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W PRZEWORSKU

W dniu 17XII 2007 roku odby³y 
siê w naszej szkole nowe wybory do 
Samorz¹du Uczniowskiego. By³a du¿a 
frekwencja m³odzie¿y. Dziêkujemy 
wszystkim przedstawicielom klas za 
przybycie.

Nowym przewodnicz¹cym 
Samorz¹du Uczniowskiego zosta³ 
wybrany  wiêkszoœc i ¹  g ³osów 
Krzysztof Kowalik z klasy 1LO
a, zastêpc¹ Katarzyna Zygmunt
z klasy 1LOa, skarbnikiem Krystian 
Sebzda z 2LOS, a sekretark¹ Anna 
Mucha z klasy 1LOb. Dyrekcja, 
opiekuni Samorz¹du Uczniowskiego 
pragn¹ podziêkowaæ za d³ugoletnia 
pracê dotychczasowego samorz¹du
w osobie:

 przewodnicz¹cego  Paw³a Rusinka
z klasy 3LO z-cy Agata Maj z klasy 
3LOs skarbnik Eweliny Sierpiñskie
 z klasy 2LPb sekretarza Marcina 
Pachlarza z 3T¯G

Szczególnie dziêkujemy 
dotychczasowemu przewodnicz¹cemu 
Paw³owi Rusinkowi za godne 
reprezentowanie naszej szko³y
i spo³ecznoœci uczniowskiej na 
licznych imprezach i konkursach 
przedmiotowych.

Mamy nadzieje, ¿e wspó³praca
z nowym Samorz¹dem bêdzie uk³ada³a 
siê równie dobrze. 

¯yczymy powodzenia!
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innych czêœci cia³a oprócz ust. Nastêpn¹ 
konkurencj¹ by³ taniec. By³ on chyba jedn¹ z 
najbardzie j  œmiesznych i  przyjemnych 

W dniach 19.11.2007 oraz 20.11.2007 w naszej konkurencji. Ka¿da trójka musia³a wyznaczyæ dwie 
szkole  odby³y  siê  otrzês iny  uczniów klas osoby: ch³opaka i dziewczynê, chocia¿ niekiedy 
pierwszych  szkó³ œrednich, które s¹ tradycj¹ zdarza³o siê, ¿e by³o to dwóch ch³opców. Pary 
Zespo³u Szkol Zawodowych. Udzia³ w tej tañczy³y ró¿ne tañce do muzyki wybranej przez 
zabawie bra³y klasy; 1LOa , 1 LOb , organizatorów. Na koniec ka¿da z trójek 
1T¯Ga, 1T¯Gb, 1TIa, 1TIb, 1LP, 1TB,  otrzyma³a gazety i dwie rolki papieru toaleto-
1 TM. wego. Mia³a za zadanie stworzyæ strój, 

Zorganizowaniem tej imprezy zaj¹³ powstawa³y ró¿ne kreacje. Do ka¿dej 
siê Samorz¹d Uczniowski, któremu konkurencji zostawa³y przyznawane 
przewodniczy³ Pawe³ Rusinek. Wybrani uczniom punkty, które pod koniec zosta³y 
przez klasy przedstawiciele reprezentowali zsumowane i zosta³y wybrane najlepsze 
ich w ró¿nych konkurenc jach , by³y to klasy. W pierwszy dzieñ najlepsza okaza³a siê 
trzyosobowe zespo³y. Pierwsz¹ konkurencj¹ by³o klasa  I LO b, a w drugi .
picie mleka z talerzyka bez u¿ycia r¹k. Uczniowie   Ka¿da klasa otrzyma³a pami¹tkowy dyplom. Po 
bardzo szybko uporali siê z tym zadaniem. zmaganiach w licznych konkursach odby³a siê 
Nastêpn¹ konkurencj¹ by³o œpiewanie. Jedna osoba dyskoteka. Uczniowie nie zabardzo okazywali chêæ 
z grupy losowa³a tytu³ piosenki, nastêpnie na do tañczenia. Mo¿e to by³o  spowodowane 
podk³adzie muzycznym œpiewa³a. Us³yszeliœmy m. obecnoœci¹ wychowawców, dyrekcji, a mo¿e po 
in. piosenki „Konik na biegunach” Urszuli, prostu taniec jest s ³abym punktem naszych 
„Zostawcie Tytania” Lady Pank i wiele innych. pierwszoklasistów.
Jedn¹ z najtrudniejszych konkurencji by³o jedzenie W³aœnie tym oto sposobem klasy I sta³y siê 
jab³ka. Jab³ko by³o powieszone na nitce, jedna czêœci¹ spo³ecznoœci naszej szko³y.
osoba trzyma³a, a jedna mia³a jeœæ bez u¿ycia Klaudia Kornacka 

W dniu 30.01.2008roku 
klasa 1 œlusarz odby³a wycieczkê 
do zak³adu B&P Egineering Sp. 
z o.o. w Przeworsku. Opiekê nad 
uczniami sprawowali: mgr 
Urszula Stich  wychowawca 
klasy oraz mgr in¿. Stanis³aw 
Chmura. W zak³adzie uczniowie 
spotkali siê z przedstawicielami 
firmy B&P Egineering oraz firmy 
PolWelt. Celem spotkania by³o 
zapoznanie uczniów z nowocze-
snymi sposobami obróbki 
plastycznej na zimno. Uczniowie 
zapoznali siê z technologi¹ 
Ecloda, która pozwala na zwijanie 
obwodowe obrze¿y stosowanych 
w budownictwie zbiorników, 
cystern i konstruk-cjach. Odby³ 
siê pokaz stosowanych w tej 
technologii przenoœnych 
urz¹dzeñ Eckloda. Uczniowie 
zwrócili uwagê na prost¹ obs³ugê 
narzêdzi oraz ³atwoœæ 
wymieniania wk³adów 
narzêdziowych, które mo¿na 
dostosowaæ do konkretnego 
zastosowania. Ponadto uczniowie 
poznali system ³¹czenia przez 
przet³aczanie firmy Ecklod tzw. 
klinczowanie. Cech¹ tej techniki 
jest mo¿liwoœæ tworzenia 

po³¹czeñ kszta³towanych 
z materia³u ³¹czonej blachy. 
Mo¿na równie¿ dobraæ odmianê 
klinczowania do ka¿dego 
po³¹czenia. Uzyskane t¹ metod¹ 
³¹czenia próbki zosta³y pokazane 
uczniom. 

D z i ê k i  w y c i e c z c e  
uczniowie naszej szko³y mogli 
zapoznaæ siê z nowoczesnymi 
technologiami oraz narzêdziami 
stosowanymi w przemyœle.
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Otrzêsiny klas pierwszychOtrzêsiny klas pierwszych  Wycieczka do zak³adu B&P Egineering Sp. z o.o. Wycieczka do zak³adu B&P Egineering Sp. z o.o.

organizowanym przez Stowarzyszenie KARAN 30 XI 2007 roku w auli 
Katolicki Ruch Antynarkotyczny oddzia³ w Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. 
Rzeszowie. Króla Jana III Sobieskiego w 

Prace literackie przygotowa³y:Przeworsku odby³ siê Szkolny 
 1. Undziakiewicz Beata klasa 3 T¯G- „Razem Konkurs Wiedzy o AIDS, w 

zwyciê¿ymy AIDS”ramach przypadaj¹cego 1 XII 
 2. Kapusta Justyna klasa 1 LP- „AIDS”, Œwiatowego Dnia AIDS. Do 

„Autoportret”konkursu przyst¹pi³o 25 uczniów 
Prace plastyczne (zbiorowe):ze wszystkich typów szkó³ ZSZ. 

