących 
„Kamieniec” w Odrzykoniu. Dotarliśmy tam ok. wśród okolicznych mieszkańców pod bunkrem 
10.30. Błądząc nieco po uliczkach urokliwego 
Odrzykonia autokar niemal sapiąc wspiął się na 
zamkowe wzgórze. A trzeba wam wiedzieć, że 
wzniesienie to jest dość spore i nawet samochody 
osobowe mogą jechać tam maksymalnie 30 km/h. 
Deszczyk nadal siąpił, ale opuściliśmy ciepły autobus i 
poszliśmy kamienną ścieżką w kierunku zamku. Tu 
kolejna niemiła niespodzianka. Zamek zamknięty na 
cztery spusty. Oczywiście miał być czynny, ale cóż?!. 
Na wszelki wypadek sprawdziliśmy czy i tu 
przypadkiem wojsko czegoś nie ćwiczy. W końcu 
mieliśmy już znajomości ze Stępiny. Ale niestety. 
Zamek był opanowany tylko przez rzadką mgłę, a z 
mgłą nie mieliśmy żadnych znajomości. I znowu 

zamiast zwiedzania pozostała nam tylko opowieść 
pana Łojko. A było o czym opowiadać. Zamek bowiem 
stanowił osobistą własnością sławnego poety 
Aleksandra Fredry. To w nim umiejscowiona jest akcja 
komedii „Zemsta”. Cały kompleks składa się z tzw. 
Zamku Górnego i Zamku Dolnego. Miały one dwóch 
niezależnych właścicieli: Skotnickich i Firlejów i 
rozdzielone były kamiennym murem granicznym. To 
konflikt o ten mur posłużył Fredrze do napisania 
„Zemsty”. Fakty były jednak zgoła nieco inne. Otóż 
podczas ulewnych deszczów woda spływała z 
niezabezpieczonych dachów Zamku Górnego na 
dziedziniec Zamku Dolnego i to ten fakt był 
prawdziwą przyczyną sporu. No ale nie mieszajmy już 
sobie w głowach. W końcu – parafrazując klasyka – 
„Fredro wielkim poetą był” i nie usiał wszystkiego 
brać dosłownie.

Ostatnią i najważniejszą atrakcją była wizyta w 
skansenie archeologicznym „Karpacka Troja” w 
Trzcinicy koło Jasła. Dotarliśmy tam ok. 11.30. Tym 
razem wszystko było w należytym porządku. Skansen 
czynny i żadnego wojska. Opadła nawet mgła i 
przestał padać deszcz. Zza chmur wyszło słońce. 
Pomyśleliśmy „dobrze jest”. Podzieleni na dwie 
grupy, pod wodzą opiekunów i przewodnika 
rozpoczęliśmy zwiedzanie. 

Budowa skansenu rozpoczęła się w październiku 
2007 roku i trwała 2 lata. Koszt prac budowlanych 
wyniósł około 11 milionów złotych, a cały koszt 
budowy skansenu ponad 12 milionów złotych. Kwota ekspozycyjnej, gdzie dowiedzieliśmy się, że ludność, 
przyznanego przez Unię Europejską dofinansowania która zbudowała Trzcinicę pochodziła z Bałkanów, a 
wyniosła prawie dwa miliony euro. Pozostałą część sama osada jest starsza o kilkaset lat niż słynny 
kosztów pokrył Urząd Marszałkowski w Rzeszowie Biskupin. No cóż, cudze chwalicie, swego nie znacie. 
oraz samorządy lokalne. Powstanie kompleksu Ale my już znamy i Trzcinicę polecamy. Przewodnik 
możliwe było dzięki  w ramach projektu „Skansen przedstawił nam starożytne zwyczaje. Co ciekawe już 
Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – wtedy wierzono, że niektórzy zmarli po śmierci mogą 
atrakcją turystyczną regionu”. szkodzić żywym jako złe duchy. Wampiry i Bałkany są 

