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GAZETA  UCZNIÓW  
ZESPO£U SZKÓ£  ZAWODOWYCH  
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 

W PRZEWORSKU

W dniu16 kwietnia 2008r w sali 
kolumnowej Podkarpackiego 
Urzêdu  Wojewódzkiego odby³o 
siê og³oszenie wyników XV edycji 
Wojewódzkiego Konkursu 
Krajoznawczego „Poznajemy 
Ojcowiznê”. Pierwsze miejsce 
zdoby³a praca Pt. „Forty Twierdzy 
Przemyœl i Linii Mo³otowa”,  
której autorami s¹ uczniowie 
Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. 
Króla Jana III Sobieskiego w 
Przeworsku: Krzysztof Portas, 
£ukasz Zaj¹c i Krzysztof Drozd. 
Praca ta powsta³a pod kierunkiem 
mgr Marty Uchman. 
Przedstawia historiê Fortów 
Twierdzy Przemyœl i przemyskiej 
czêœci Linii Mo³otowa. 
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Ukazuje jej strategiczne znaczenie podczas I i II wojny 
œwiatowej. Praca ta prezentuje najwiêksze forty 
twierdzy oraz ich uzbrojenie. Autorzy pracy 
podkreœlaj¹, ¿e forty ulegaj¹ powolnemu niszczeniu 
i degradacji, jednak¿e podpowiadaj¹ jakie kroki 
przedsiêwzi¹æ, by te istniej¹ce jeszcze pami¹tki 
historii zabezpieczyæ i przekazaæ nastêpnym 
pokoleniom. 

 Praca ta zosta³a zakwalifikowana do etapu 
centralnego. W Warszawie w dniu 3 kwietnia 2008 
roku rozstrzygniêty zosta³ XV Ogólnopolski 
M³odzie¿owy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy 
Ojcowiznê”, który odbywa siê pod patronatem zorganizowanych przez ZG PTTK. W ramach Zlotu 
Ministra Edukacji Narodowej. odbêd¹ siê spotkania z ciekawymi ludŸmi, 
Praca „Forty Twierdzy Przemyœl i Linii Mo³otowa” zas³u¿onymi dla województwa kujawsko  
Krzysztofa Portasa, £ukasza Zaj¹ca i Krzysztofa pomorskiego. Takie konkursy nie tylko ukazuj¹ 
Drozda zdoby³a nagrodê „Grand Prix” w  kategorii ciekawe zak¹tki „Ma³ych Ojczyzn”, ale równie¿ 
prac zbiorowych. Uroczyste podsumowanie ods³aniaj¹ historiê, o której nie mówi¹ podrêczniki 
i wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas  3 - dniowego szkolne. Stanowi¹ motywacjê dla m³odzie¿y do 
Zlotu Laureatów w dniach 30 maja do 1 czerwca 2008 szukania i poznawania swoich Ma³ych Ojczyzn, 
roku we W³oc³awku. Dla laureatów z ca³ej Polski którymi s¹ ich miasta, miasteczka  i wioski. 
organizatorzy przygotowali bardzo ciekawy 3 dniowy  
program krajoznawczy.  Laureaci bêd¹ równie¿ Krzysztof Portas
uczestniczyæ w warsztatach krajoznawczych 
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   Nazywam siê Beata Undziakiewicz, jestem 
uczenn ic¹  3  k lasy  Technikum ¯ywien ia
 i Gospodarstwa Domowego. Od trzech lat biorê udzia³ 
w konkursie Poznajemy Ojcowiznê i odnoszê sukcesy. 
Pasjê poznawania ciekawych biografii osób 
dzia³aj¹cych na terenie Podkarpacia rozbudzi³a we 
mnie moja wychowawczyni - pani Bogus³awa 
Chmura. W du¿ej mierze to w³aœnie jej zawdziêczam 
równie¿ mój tegoroczny sukces. W pracy pod tytu³em 
Byli sol¹ naszej ziemi zamieœci³am informacje na 
temat Ignacego Solarza i ksiêdza Bronis³awa 
Markiewicza dzia³aj¹cych w Gaci, genera³a 
Chruœciela z Gniewczyny £añcuckiej, rodziny Ulmów 
z Markowej oraz W³adys³awa Kojdra z mojej 
rodzinnej Grzêski.. Zainteresowania historyczne 
wynios³am z domu, poniewa¿    w dzieciñstwie du¿o 