 1. Kowalczyk Edwin, Pacholarz Marcin, M³odzie¿ mia³a do rozwi¹zania test, sk³adaj¹cy siê 
Kubas Tomasz, Telega Ireneusz- klasa 3 T¯Gz 25 pytañ zamkniêtych, przygotowany przez 

 2. Kawali³o Marzena, Socha Paulina, Iwosa pedagoga szkolnego Agatê Wo³oszyn i nauczyciela 
Iwona- klasa 3 T¯Gbiologii Monikê Szajner. Komisja Konkursowa po 

 3. Moszkowicz Anna, Gargas Michalina, sprawdzeniu prac uczniów wy³oni³a zwyciêzców:
Matuszek Karolina- klasa 3 T¯GUczennica  Jarosz Sylwia z klasy 3 LP 

uzyska³a 28/30 pkt
Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Króla Jana III Uczeñ Wielgos £ukasz z klasy 1 TI b 

Sobieskiego w Przeworsku od wielu lat podejmuje uzyska³ 28/30 pkt.
dzia³ania profilaktyczne maj¹ce na celu Wszyscy uczniowie bior¹cy udzia³ w 
przeciwdzia³anie uzale¿nieniom wœród m³odzie¿y. konkursie wykazali siê du¿¹ wiedz¹ na temat 
W ramach tych dzia³añ realizowane s¹ programy przyczyn i skutków zaka¿enia oraz sposobów 
edukacy jne  i  p ro f i l ak tyczne ,  imprezy  postêpowania w sytuacji, gdy dojdzie do zaka¿enia.
profilaktyczne, pogadanki  oraz szkolne konkursy.Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w 

                                                                                                                     Przeworsku wziêli równie¿ udzia³ w konkursie pod 
Agata Wo³oszynhas³em „Rodzina razem przeciwko AIDS”, 

1 XII Œwiatowy Dzieñ AIDS
w Zespole Szkó³ Zawodowych w Przeworsku

1 XII Œwiatowy Dzieñ AIDS
w Zespole Szkó³ Zawodowych w Przeworsku
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 grupê osób najbardziej zaanga¿owanych 
w odrodzenie pañstwa polskiego. Doprowadzi³ do 
przeprowadzenia demokratycznych wyborów, 
powstania parlamentu i uchwalenia konstytucji. 
W 1920 roku po raz kolejny stan¹³ na czele 
obroñców Rzeczypospolitej. Tym razem przed 
nawa³¹ sowieck¹. 15 sierpnia doprowadzi³ do 
zwyciêskiej bitwy pod Warszaw¹, Dziêki której 
Polska uniknê³a sowieckiej niewoli. Przez 
wstawiennictwo Matki Bo¿ej bitwa nazywana jest 
„cudem nad Wis³¹”. W 1926 roku jeszcze raz przej¹³ 
w³adzê ratuj¹c kraj od anarchii, jaka zapanowa³a w 
parlamencie. Dokona³ uzdrowienia (sanacji) 
polskiej polityki. Zmar³ 13 maja 1935 roku. 
Pochowany na Wawelu w krypcie królewskiej 
spoczywa obok najs³awniejszych postaci polskiej 
historii. Serce kaza³ z³o¿yæ w grobie swojej matki na 
wileñskiej Rossie. Do dziœ istnieje ta romantyczna 
mogi³a opatrzona inskrypcj¹ „matka i serce syna”. 
Po II wojnie œwiatowej komuniœci zabraniali mówiæ 
o dokonaniach Pi³sudskiego. Niemal ca³kowicie 
usunêli Go z podrêczników, gdy¿ walczy³Józef Pi³sudski urodzi³ siê 5 grudnia 1867 
z komunizmem i Sowietami. W Przeworsku roku w Zu³owie w rodzinie o tradycjach 
rokrocznie 11 listopada udajemy siê pod tablicê niepodleg³oœciowych. Od m³odych lat prowadzi³ 
pami¹tkow¹ znajduj¹ca siê na ratuszu aby z³o¿yæ dzia³alnoœæ polityczn¹ w Polskiej Partii 
ho³d twórcy odrodzonej Polski.Socjalistycznej. Podejrzany o udzia³ w zamachu na 

cara zosta³ zes³any na Syberiê. Tam ukszta³towa³ siê 
jeszcze bardziej jego patriotyzm. Po powrocie 
z Syberii nadal walczy³ o niepodleg³oœæ Polski. 
W 1900 roku powtórnie aresztowany przez w³adze 
carskie uciek³ z wiêzienia. W 1908 roku 
wspó³tworzy³ Zwi¹zek Walki Czynnej i „Strzelca”. 
By³y to organizacje m³odzie¿owe o charakterze 
patriotyczno-wojskowym. W czasie I wojny 
œwiatowej stara³ siê za wszelk¹ cenê dzia³aæ na rzecz 
odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Wtedy te¿ 
rozsta³ siê z socjalistami mówi¹c, ¿e: ”wysiad³ 
z poci¹gu o nazwie socjalizm na przystanku 
niepodleg³oœæ”. By³ za³o¿ycielem Legionów 
Po l sk i ch  zwanych  dz i s i a j  „Leg ionami  
Pi³sudskiego”, które u boku Austrii i Niemiec mia³y 
walczyæ o niepodleg³¹ Polskê. Legioniœci oszukani 
przez Niemców odmówili przysiêgi na wiernoœæ 
cesarzowi. By³ to tzw. kryzys przysiêgowy. Za 
odmowê przysiêgi Pi³sudski razem ze swoim 
adiutantem Kazimierzem Sosnkowskim zostali 
uwiêzieni w twierdzy w Magdeburgu. Po 
zakoñczeniu I wojny œwiatowej Pi³sudski powróci³ 
do Polski i 11 listopada 1918 roku obj¹³ w³adzê. 
Zosta³ Naczelnikiem Pañstwa. Wraz z Ignacym 
Paderewskim i Romanem Dmowskim tworzy³ 
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III edycja Szkolnego Konkursu OrtograficznegoIII edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego
9 stycznia 2008 roku o godzinie 13.15 Sz ko ln eg o Mi st rz a Or to gr af ii . Pi er ws zy m 

w szkolnej auli odby³ siê kolejny konkurs Wicemistrzem zosta³a Wioletta Wo³owiec z klasy 
ortograficzny, zorganizowany przez  pani¹ Lucynê II LO, zaœ drugim Wicemistrzem Beata 
P¹czkê, pani¹ Joannê Paliñsk¹ i pani¹ Ninê Buniowska z klasy IV TEk „a”. 
Walkiewicz. Wziê³o w nim udzia³ 32 uczniów   Zwyciêzcom konkursu gratulujemy i ¿yczymy 
naszej szko³y. G³ównym celem III edycji Szkolnego powodzenia podczas III Powiatowego Konkursu 
Konkursu Ortograficznego by³o wy³onienie Ortograficznego  „ I Ty mo¿esz zostaæ Mistrzem 
Szkolnego Mist rza  Ortograf i i  i  dwóch  polskiej ortografii”. 
Wicemistrzów. Uczniowie pisali dyktando 

Szkolne i powiatowe konkursy ortograficzne zatytu³owane „Babskie pogaduszki nad ma³¹ 
sta³y siê ju¿ tradycj¹ naszej szko³y. S¹ one czarn¹” Tekst dyktanda okaza³ siê dosyæ trudny. 
potrzebne, gdy¿ propaguj¹ kulturê jêzyka polskiego Najmniej b³êdów pope³ni³a Ewelina Wiatrowska
oraz znajomoœæ zasad ortografii.z klasy IV TEk „a” i tym samym zdoby³a tytu³ 

Babskie pogaduszki 
nad ma³¹ czarn¹

(tekst dyktanda)

rockowego. Dopiero po Beneluksu. Szczególnie 
pó³godzinie Hanka przez okno podoba³o jej siê w Wielkim 
kawiarni ujrza³a, wysiadaj¹c¹ Ksiêstwie Luksemburga. Tam te¿ 
z nowiutkiego fiata, swoj¹ prze¿y³a swoj¹ najwiêksz¹ 
spóŸnialsk¹ przyjació³kê. wakacyjn¹ przygodê. W trakcie 
Wakacje bez w¹tpienie mia³y na zwiedzania pojezuickiego 
ni¹ dobroczynny wp³yw. ¯aneta kolegium pozna³a 
by³a pogodna i wypoczêta, jej arcyprzystojnego dyrygenta. Na 
miedzianoruda opalenizna pierwszy rzut oka by³ to cz³owiek ¯aneta i Hanka, 
wspaniale kontrastowa³a z biel¹ szarmancki. Oczarowa³ Haniê przyjació³ki jeszcze ze szkolnej 
¿or¿etowej sukienki. nienagannymi manierami, ³awki, umówi³y siê na 