W skansenie zobaczyliśmy dwudziestominutowy zatem, jak widać nierozłączne.
film o ludności tzw. Kultury Otomani – Füzesabony, Dalszy etap zwiedzania to zasadnicza część 
która zamieszkiwała pierwotnie Trzcinicę zanim skansenu, w której zrekonstruowano, podobnie jak w 
przybyli tu Słowianie. Był to wstęp do zwiedzania. Biskupinie osadę prasłowiańską oraz część 
Następnie przewodnik zaprosił nas do sali drewnianego grodziszcza obronnego pochodzącego 

już z późniejszego okresu, kiedy na ziemie te przybyli 
Słowianie. Ciekawe opowieści przewodnika były 
uzupełnianie przez panią Katarzynę Nowosiad i pana 
Wiktora Kobę uwagami technicznymi dotyczącymi 
technologii powstawania budowli z drewna i gliny. Po 
zakończonym programie zasiedliśmy w skansenowej 
restauracji, aby uzupełnić stracone kalorie. Jedzenie 
było smaczne i tanie. Oprócz standardowych 
zapiekanek i hamburgerów można było zamówić np.. 
barszcz słowiański z razowym chlebem za jedyne 7 zł. 
Były też pierogi z kaszą i skwarkami, chleb na 
zakwasie ze smalcem itp. Po prostu palce lizać. Kiedy 
już posileni doczesnym pokarmem zasiedliśmy w 
autokarze, rozleniwiło nas błogie ciepło kontrastujące 
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z chłodnym powietrzem na zewnątrz. Do domów 
dotarliśmy ok. godz. 17.00 z głowami pełnymi wrażeń 
i telefonami pełnymi zdjęć. Wszyscy umówiliśmy się 
na maj 2012. Pojedziemy wtedy na forty przemyskie. 
Znowu będziemy poznawać „swoje”, żeby nie chwalić 
tylko „cudzego”.

Organizatorzy i uczestnicy wycieczki pragną wyrazić 
podziękowanie Radzie Rodziców i Dyrekcji Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w 
Przeworsku za udzielone wsparcie finansowe.

autorzy: zespół redakcyjny klas 1-3 TB wraz z 
opiekunami 

CIEKAWY TEN PRZEKRÓJ 
MURU OBRONNEGO…
CIEKAWY TEN PRZEKRÓJ 
MURU OBRONNEGO…

Sportowe sukcesy uczniów
W dniu 20.10.2011 roku w Zarzeczu odbyły wytypowali i przygotowali do zawodów nauczyciele 

się Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i wychowania fizycznego: Urszula Kruk i Adam Łapa. 
chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniów 

Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta, 
zajmując II miejsce w składzie: 

1. Biała Natalia I LO
2. Burat Magdalena I LO
3. Horodecka Patrycja I  LO
4. Motyka Magdalena I LO
5. Szlachta Paulina I  LO
6. Malik Ewelina III LO
7. Duchań Ewa I TŻG
8. Majcher Klaudia I TŻG
9. Pacholarz Sylwia I TŻG
10. Kurpyta Małgorzata IIITŻGa
11. Bielecka Barbara III TŻGb
12. Grunt Magdalena I TEEK

oraz chłopcy, również zajmując II miejsce w 
składzie:

1. Mac Artur II LO
2. Kulpa Mateusz I TEEK
3. Śliwa Kamil I mśl
4. Strama Adrian I Ts
5. Zardzewiały Marek I TEEK
6. Kucha Piotr III Tia
7. Stecko Robert III TIb
8. Szybicki Kacper III Tib
9. Strama Kamil I Ti
10. Pawłowski Kamil I Ti
11. Pędzibyk Remigiusz I TB
12. Białogłowski Michał I mśl
13. Pawlak Adrian I TB

Obu drużynom uzyskana lokata dała awans na Rejonowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

W dniu 12.10.2011 roku w Przeworskim Parku tych wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół 
odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe dziewcząt Zawodowych imienia Króla Jana III Sobieskiego w 
i chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. W zawodach Przeworsku zajmując następujące lokaty.

Dziewczęta na dystansie  1000m

I miejsce    Horodecka Patrycja
VI miejsce    Pacholarz Magdalena
VIII miejsce       Pacholarz Sylwia
IX miejsce        Duchań Ewa

Chłopcy na dystansie 1500m

III miejsce   Zardzewiały Marek
V miejsce        Białogłowski Michał
VII miejsce     Strama Adrian 
VIII miejsce      Śliwa Kamil 

Awans na Rejonowe Indywidualne Biegi 
Przełajowe uzyskała Patrycja Horodecka z klasy 
I LO oraz Zardzewiały Marek z klasy I TEEK.