Przyjació³ki nad wyraz a tak¿e swoj¹ atrakcyjn¹ powakacyjne plotki w kawiarni 
dok³adnie zapozna³y siê z menu. powierzchownoœci¹ . Tylko „Mulatka”. Hanka, która jak 
W koñcu zdecydowa³y siê dziêki niezwyk³emu zbiegowi zawsze przysz³a punktualnie, 
zamówiæ: dwie ma³e czarne okolicznoœci Hanka dowiedzia³a wygl¹da³a wspaniale 
i  francuskie bu³eczki. siê, ¿e jej czaruj¹cy adorator jest w bladoró¿owej minispódniczce 

Obie dziewczyny hochsztaplerem i lekkoduchem. i moherowym sweterku. Po 
tegoroczne wakacje spêdzi³y za Ca³y swój maj¹tek przepuœci³, chwili wahania zajê³a stolik 
granic¹. ¯aneta zaczê³a z graj¹c w ruletkê i bryd¿a w usytuowany naprzeciw drzwi. 
o¿ywieniem opowiadaæ o swoim kasynach gry w Monte Carlo. By³ on przykryty œwie¿o 
udanym dwuipó³tygodniowym Teraz maj¹c do sp³acenia wykrochmalonym obrusem. 
pobycie w s³onecznych olbrzymie d³ugi, szuka³ bogatej Niew¹tpliw¹ ozdob¹ sto³u by³ 
Indochinach. Celem jej podró¿y kandydatki na ¿onê. Có¿ dalsza bukiet kalii i hortensji 
by³a niewielka wyspa, na której znajomoœæ z tym m³odym w wysmuk³ym wazonie 
niemal codziennie za¿ywa³a cz³owiekiem by³aby po prostu z jasnowrzosowego szk³a.
s³onecznych i morskich k¹pieli. Na ¯anetê Hanka musia³a g³upstwem. Na szczêœcie czas 

Z kolei swoj¹ opowieœæ d³ugo czekaæ. Czas ten umila³a leczy rany i Hania mog³a ju¿ 
rozpoczê³a Hanka. Pó³ ¿artem, sobie s³uchaniem p³yty opowiadaæ o tej historii ze 
pó³ serio opowiedzia³a ona d³ugograj¹cej z muzyk¹ œmiechem.
o swoich woja¿ach po krajach szwedzkiego zespo³u 
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 grupê osób najbardziej zaanga¿owanych 
w odrodzenie pañstwa polskiego. Doprowadzi³ do 
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Polska uniknê³a sowieckiej niewoli. Przez 
wstawiennictwo Matki Bo¿ej bitwa nazywana jest 
„cudem nad Wis³¹”. W 1926 roku jeszcze raz przej¹³ 
w³adzê ratuj¹c kraj od anarchii, jaka zapanowa³a w 
parlamencie. Dokona³ uzdrowienia (sanacji) 
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ho³d twórcy odrodzonej Polski.Socjalistycznej. Podejrzany o udzia³ w zamachu na 

cara zosta³ zes³any na Syberiê. Tam ukszta³towa³ siê 
jeszcze bardziej jego patriotyzm. Po powrocie 
z Syberii nadal walczy³ o niepodleg³oœæ Polski. 
W 1900 roku powtórnie aresztowany przez w³adze 
carskie uciek³ z wiêzienia. W 1908 roku 
wspó³tworzy³ Zwi¹zek Walki Czynnej i „Strzelca”. 
By³y to organizacje m³odzie¿owe o charakterze 
patriotyczno-wojskowym. W czasie I wojny 
œwiatowej stara³ siê za wszelk¹ cenê dzia³aæ na rzecz 
odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Wtedy te¿ 
rozsta³ siê z socjalistami mówi¹c, ¿e: ”wysiad³ 
z poci¹gu o nazwie socjalizm na przystanku 
niepodleg³oœæ”. By³ za³o¿ycielem Legionów 
Po l sk i ch  zwanych  dz i s i a j  „Leg ionami  
Pi³sudskiego”, które u boku Austrii i Niemiec mia³y 
walczyæ o niepodleg³¹ Polskê. Legioniœci oszukani 
przez Niemców odmówili przysiêgi na wiernoœæ 
cesarzowi. By³ to tzw. kryzys przysiêgowy. Za 
odmowê przysiêgi Pi³sudski razem ze swoim 
adiutantem Kazimierzem Sosnkowskim zostali 
uwiêzieni w twierdzy w Magdeburgu. Po 
zakoñczeniu I wojny œwiatowej Pi³sudski powróci³ 
do Polski i 11 listopada 1918 roku obj¹³ w³adzê. 
Zosta³ Naczelnikiem Pañstwa. Wraz z Ignacym 
Paderewskim i Romanem Dmowskim tworzy³ 
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dziewcz¹t 90%, ale coraz czêœciej dotyka tak¿e 
ch³opców. W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat liczba 
zachorowañ wœród m³odych ludzi wzros³a 
dwukrotnie. Co siê sta³o?

Niektórzy przyczyn anoreksji szukaj¹ w 
genetyce. Sk³onnoœæ do oty³oœci powoduje, ¿e w 
czasach dyktatu mody na szczup³¹ figurê, nastolatki 
z lekk¹ nadwag¹ czuj¹ siê nieakceptowane. Ale w 14 grudnia 2007 roku w Miejskim Oœrodku 

takim razie, co z tymi, które mog³yby uchodziæ za Kultury w Przeworsku odby³a siê impreza 
idea³ piêkna, a mimo to g³odz¹ siê z ca³¹ surowoœci¹. profilaktyczno- edukacyjna z okazji XIV rocznicy 

istnienia M³odzie¿owego Klubu Abstynenckiego Anoreksja nie pojawia siê z dnia na dzieñ. Jej 
Victoria,  dzia³aj¹cego w Zespole Szkó³ przyczyny bywaj¹ zaskakuj¹ce. Sytuacje, które 
Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w uruchamiaj¹ niebezpieczny mechanizm, s¹ z pozoru 
Przeworsku. niewinne... 

 Myœl¹ przewodni¹ tegorocznego spotkania by³y U pewnej grupy osób z anoreksj¹ stwierdza siê 
s³owa fraszki Jana Kochanowskiego „Szlachetne o k r e s y  ¿ a r ³ o c z n o œ c i  z w a n e  e p i z o d a m i  
zdrowie nikt siê nie dowie jako smakujesz a¿ siê bulimicznymi. Przeplataj¹ oni czas stosowania 
zepsujesz...” S³owa te by³y wstêpem do rozwa¿añ na œcis³ej diety z okresami nadmiernego objadania siê. 
temat chorób XXI wieku depresji, anoreksji i Je¿eli ¿ar³ocznoœæ nie wystêpuje naprzemiennie z 
bulimii. anoreksj¹, to tê chorobê nazywamy bulimi¹.

Depresja towarzyszy ludzkoœci od zarania M³odzie¿ ZSZ przekaza³a niezbêdn¹ wiedzê 
dziejów. Cierpieli na ni¹ staro¿ytni, cierpi¹ i na temat anoreksji i bulimii wzbogacon¹ prezentacj¹ 
wspó³czeœni. Obecnie uwa¿a siê, ¿e na zaburzenia 
depresyjne w skali  roku cierpi oko³o 10 % populacji 
doros³ych. Profesor Antoni Kêpiñski napisa³, ¿e 
smutek jest dol¹ cz³owieka. Nie ma cz³owieka, który 
choæ raz w ¿yciu nie odczuwa³ smutku. To uczucie 
jest wszystkim znane, Edward Stachura napisa³ 
„Rozdzieraj¹cy jak tygrysa pazur, antylopy plecy 
jest smutek cz³owieczy...” (Nie brookliñski most), 
ale byæ smutnym nie oznacza chorowaæ na depresjê. 

M³odzie¿ ZSZ w Przeworsku w monta¿u s³owno- 
muzycznym przedstawi³a przyczyny depresji, jej 
objawy oraz sposoby leczenia, poda³a równie¿ 
wskazówki dla tych, których bliscy cierpi¹ na 
depresjê. 

 Innym wa¿nym problemem nêkaj¹cym nasze 
spo³eczeñstwo a poruszonym podczas spotkania jest 
anoreksja. „Wystaj¹ce koœci, zapadniête oczy, 
nieproporcjonalnie du¿a g³owa. To nie opis 
g³oduj¹cego dziecka z Afryki, lecz anorektyczki. W 
Europie jest ni¹, co piêtnasta m³oda dziewczyna.” 
Coraz wiêcej dziewczyn miêdzy 12 a 18 rokiem 
¿ycia zapada na jad³owstrêt psychiczny. Jeœli 
choroba zostanie rozpoznana w pierwszym roku jej 
trwania szanse na wyleczenie wynosz¹ 85%. W 
przypadku dwóch anorektyczek na dziesiêæ, 
choroba jest œmiertelna. Anoreksja dotyczy g³ównie 

szkolnej, która wyg³osi³a referat na temat 
prawid³owego od¿ywiania. To, co jemy ma ogromy 
wp³yw na nasze zdrowie. Nasze przyzwyczajenia 
¿ywieniowe nie zawsze odpowiadaj¹ potrzebom 
naszego organizmu. Najczêœciej jemy szybko i "byle 
jak". Nie zwracamy uwagi na wartoœci od¿ywcze, 
jakie nam s¹ potrzebne do prawid³owego rozwoju. 
Jemy po prostu to, co lubimy. Ale czy to jest 
zdrowe?. Aby prawid³owo rozwijaæ siê i byæ 
zdrowym, cz³owiek powinien spo¿ywaæ dziennie 
odpowiedni¹ ¿ywnoœæ. Powinna ona dostarczyæ 
potrzebn¹ iloœæ kalorii oraz zawieraæ ok. 60 ró¿nych 
sk³adników Zapotrzebowanie na energiê (kalorie) 
zmienia siê wraz z wiekiem. Ludzie m³odzi i 
aktywnie pracuj¹cy potrzebuj¹ jej wiêcej. 

O b c h o d y  X I V  r o c z n i c y  i s t n i e n i a  
M³odzie¿owego Klubu Abstynenckiego Victoria 
uœwietnili zaproszenie goœcie: pani Maria Leja 
za³o¿ycielka klubu, wicestarosta powiatu 
przeworskiego pan Marek Fr¹czek, Naczelnik 
Wydzia³u Oœwiaty Starostwa Powiatowego w 
Przeworsku pan Mariusz Pieni¹¿ek, wójt gminy 
Przeworsk pan Edward P¹czka, przedstawiciel 
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Przeworsku pani Justyna Ka³amarz, wicedyrektor 

multimedialn¹ i poezj¹. Na zakoñczenie monta¿u ZSZ w Przeworsku pani Gra¿yna Szwed oraz 
s³owno- muzycznego zaœpiewa³ uczeñ klasy 1 LO a nauczyciele i m³odzie¿ ZSOiZ i ZSZ w Przeworsku. 
Kowalik Krzysztof, który zosta³ nagrodzony M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w spotkaniu z du¿ym 
gromkimi brawami. zainteresowaniem s³ucha³a s³ów swoich 

Zwieñczeniem tegorocznej imprezy by³o rówieœników i zaproszonych goœci.
wyst¹pienie pani El¿biety Pod³êckiej pielêgniarki 

Wrêczenie kwiatów za³o¿ycielce MKAV p. M. LejaWrêczenie kwiatów za³o¿ycielce MKAV p. M. Leja

Wyk³ad n/t prawid³owego od¿ywiania 
wyg³oszony przez pielêgniarkê szkoln¹

p. E. Pod³êck¹

Wyk³ad n/t prawid³owego od¿ywiania 
wyg³oszony przez pielêgniarkê szkoln¹

p. E. Pod³êck¹

Zród³o Internet

XIV ROCZNICA KLUBU VICTORIAXIV ROCZNICA KLUBU VICTORIA
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„Rozdzieraj¹cy jak tygrysa pazur, antylopy plecy 
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spo³eczeñstwo a poruszonym podczas spotkania jest 
anoreksja. „Wystaj¹ce koœci, zapadniête oczy, 
nieproporcjonalnie du¿a g³owa. To nie opis 
g³oduj¹cego dziecka z Afryki, lecz anorektyczki. W 
Europie jest ni¹, co piêtnasta m³oda dziewczyna.” 
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zdrowym, cz³owiek powinien spo¿ywaæ dziennie 
odpowiedni¹ ¿ywnoœæ. Powinna ona dostarczyæ 
potrzebn¹ iloœæ kalorii oraz zawieraæ ok. 60 ró¿nych 
sk³adników Zapotrzebowanie na energiê (kalorie) 
zmienia siê wraz z wiekiem. Ludzie m³odzi i 
aktywnie pracuj¹cy potrzebuj¹ jej wiêcej. 

O b c h o d y  X I V  r o c z n i c y  i s t n i e n i a  
M³odzie¿owego Klubu Abstynenckiego Victoria 
uœwietnili zaproszenie goœcie: pani Maria Leja 
za³o¿ycielka klubu, wicestarosta powiatu 
przeworskiego pan Marek Fr¹czek, Naczelnik 
Wydzia³u Oœwiaty Starostwa Powiatowego w 
Przeworsku pan Mariusz Pieni¹¿ek, wójt gminy 
Przeworsk pan Edward P¹czka, przedstawiciel 
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Przeworsku pani Justyna Ka³amarz, wicedyrektor 

multimedialn¹ i poezj¹. Na zakoñczenie monta¿u ZSZ w Przeworsku pani Gra¿yna Szwed oraz 
s³owno- muzycznego zaœpiewa³ uczeñ klasy 1 LO a nauczyciele i m³odzie¿ ZSOiZ i ZSZ w Przeworsku. 
Kowalik Krzysztof, który zosta³ nagrodzony M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w spotkaniu z du¿ym 
gromkimi brawami. zainteresowaniem s³ucha³a s³ów swoich 

Zwieñczeniem tegorocznej imprezy by³o rówieœników i zaproszonych goœci.
wyst¹pienie pani El¿biety Pod³êckiej pielêgniarki 

Wrêczenie kwiatów za³o¿ycielce MKAV p. M. LejaWrêczenie kwiatów za³o¿ycielce MKAV p. M. Leja