Opiekunami byli nauczyciele 
wychowania fizycznego: 
Urszula Kruk, Adam Łapa
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z chłodnym powietrzem na zewnątrz. Do domów 
dotarliśmy ok. godz. 17.00 z głowami pełnymi wrażeń 
i telefonami pełnymi zdjęć. Wszyscy umówiliśmy się 
na maj 2012. Pojedziemy wtedy na forty przemyskie. 
Znowu będziemy poznawać „swoje”, żeby nie chwalić 
tylko „cudzego”.

Organizatorzy i uczestnicy wycieczki pragną wyrazić 
podziękowanie Radzie Rodziców i Dyrekcji Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w 
Przeworsku za udzielone wsparcie finansowe.

autorzy: zespół redakcyjny klas 1-3 TB wraz z 
opiekunami 

CIEKAWY TEN PRZEKRÓJ 
MURU OBRONNEGO…
CIEKAWY TEN PRZEKRÓJ 
MURU OBRONNEGO…

Sportowe sukcesy uczniów
W dniu 20.10.2011 roku w Zarzeczu odbyły wytypowali i przygotowali do zawodów nauczyciele 

się Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i wychowania fizycznego: Urszula Kruk i Adam Łapa. 
chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniów 

Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta, 
zajmując II miejsce w składzie: 

1. Biała Natalia I LO
2. Burat Magdalena I LO
3. Horodecka Patrycja I  LO
4. Motyka Magdalena I LO
5. Szlachta Paulina I  LO
6. Malik Ewelina III LO
7. Duchań Ewa I TŻG
8. Majcher Klaudia I TŻG
9. Pacholarz Sylwia I TŻG
10. Kurpyta Małgorzata IIITŻGa
11. Bielecka Barbara III TŻGb
12. Grunt Magdalena I TEEK

oraz chłopcy, również zajmując II miejsce w 
składzie:

1. Mac Artur II LO
2. Kulpa Mateusz I TEEK
3. Śliwa Kamil I mśl
4. Strama Adrian I Ts
5. Zardzewiały Marek I TEEK
6. Kucha Piotr III Tia
7. Stecko Robert III TIb
8. Szybicki Kacper III Tib
9. Strama Kamil I Ti
10. Pawłowski Kamil I Ti
11. Pędzibyk Remigiusz I TB
12. Białogłowski Michał I mśl
13. Pawlak Adrian I TB

Obu drużynom uzyskana lokata dała awans na Rejonowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

W dniu 12.10.2011 roku w Przeworskim Parku tych wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół 
odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe dziewcząt Zawodowych imienia Króla Jana III Sobieskiego w 
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W dniu 18.09.2011 roku uczennice klasy IVa 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego: 
Kinga Bukowa i Agnieszka Szczęśniak pod opieką 
p. Ilony Sznajder-Jabłońskiej i p. Agnieszki Kiszki 
wzięły udział w konkursie kulinarnym w ramach 
Festiwalu Sztuk Ulicznych, który odbył się na 
terenie Zajazdu Pastewnik. Zadaniem uczennic było 
przygotowanie sałatek, które sporządzić należało na 
podstawie wcześniej wylosowanych zestawów. 
Przygotowane przez nasze uczennice sałatki: z 
żółtego sera, kukurydzy i ananasa oraz z selera i 
gruszki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
gości Festiwalu, którzy chętnie je degustowali. 

oraz Gazeta Internetowa „Twoje miasto Przeworsk” 
pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta 
Przeworska oraz Starosty Powiatu Przeworskiego. 