Wyk³ad n/t prawid³owego od¿ywiania 
wyg³oszony przez pielêgniarkê szkoln¹

p. E. Pod³êck¹

Wyk³ad n/t prawid³owego od¿ywiania 
wyg³oszony przez pielêgniarkê szkoln¹

p. E. Pod³êck¹

Zród³o Internet

XIV ROCZNICA KLUBU VICTORIAXIV ROCZNICA KLUBU VICTORIA
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studniówek w naszej szkole: 12.01., 19.01., 
26.01.2008r. To by³ pocz¹tek konkretnych 
przygotowañ na tê jedyn¹ noc w ¿yciu. Wyborów, 
które sta³y przed nami nie by³o koñca. Trzeba by³o 
zdecydowaæ o najmniejszych szczegó³ach, które 
decydowa³y o czaruj¹cej atmosferze. Ka¿da z klas 
mia³a te same problemy:, jakie wybraæ zaproszenia Ostatni rok szko³y œredniej niesie 
i kto je bêdzie roznosi³, wybór plakietek ze sob¹ wiele ciekawych i zachodz¹cych w pamiêæ 
studniówkowych, strojenie sal. Do wyborów wydarzeñ. S¹ to wydarzenia, które ka¿dy z nas 
bardziej powa¿nych nale¿a³y:, jaki zespó³ zapamiêta na ca³e ¿ycie. Kiedy przychodziliœmy do 
zamówiæ by wszyscy byli zadowoleni i mi³o siê naszej szko³y, byliœmy m³odymi ludŸmi, którym nie 
bawili oraz jakiego kamerzystê zarezerwowaæ na tê w g³owie by³y egzaminy maturalne i zawodowe. 
wspania³¹ i niepowtarzaln¹ noc. Kiedy te Up³ywaj¹cy czas spêdziliœmy na nauce 
najwa¿niejsze sprawy i stresy mieliœmy ju¿ za i poznawaniu siê wzajemnie. Dzisiaj, kiedy do 
sob¹, nie zostawa³o ju¿ du¿o czasu dla siebie. koñca szko³y dziel¹ nas zaledwie trzy miesi¹ce, 
Ka¿da uczennica, marzy³a o fantastycznej kreacji i jesteœmy ju¿ dobrze z¿yt¹ spo³ecznoœci¹ 
piêknym makija¿u. Takie przygotowanie uczniowsk¹, która prze¿ywa takie same wydarzenia 
wymaga³o mistrzowskiego rezerwowania czasu, i  s tresy.  We wrzeœniu ubieg³ego roku, 
by ze wszystkim zd¹¿yæ i wszystko dopi¹æ na decydowaliœmy, co bêdziemy zdawaæ na maturze, 
ostatni guzik. Ch³opcy nie mieli tyle problemów wybieraliœmy, z któr¹ klas¹ bêdziemy siê bawiæ na 
gdy¿ omija³y ich dylematy, jaka kupiæ sukienkê, balu studniówkowym. Ca³y nasz œwiat krêci³ siê 
jaka wybraæ bi¿uteriê i makija¿ oraz do jakiego wokó³ przygotowañ, wielu dyskusji, niekiedy 
fryzjera w porê siê zapisaæ. Ich przygotowania stresuj¹cych k³ótni, w których konfrontowaliœmy 
zapewne przebiega³y o wiele spokojniej.ró¿nicê zdañ, na temat tego jak bêdzie wygl¹daæ 

Kiedy nasta³ ten fantastyczny i tak d³ugo nasza studniówka. Sprawa z pozoru prosta i bardzo 
oczekiwany przez nas wszystkich wieczór, ka¿dy przyjemna okaza³a siê du¿ym wyzwaniem dla 
przyby³ z osob¹ towarzysz¹c¹. Na wszystkich wszystkich organizatorów. 
twarzach goœci³y uœmiechy. Oczywiœcie W koñcu zapad³y ostateczne terminy 

pocz¹tkowy stres i obawa przed „polonezem” zorganizowania  s tudniówek w szkole .  
równie¿ ka¿demu nas  towarzyszy³a . Kiedy Nauczycielom, którzy byli obecni na naszym balu, 
och³onêliœmy z wra¿eñ i emocji zaczê³a siê rodzicom za trud w³o¿ony w przygotowanie
prawdziwa zabawa przy rytmach muzyki których i pomoc nam w ca³ej organizacji. Wszystkim 
mogliœmy siê zaprezentowaæ z innej ni¿ zwykle uczniom naszej szko³y za stosowne zachowanie siê 
strony. Przez ca³a noc panowa³a mi³a atmosfera, podczas studniówki i za mi³¹ zabawê. 
sympatia ³¹czy³a wszystkich maturzystów, W k a¿ dy m z  na s z os ta j¹  pi êk ne  
nauczycieli, którzy zaszczycili nas swoja wspomnienia. 
obecnoœci¹ i przy³¹czyli siê do œwiêtowania naszej „Wspomnienie jest rajem,
wyj¹tkowej zabawy studniówkowej. 

Pragniemy podziêkowaæ wszystkim, którzy z którego nic nas nie mo¿e 
przyczynili siê do tego, by ta noc by³a wyj¹tkowa i wypêdziæ”.
zapad³a w naszych sercach i pamiêci na ca³e ¿ycie. 

Jean Paul.Dziêkujemy naszemu dyrektorowi panu mgr in¿. 
Les³awowi Œcis³owiczowi za mo¿liwoœæ 

Klasa IV b Technikum EkonomiczneKlasa IV b Technikum Ekonomiczne

Technikum, III Liceum Sportowe, 
oraz  nasza  I I I  L iceum 

Profilowane „d”. Wszyscy 
wspólnie staraliœmy siê, aby 
ten dzieñ by³ wyj¹tkowy. 
Liczne próby poloneza, 

przygotowania programu 
artystycznego, przypomnia³y 

nam, i¿ dzieñ studniówki siê zbli¿a. W 
k o ñ c u  doczekaliœmy siê tego oczekiwanego 
dnia-Sobota 12 Stycznia, 2008r. 

Bal maturalny rozpocz¹³ siê o godz. 18:00.
Po przybyciu na uroczystoœæ wszystkich 

goœci wspania³e wprowadzaj¹ce przemówienie 
przygotowali uczniowie klas III LP „d” Aneta 
R¹czka, oraz Tomasz Majcher III LOS. Nastêpnie 
najwa¿niejszy by³ g³os dyrektora Les³awa 
Œcis³owicza, któremu wdziêczni jesteœmy za 
przybycie w tak wa¿nym dla nas dniu. Po 
przemówieniu nast¹pi³o uroczyste odtañczenie 
poloneza, po którym wspólnie wróciliœmy do klas, 
by siê posiliæ i zregenerowaæ si³y. Po spo¿yciu 
posi³ku rozpocz¹³ siê program artystyczny. 
Pierwszym punktem programu by³o wyst¹pienie 
ch³opców z klasy III LOS, kolejny punkt 
przygotowa³y uczennice klasy III LP „d” wraz z IV 
TM (a by³ to „Pokaz Mody”). Na zakoñczenie 
programu uczennice klasy III LP „d” zaœpiewa³y 
piosenkê dla nauczycieli. Po programie nadszed³ 
czas na podziêkowania dla ucz¹cych nas 
nauczycieli za trud w³o¿ony w nasze wychowanie. 
Ka¿demu nauczycielowi wrêczyliœmy czerwon¹ 
ró¿ê, za wszystko to, co dla nas uczynili. 

Studniówka to bez w¹tpienia jeden Oczywiœcie najwiêksze podziêkowanie z³o¿yliœmy 
z najwa¿niejszych dla nas, maturzystów dni, który na rêce naszej pani mgr  Ma³gorzaty Ska³uba, która 
bêdziemy d³ugo wspominaæ, g³ównie dlatego, i¿ w nasze wychowanie w³o¿y³a najwiêcej si³, za co 
by³ to nasz pierwszy prawdziwy bal. jesteœmy jej dozgonnie wdziêczni. Po zakoñczeniu 

 Uczestniczy³o w nim trzy klasy: IV 

Niech ¯yje BalNiech ¯yje Bal

Czar 
studniówkowej 

nocy
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studniówek w naszej szkole: 12.01., 19.01., 
26.01.2008r. To by³ pocz¹tek konkretnych 
przygotowañ na tê jedyn¹ noc w ¿yciu. Wyborów, 
które sta³y przed nami nie by³o koñca. Trzeba by³o 
zdecydowaæ o najmniejszych szczegó³ach, które 
decydowa³y o czaruj¹cej atmosferze. Ka¿da z klas 
mia³a te same problemy:, jakie wybraæ zaproszenia Ostatni rok szko³y œredniej niesie 
i kto je bêdzie roznosi³, wybór plakietek ze sob¹ wiele ciekawych i zachodz¹cych w pamiêæ 
studniówkowych, strojenie sal. Do wyborów wydarzeñ. S¹ to wydarzenia, które ka¿dy z nas 
bardziej powa¿nych nale¿a³y:, jaki zespó³ zapamiêta na ca³e ¿ycie. Kiedy przychodziliœmy do 
zamówiæ by wszyscy byli zadowoleni i mi³o siê naszej szko³y, byliœmy m³odymi ludŸmi, którym nie 
bawili oraz jakiego kamerzystê zarezerwowaæ na tê w g³owie by³y egzaminy maturalne i zawodowe. 
wspania³¹ i niepowtarzaln¹ noc. Kiedy te Up³ywaj¹cy czas spêdziliœmy na nauce 
najwa¿niejsze sprawy i stresy mieliœmy ju¿ za i poznawaniu siê wzajemnie. Dzisiaj, kiedy do 
sob¹, nie zostawa³o ju¿ du¿o czasu dla siebie. koñca szko³y dziel¹ nas zaledwie trzy miesi¹ce, 
Ka¿da uczennica, marzy³a o fantastycznej kreacji i jesteœmy ju¿ dobrze z¿yt¹ spo³ecznoœci¹ 
piêknym makija¿u. Takie przygotowanie uczniowsk¹, która prze¿ywa takie same wydarzenia 
wymaga³o mistrzowskiego rezerwowania czasu, i  s tresy.  We wrzeœniu ubieg³ego roku, 
by ze wszystkim zd¹¿yæ i wszystko dopi¹æ na decydowaliœmy, co bêdziemy zdawaæ na maturze, 
ostatni guzik. Ch³opcy nie mieli tyle problemów wybieraliœmy, z któr¹ klas¹ bêdziemy siê bawiæ na 
gdy¿ omija³y ich dylematy, jaka kupiæ sukienkê, balu studniówkowym. Ca³y nasz œwiat krêci³ siê 
jaka wybraæ bi¿uteriê i makija¿ oraz do jakiego wokó³ przygotowañ, wielu dyskusji, niekiedy 
fryzjera w porê siê zapisaæ. Ich przygotowania stresuj¹cych k³ótni, w których konfrontowaliœmy 
zapewne przebiega³y o wiele spokojniej.ró¿nicê zdañ, na temat tego jak bêdzie wygl¹daæ 

Kiedy nasta³ ten fantastyczny i tak d³ugo nasza studniówka. Sprawa z pozoru prosta i bardzo 
oczekiwany przez nas wszystkich wieczór, ka¿dy przyjemna okaza³a siê du¿ym wyzwaniem dla 
przyby³ z osob¹ towarzysz¹c¹. Na wszystkich wszystkich organizatorów. 
twarzach goœci³y uœmiechy. Oczywiœcie W koñcu zapad³y ostateczne terminy 

pocz¹tkowy stres i obawa przed „polonezem” zorganizowania  s tudniówek w szkole .  
równie¿ ka¿demu nas  towarzyszy³a . Kiedy Nauczycielom, którzy byli obecni na naszym balu, 
och³onêliœmy z wra¿eñ i emocji zaczê³a siê rodzicom za trud w³o¿ony w przygotowanie
prawdziwa zabawa przy rytmach muzyki których i pomoc nam w ca³ej organizacji. Wszystkim 
mogliœmy siê zaprezentowaæ z innej ni¿ zwykle uczniom naszej szko³y za stosowne zachowanie siê 
strony. Przez ca³a noc panowa³a mi³a atmosfera, podczas studniówki i za mi³¹ zabawê. 
sympatia ³¹czy³a wszystkich maturzystów, W k a¿ dy m z  na s z os ta j¹  pi êk ne  
nauczycieli, którzy zaszczycili nas swoja wspomnienia. 
obecnoœci¹ i przy³¹czyli siê do œwiêtowania naszej „Wspomnienie jest rajem,
wyj¹tkowej zabawy studniówkowej. 

Pragniemy podziêkowaæ wszystkim, którzy z którego nic nas nie mo¿e 
przyczynili siê do tego, by ta noc by³a wyj¹tkowa i wypêdziæ”.
zapad³a w naszych sercach i pamiêci na ca³e ¿ycie. 

Jean Paul.Dziêkujemy naszemu dyrektorowi panu mgr in¿. 
Les³awowi Œcis³owiczowi za mo¿liwoœæ 

Klasa IV b Technikum EkonomiczneKlasa IV b Technikum Ekonomiczne

Technikum, III Liceum Sportowe, 
oraz  nasza  I I I  L iceum 

Profilowane „d”. Wszyscy 
wspólnie staraliœmy siê, aby 
ten dzieñ by³ wyj¹tkowy. 
Liczne próby poloneza, 

przygotowania programu 
artystycznego, przypomnia³y 

nam, i¿ dzieñ studniówki siê zbli¿a. W 
k o ñ c u  doczekaliœmy siê tego oczekiwanego 
dnia-Sobota 12 Stycznia, 2008r. 

Bal maturalny rozpocz¹³ siê o godz. 18:00.
Po przybyciu na uroczystoœæ wszystkich 

goœci wspania³e wprowadzaj¹ce przemówienie 
przygotowali uczniowie klas III LP „d” Aneta 
R¹czka, oraz Tomasz Majcher III LOS. Nastêpnie 
najwa¿niejszy by³ g³os dyrektora Les³awa 
Œcis³owicza, któremu wdziêczni jesteœmy za 
przybycie w tak wa¿nym dla nas dniu. Po 
przemówieniu nast¹pi³o uroczyste odtañczenie 
poloneza, po którym wspólnie wróciliœmy do klas, 
by siê posiliæ i zregenerowaæ si³y. Po spo¿yciu 
posi³ku rozpocz¹³ siê program artystyczny. 
Pierwszym punktem programu by³o wyst¹pienie 
ch³opców z klasy III LOS, kolejny punkt 
przygotowa³y uczennice klasy III LP „d” wraz z IV 
TM (a by³ to „Pokaz Mody”). Na zakoñczenie 
programu uczennice klasy III LP „d” zaœpiewa³y 
piosenkê dla nauczycieli. Po programie nadszed³ 
czas na podziêkowania dla ucz¹cych nas 
nauczycieli za trud w³o¿ony w nasze wychowanie. 
Ka¿demu nauczycielowi wrêczyliœmy czerwon¹ 
ró¿ê, za wszystko to, co dla nas uczynili. 

Studniówka to bez w¹tpienia jeden Oczywiœcie najwiêksze podziêkowanie z³o¿yliœmy 
z najwa¿niejszych dla nas, maturzystów dni, który na rêce naszej pani mgr  Ma³gorzaty Ska³uba, która 
bêdziemy d³ugo wspominaæ, g³ównie dlatego, i¿ w nasze wychowanie w³o¿y³a najwiêcej si³, za co 
by³ to nasz pierwszy prawdziwy bal. jesteœmy jej dozgonnie wdziêczni. Po zakoñczeniu 