Organizatorami Festiwalu było Przeworskie 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ANIME” 

Konkurs kulinarny w ramach „Festiwalu Sztuk Ulicznych”

       W piękny październikowy poranek ( 05. 10. studzić nasza wychowawczyni – pani Bogusława 

2011r.) zebraliśmy się jak zwykle pod naszą szkołą, Chmura wraz z panią bibliotekarką – Joanną 

aby  wspólnie spędzić ze sobą trochę czasu. Tym Palińską.  Niektórzy zdążyli mimo wszystko 

razem mieliśmy jednak perspektywę lekcji zawrzeć znajomości, więc okazało się po raz 

plenerowych. Czekał nas bowiem wyjazd do kolejny, że uczeń jak chce to potrafi. Z dworca w 

Rzeszowa. Jako środek transportu wybraliśmy Rzeszowie ruszyliśmy pieszo na Uniwersytet 

pociąg i autobusy komunikacji miejskiej- w takich Rzeszowski, aby zwiedzić nowoczesną bibliotekę 

miejscach można się nauczyć najwięcej! Koleżanki oraz poznać podczas wykładu miejsce szczególne – 

niemal w ostatniej sekundzie dobiegły na peron Pigonanium, czyli zbiory zgromadzone przez 

triumfalnie machając biletami , które zdobyć wcale profesora Stanisława Pigonia przeznaczone na rzecz 

nie jest tak łatwo. Trasę pokonaliśmy w świetnych ośrodka uniwersyteckiego. 

humorach, które z troski o pasażerów musiała 

Lekcje w plenerze – dobry pomysł!
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Powiatowa licealiada w piłce ręcznej
W dniach 08 i 14 listopada 2011r. nasza szkoła była 

organizatorem Powiatowej licealiady w piłce ręcznej 
chłopców i dziewcząt.

W rozgrywkach chłopców wzięło udział 4 szkoły
a w rozgrywkach dziewcząt 3 szkoły 
ponadgimnazjalne powiatu przeworskiego.

Oto wyniki spotkań w rywalizacji chłopców:
ZSZ Przeworsk  ZS Kańczuga         19 : 4 (8 : 2)
ZSZ Przeworsk  ZSOiZ Przeworsk  11 : 11 (7 : 6)
ZS Kańczuga  ZSOiZ Przeworsk        3 : 21 (2 : 6)
ZS Kańczuga  ZSR Zarzecze               0 : 15 (0 : 6)
ZSOiZ Przeworsk  ZSR Zarzecze     12 : 9 (5 : 2)
ZSR Zarzecze  ZSZ Przeworsk          6 : 12 (1 : 6)
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Po bardzo dobrej grze i to bez dwóch 
podstawowych zawodników jedynie gorszą różnicą 
bramek nasza szkoła zajęła II miejsce. 

Drużyna występowała w składzie:
Jarosław Pieczek  1 TŻG
Paweł Koperski  1TS
Maciej Sekreta -  1TS
Waldek Szczepański  1TS
Adrian Fic  1TS
Piotr Majcher  2TS
Kamil Karasiński  2TB
Robert Sowa - 1TB
Marek Zardzewiały  1TEEk
Kacper Szybicki  3 Tib
Mateusz Balawender  3 TB

Wyniki rywalizacji dziewcząt:

ZSZ Przeworsk  ZS Kańczuga         10 : 5 (6 : 2)

ZSZ Przeworsk  ZSOiZ Przeworsk  10 : 3 (6 : 2)

ZS Kańczuga  ZSOiZ Przeworsk       6 : 3 (3 : 2)

Reprezentacja Zespół Szkół Zawodowych w 
Przeworsku w składzie: 

Ewa Kiszka  2TŻGb, 
Katarzyna Kogut  1k, 
Magdalena Pacholarz  2TŻGb, 
Joanna Kiszka  3TEEk, 
Wioletta Jeść  3TEEk, 
Jagoda Lasek  2LO 
Marlena Szajner  2LO, 
Justyna Kuśtrowska  2LO, 
deklasując przeciwniczki zajęły I miejsce!!!
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Organizatorem zawodów oraz opiekunem drużyn był p. Jacek Szewerniak.



 VOLT - NR 1 - 2011/2011 - styczeń/listopad 10

W dniu 18.09.2011 roku uczennice klasy IVa 
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W dniach 08 i 14 listopada 2011r. nasza szkoła była 

organizatorem Powiatowej licealiady w piłce ręcznej 
chłopców i dziewcząt.