 Uczestniczy³o w nim trzy klasy: IV 

Niech ¯yje BalNiech ¯yje Bal

Czar 
studniówkowej 

nocy
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W  1 0 .  r o c z n i c ê  œ m i e r c i  j e d n e g o  
z najwybitniejszych polskich poetów, Sejm RP 
uchwali³, ¿e rok 2008 bêdzie Rokiem Zbigniewa 
Herberta. Inicjatorem ustanowienia Roku Herberta 
by³ minister kultury i dziedzictwa narodowego 
Kazimierz Micha³ Ujazdowski. 
Zbigniew Herbert urodzi³ siê we Lwowie 29 
paŸdziernika 1924 roku. W tym mieœcie zdoby³ 
wykszta³cenie uwieñczone matur¹ na tajnych 
kompletach. W 1943 roku rozpocz¹³ studia na 
Uniwersytecie Jagielloñskim i anga¿owa³ siê 
w dzia³alnoœæ AK. Zdoby³ wykszta³cenie prawnicze 
i ekonomiczne, krótko studiowa³ w Akademii Sztuk 
Piêknych i interesowa³ siê filozofi¹. Pracowa³ 
dorywczo w ró¿nych zawodach, g³ównie jako 
ekonomista. Zbigniew Herbert odmówi³ realizacji 
programu socrealizmu i zachowa³ nieugiêt¹ postawê 
wobec cenzury. Herbert debiutowa³ na ³amach 
tygodnika "Dziœ i jutro" w roku 1950. Pocz¹tkuj¹cy 
poeta drukowa³ swoje wiersze pod pseudonimami polityczno-ustrojowych w PRL. 
Patryk oraz Stefan Martha. W roku 1956 wyda³ swój W latach 80-tych sta³ siê Herbert sztandarowym 
debiutancki zbiór wierszy Struna œwiat³a. poet¹ polskiej opozycji. Od 1986 mieszka³ 
Wspó³pracowa³ z "Tygodnikiem Powszechnym", w Pary¿u, gdzie wspó³pracowa³ z Zeszytami 
wspó³redagowa³ miesiêcznik "Poezja". W latach 60- Literackimi, do Polski wróci³ w 1992 roku. 
ych Herbert spe³ni³ swoje marzenie o podró¿ach - "Poeta, który choæ w jednym wierszu zawar³ 
jeŸdzi³ do Anglii, W³och, Niemiec, kilkakrotnie by³ formu³ê zbiorowego losu ludzi swojej epoki, mo¿e 
we Francji i Grecji. Zaowocowa³y one tomami ju¿ mówiæ, ¿e spe³ni³ zadanie swojego ¿ycia. A tu 
esejów, takimi jak Barbarzyñca w ogrodzie (1962) i jeden tomik przynosi tego rodzaju wierszy  formu³ 
Martwa natura z wêdzid³em (1993). Kolejne zbiory co najmniej kilka...- pisa³ Stanis³aw Barañczak po 
wierszy Herberta: Hermes, pies i gwiazda (1957), podziemnej publikacji 18 wierszy z tomu "Raport 
Studium przedmiotu (1961), Napis (1969), Pan z oblê¿onego Miasta" w 1984 roku. Wiersz 
Cogito (1974), Osiemnaœcie wierszy (1983), Raport "Przes³anie Pana Cogito" z 1974 r. sta³ siê swoistym 
z oblê¿onego Miasta (1984), Epilog burzy(1998), hymnem tworz¹cego siê ruchu opozycyjnego. 

W ostatnich latach ¿ycia, bardzo ju¿ chory na Elegia na odejœcie (1990), Rovigo (1992) spotka³y 
astmê, Herbert nie rezygnowa³ z uczestniczenia w siê z entuzjastycznym przyjêciem. Zdoby³ wiele 
¿yciu politycznym. Jego podpis znalaz³ siê na kilku nagród miêdzynarodowych, m.in. Nikolausa 
odezwach i apelach. Lenaua (1945) i Gottfrieda Herdera (1973). 
Zmar³y 28 lipca 1998 roku Zbigniew Herbert Obok pracy literackiej, Herbert anga¿owa³ siê
pozostawi³ dorobek poetycki o wysokiej wartoœci w dzia³alnoœæ polityczn¹. W grudniu 1974 r. 
literackiej, mocno zakorzeniony w kulturze, nios¹cy podpisa³ tzw. List 15 ¿¹daj¹cy udostêpnienia 
wa¿ne przes³anie dla ludzi wspó³czesnych- Polakom zamieszka³ym w ZSRR kontaktu z polsk¹ 
chwiejnych, sk³onnych do kompromisu, pe³nych ku l tu r¹ .  W grudniu  1975  roku  wobec  
w¹tpliwoœci. Unikaj¹c ³atwych rozwi¹zañ projektowanych zmian konstytucji, podpisa³ 
i popularnych hase³, poeta sk³ania³ i sk³ania do "Memoria³  59" -  pierwsze wyst¹pienie  
refleksji. intelektualistów domagaj¹cych siê zmian 

Rok 2008 
Rokiem Herberta 
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czêœci oficjalnej zaproszeni zostaliœmy do wspólnej œrodku klasy, by urozmaiciæ nam ten jedyny w 
zabawy. Wszyscy bawili siê wspaniale w gronie naszym ¿yciu wieczór. Nim siê obejrzeliœmy 
pr zy ja ci ó³ , zn aj om yc h,  kt ór yc h ob ec no œæ  wybi³a godzina 6:00 rano, co oznacza³o, ¿e musimy 
towarzyszy³a ka¿demu z nas przez 3 lata nauki. zakoñczyæ nasz piêkny bal studniówkowy. Niemal 
Ka¿dy by³ poch³oniêty zabaw¹, nikt nie patrzy³ na ka¿dy narzeka³ na ból nóg, co œwiadczy³o o 
uciekaj¹cy czas, gdy¿ najwa¿niejsza by³a dla nas ta wspania³ej zabawie.
ostatnia klasowa wspólna zabawa. Oczywiœcie w Nasz bal by³ taki, o jakim œpiewa³a Maryla 
kó³eczku nie brakowa³o naszej wychowawczyni, Rodowici „Bal nad bale” i zapewne zostanie w 
która równie¿ wspólnie z nami bawi³a siê na naszej pamiêci na d³ugie lata.
parkiecie. Nikomu z nas nie brakowa³o werwy do                                                            Natalia Du¿y                                                                                            
zabawy. Temperatura w klasie by³a równie gor¹ca, Klasa III LP „d”
jak na sali. Dziewczyny tañczy³y, wyg³upia³y siê na 

W grudniu i styczniu odby³y siê zawody zlekcewa¿enie zawodów przez niektórych uczniów 
rejonowe i pó³fina³owe w koszykówce, pi³ce nazywaj¹cych siebie zawodnikami, ostatecznie 
siatkowej, pi³ce rêcznej i p³ywaniu.  Nasze uplasowali siê na 7 miejscy w województwie 
reprezentacji w grach zespo³owych zarówno podkarpackim.
w zawodach rejonowych jak i pó³fina³owych W zawodach pó³fina³owych w p³ywaniu 
uplasowa³y siê na trzecich miejscach. And¿elika Rozpierska, Klaudia Kornacka i Micha³ 

Najwiêksze szanse na fina³ wojewódzki Konieczny zakwalifikowali siê do zawodów 
i zajêcie miejsc medalowych na Podkarpaciu mia³a fina³owych, które odbêd¹ siê 10 marca.
dru¿yna pi³karzy rêcznych, ale ze wzglêdu na Jacek Szewerniak

Klasa 3 LP d
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W  1 0 .  r o c z n i c ê  œ m i e r c i  j e d n e g o  
z najwybitniejszych polskich poetów, Sejm RP 
uchwali³, ¿e rok 2008 bêdzie Rokiem Zbigniewa 
Herberta. Inicjatorem ustanowienia Roku Herberta 
by³ minister kultury i dziedzictwa narodowego 
Kazimierz Micha³ Ujazdowski. 
Zbigniew Herbert urodzi³ siê we Lwowie 29 
paŸdziernika 1924 roku. W tym mieœcie zdoby³ 
wykszta³cenie uwieñczone matur¹ na tajnych 
kompletach. W 1943 roku rozpocz¹³ studia na 
Uniwersytecie Jagielloñskim i anga¿owa³ siê 
w dzia³alnoœæ AK. Zdoby³ wykszta³cenie prawnicze 
i ekonomiczne, krótko studiowa³ w Akademii Sztuk 
Piêknych i interesowa³ siê filozofi¹. Pracowa³ 
dorywczo w ró¿nych zawodach, g³ównie jako 
ekonomista. Zbigniew Herbert odmówi³ realizacji 
programu socrealizmu i zachowa³ nieugiêt¹ postawê 
wobec cenzury. Herbert debiutowa³ na ³amach 
tygodnika "Dziœ i jutro" w roku 1950. Pocz¹tkuj¹cy 
poeta drukowa³ swoje wiersze pod pseudonimami polityczno-ustrojowych w PRL. 
Patryk oraz Stefan Martha. W roku 1956 wyda³ swój W latach 80-tych sta³ siê Herbert sztandarowym 
debiutancki zbiór wierszy Struna œwiat³a. poet¹ polskiej opozycji. Od 1986 mieszka³ 
Wspó³pracowa³ z "Tygodnikiem Powszechnym", w Pary¿u, gdzie wspó³pracowa³ z Zeszytami 
wspó³redagowa³ miesiêcznik "Poezja". W latach 60- Literackimi, do Polski wróci³ w 1992 roku. 
ych Herbert spe³ni³ swoje marzenie o podró¿ach - "Poeta, który choæ w jednym wierszu zawar³ 
jeŸdzi³ do Anglii, W³och, Niemiec, kilkakrotnie by³ formu³ê zbiorowego losu ludzi swojej epoki, mo¿e 
we Francji i Grecji. Zaowocowa³y one tomami ju¿ mówiæ, ¿e spe³ni³ zadanie swojego ¿ycia. A tu 
esejów, takimi jak Barbarzyñca w ogrodzie (1962) i jeden tomik przynosi tego rodzaju wierszy  formu³ 
Martwa natura z wêdzid³em (1993). Kolejne zbiory co najmniej kilka...- pisa³ Stanis³aw Barañczak po 
wierszy Herberta: Hermes, pies i gwiazda (1957), podziemnej publikacji 18 wierszy z tomu "Raport 
Studium przedmiotu (1961), Napis (1969), Pan z oblê¿onego Miasta" w 1984 roku. Wiersz 
Cogito (1974), Osiemnaœcie wierszy (1983), Raport "Przes³anie Pana Cogito" z 1974 r. sta³ siê swoistym 
z oblê¿onego Miasta (1984), Epilog burzy(1998), hymnem tworz¹cego siê ruchu opozycyjnego. 

W ostatnich latach ¿ycia, bardzo ju¿ chory na Elegia na odejœcie (1990), Rovigo (1992) spotka³y 
astmê, Herbert nie rezygnowa³ z uczestniczenia w siê z entuzjastycznym przyjêciem. Zdoby³ wiele 
¿yciu politycznym. Jego podpis znalaz³ siê na kilku nagród miêdzynarodowych, m.in. Nikolausa 
odezwach i apelach. Lenaua (1945) i Gottfrieda Herdera (1973). 
Zmar³y 28 lipca 1998 roku Zbigniew Herbert Obok pracy literackiej, Herbert anga¿owa³ siê
pozostawi³ dorobek poetycki o wysokiej wartoœci w dzia³alnoœæ polityczn¹. W grudniu 1974 r. 
literackiej, mocno zakorzeniony w kulturze, nios¹cy podpisa³ tzw. List 15 ¿¹daj¹cy udostêpnienia 
wa¿ne przes³anie dla ludzi wspó³czesnych- Polakom zamieszka³ym w ZSRR kontaktu z polsk¹ 
chwiejnych, sk³onnych do kompromisu, pe³nych ku l tu r¹ .  W grudniu  1975  roku  wobec  
w¹tpliwoœci. Unikaj¹c ³atwych rozwi¹zañ projektowanych zmian konstytucji, podpisa³ 
i popularnych hase³, poeta sk³ania³ i sk³ania do "Memoria³  59" -  pierwsze wyst¹pienie  
refleksji. intelektualistów domagaj¹cych siê zmian 

Rok 2008 
Rokiem Herberta 
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czêœci oficjalnej zaproszeni zostaliœmy do wspólnej œrodku klasy, by urozmaiciæ nam ten jedyny w 
zabawy. Wszyscy bawili siê wspaniale w gronie naszym ¿yciu wieczór. Nim siê obejrzeliœmy 
pr zy ja ci ó³ , zn aj om yc h,  kt ór yc h ob ec no œæ  wybi³a godzina 6:00 rano, co oznacza³o, ¿e musimy 
towarzyszy³a ka¿demu z nas przez 3 lata nauki. zakoñczyæ nasz piêkny bal studniówkowy. Niemal 
Ka¿dy by³ poch³oniêty zabaw¹, nikt nie patrzy³ na ka¿dy narzeka³ na ból nóg, co œwiadczy³o o 
uciekaj¹cy czas, gdy¿ najwa¿niejsza by³a dla nas ta wspania³ej zabawie.
ostatnia klasowa wspólna zabawa. Oczywiœcie w Nasz bal by³ taki, o jakim œpiewa³a Maryla 
kó³eczku nie brakowa³o naszej wychowawczyni, Rodowici „Bal nad bale” i zapewne zostanie w 
która równie¿ wspólnie z nami bawi³a siê na naszej pamiêci na d³ugie lata.
parkiecie. Nikomu z nas nie brakowa³o werwy do                                                            Natalia Du¿y                                                                                            
zabawy. Temperatura w klasie by³a równie gor¹ca, Klasa III LP „d”
jak na sali. Dziewczyny tañczy³y, wyg³upia³y siê na 

W grudniu i styczniu odby³y siê zawody zlekcewa¿enie zawodów przez niektórych uczniów 
rejonowe i pó³fina³owe w koszykówce, pi³ce nazywaj¹cych siebie zawodnikami, ostatecznie 
siatkowej, pi³ce rêcznej i p³ywaniu.  Nasze uplasowali siê na 7 miejscy w województwie 
reprezentacji w grach zespo³owych zarówno podkarpackim.
w zawodach rejonowych jak i pó³fina³owych W zawodach pó³fina³owych w p³ywaniu 
uplasowa³y siê na trzecich miejscach. And¿elika Rozpierska, Klaudia Kornacka i Micha³ 

Najwiêksze szanse na fina³ wojewódzki Konieczny zakwalifikowali siê do zawodów 
i zajêcie miejsc medalowych na Podkarpaciu mia³a fina³owych, które odbêd¹ siê 10 marca.
dru¿yna pi³karzy rêcznych, ale ze wzglêdu na Jacek Szewerniak
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 Dort leben 35000 Einwohner des Rheins, Wanderungen im 
( d a v o n  3 4 %  A u s l ä n d e r, B e r g g e b i e t  u n d  e i n e n  
hauptsäch l ich  Schweizer ,  Gle i t sch irmf lug  über  das  
Österreicher, Italiener und Rheintal.
Deutsche) auf einer Fläche von Das Fürstentum lädt auch zum 

2 Erholen, Faulenzen, Träumen 160 km . Die Hauptstadt Vaduz 
ein. Die Urlaubssaison dauert hat nur 5000 Einwohner.
hier 365 Tage im Jahr.

 Die malerische Landschaft und 
Währung:das reine Alpenland ziehen  F Ü R S T E N T U M  
Schweizer Franken, Euros werden Bergfreunde und viele Sportler L I E C H T E N S T E I N  l i e g t  

in der Regel akzeptiertan. In Liechtenstein lassen sich zwischen Österreich und der 
alle Freizeitträume erfüllen. Schweiz. Amtssprache ist  

Http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_siSportler geniessen die Natur mit Deutsch, Umgangssprache ein 
tes/portal_fuerstentum_liechtenstein/home.htm

Rad- und Skatetouren entlang alemannischer Dialekt.

Anziehen,  - przyci¹gaæ die Einwohner - mieszkañcy die Währung - waluta
der Bergfreund - mi³oœnik gór Die Landschaft - krajobraz die Saison - sezon
dauern - trwaæ das Netz - sieæ

Wortschatz:

 

Können Sie bitte 
den Schalldämpfer 
benutzen ?... 

 Den Besen  hast du 
schon! 
Flieg mit uns !!  

 
 

Wortschatz:
Der Basen - miot³a Die Nachtruhe  cisza nocna
fliegen, flog, geflogen(s) - lataæ der Schalldämpfer - t³umik
benutzen  u¿ywaæ
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