W rozgrywkach chłopców wzięło udział 4 szkoły
a w rozgrywkach dziewcząt 3 szkoły 
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DNI OTWARTE
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

były  okazją  do rozmowy z  dziekanami ,  W dniu 20 września 2011 roku  
wykładowcami i studentami oraz do zwiedzenia uczniowie naszej szkoły z klas III TI a 
budynków i laboratoriów Uczelni.  oraz III TI b  wzięli udział w dniach 

Po zwiedzeniu poszczególnych wydziałów otwartych Politechniki Rzeszowskiej. 
Politechniki Rzeszowskiej mieliśmy okazje Politechnika podczas trwania imprezy 
uczestniczyć w salonach maturzystów, gdzie udostępniła informacje o zakresie kształcenia na 
mogliśmy zdobyć wiedze na temat egzaminu poszczegó lnych  wydz ia łach  Po l i t echn ik i  
maturalnego oraz informacji o zasadach rekrutacji do Rzeszowskiej takich jak: Budownictwa i Inżynierii 
szkół wyższych.Środowiska, Budowy Maszyn i Lotnictwa, 

 Chemiczny, Elektroniki i Informatyki, Matematyki
Dusza Magdalena 3TIai Fizyki Stosowanej oraz Zarządzania. Dni otwarte 

SZKOLNE GAZETA “VOLT” NR 1 (74) 2011/2012  WRZENIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD SIĘ OD 1991 
ROKU,REDAGUJĄ UCZNIOWIE ZSZ W PRZEWORSKU, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I 
POWIELANIE BEZ ZGODY DYREKCJI ZSZ W PRZEWORSKU ZABRONIONE. SKŁAD PRACOWNIA “d109”, 
SKANOWANIE ZDJĘĆ PRACOWNIA “D109”, KSERO PANI KASIA :))), ADRES REDAKCJI: ZSZ PRZEWORSK, ULICA I. 
KRASICKIEGO 9, 37-200 PRZEWORSK, TEL. 648 74 75, WYDAJE SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSZ W PRZEWORSKU

W drodze do reprezentacji Polski...
W dniach 06.10. - bramkarzy, fizjoterapeuta - regularnie, odnosząc sukcesy 

10.10.2011r. nauczyciel Zieliński Maciej, lekarz kadry – występują w Podkarpackiej Lidze 
wychowania fizycznego naszej Kruk Andrzej, i kierownik ekipy Młodzików Starszych. Zawodnicy 
szkoły pan Waldemar Majba brał Stanisław Baczyński. wyszkoleni przez pana Waldemara 
udział w zgrupowaniu Majbę wchodzą również w skład Kadra U-19 to chłopcy z rocznika 
Reprezentacji Polski U-19 w piłce Kadry Podkarpackiego Związku 1993 oraz 1994 czyli nasi 
nożnej jako trener stażysta. Celem Piłki Nożnej. rówieśnicy z klubów polskich i 
zgrupowania było przygotowanie zagranicznych. Na cztery dni stażu, Prezes PZPN - Grzegorz Lato 
do towarzyskiego meczu z trener Waldemar Majba stał się wyraził zgodę na udział w stażach 
reprezentacją Węgier w członkiem ekipy. dla wszystkich trenerów Szkółki 
Budapeszcie (11.10.2011r.). Piłkarskiej "Orzełek" w Kadra trenowała dwa razy 
Pojedynek z Węgrami to jeden z Przeworsku. Kolejny staż odbędzie dziennie, na pełnowymiarowej 
etapów przygotowań do eliminacji się jeszcze w tym roku. płycie. Warto zaznaczyć, że w 15 
Mistrzostw Europy. Polska tysięcznym Milanówku są jeszcze 
młodzieżówka rywalizować będzie dwa "Orliki". 
w listopadzie w Turcji z 

 Po zakończeniu zgrupowania  gospodarzami, Gruzją i 
kadra udała się do Budapesztu a pan Luxemburgiem. 
Waldemar Majba do pracy z 

Bazą U-19 PZPN na ten czas młodymi adeptami futbolu w 
były obiekty sportowe   niedaleko Zeskole Szkół Zawodowych z w 
Grodziska Mazowieckiego. Przeworsku. 

Sztab szkoleniowy na czele Pan Waldemar Majba jest 
z byłym znamienitym obecnie trenerem starszych 
reprezentantem Polski młodzików w szkółce piłkarskiej 
Władysławem Żmudą tworzyli II "Orzełek" w Przeworsku. Chłopcy 
trener - Kamiński Marek, trener 