    Jako uczennica pierwszej klasy Liceum czasu spêdzi³am z dziadkami, którzy przekazywali mi 
Profilowanego w konkursie Poznajemy Ojcowiznê mnóstwo ciekawostek, wspomnieñ, dzielili siê swoimi 
biorê udzia³ po raz pierwszy. Gdy 16 kwietnia spostrze¿eniami na temat czasów, w których ¿yli. 
us³ysza³am swoje nazwisko podczas rozdania nagród Rówieœnicy niestety nie podzielaj¹ moich 
laureatom , poczu³am siê wyj¹tkowo. Pisa³am pracê na historycznych pasji, ¿yj¹ dniem dzisiejszym, uwa¿aj¹, 
temat mojego rodzinnego miasta Przeworska, ale ¿e historia jest nudna. Kiedy poznawa³am biografie 
dopiero teraz mam œwiadomoœæ jak niewiele osób wy¿ej wymienionych czu³am nie tylko 
wiedzia³am na jego temat. Pozna³am ciekawe zainteresowanie, ale prawdziwy zapa³. Lektura 
publikacje dotycz¹ce pa³acu Lubomirskich, zabytków artyku³ów prasowych i ¿yciorysów by³a dla mnie 
sztuki sakralnej i œwieckiej, które wpisane s¹ w pejza¿ œwietn¹ przygod¹. Wysi³ek w³o¿ony w gromadzenie 
mojego miasta. Pozna³am  ciekawostki na temat materia³ów na podstawie których powsta³a tegoroczna 
Jerzego Lubomirskiego czy te¿ Józefa Bêbenka. praca zrekompensowa³y mi nagrody zdobyte w 
Dzisiaj patrzê na miejsca , które mijam codziennie konkursie i ogromna satysfakcja, jak¹ dzielê siê z moj¹ 
zupe³nie inaczej. Do propozycji udzia³u w konkursie, wychowawczyni¹. Bez Niej nie dosz³abym tak daleko!
podchodzi³am sceptycznie, poniewa¿ uczêszczam                                                                                  
jeszcze do szko³y muzycznej. Ci¹gle brakuje mi czasu Beata Undziakiewicz
a ostatni¹ rzecz¹ o jakiej mog³abym marzyæ by³o 
siedzenie w bibliotece. Pod wzglêdem technicznym 
najwiêcej u³atwieñ zawdziêczam mojej polonistce. 
Pani Chmura uœwiadomi³a mi, ¿e warto byæ 
ambitnym!

Kinga Rucha³a

Beata Undziakiewicz i Kinga Rucha³a 
 zdobywczynie  trzeciego miejsca w konkursie  Poznajemy Ojcowiznê

Znakomicie spisali siê nasi stylem grzbietowym. Srebro 
p³ywacy zdobywaj¹c dwa medale wywalczy³a  równie¿ Klaudia 
i jedno szóste miejsce, podczas Kornacka z I LO a p³yn¹c 50 m 
fina³u Wojewódzkiej Licealiady 
w p ³ywaniu  sz ta fe towym
i indywidualnym dziewcz¹t 
i ch³opców, który odby³ siê 10 

zwiedzili Rezerwat Osobliwoœci marca 2008 roku na p³ywalni 
Skalnych „Prz¹dki”. Podziwiali w Kroœnie. Srebro z tamtego roku 
piêkny i  ró¿norodny kszta³t ska³.obroni³a Angelika Rozpierska 

z II LOS, która p³ynê³a 50 m 
Klaudia Kornacka 

stylem motylkowym. 
Micha³ Konieczny z II LP 

b równie¿ p³yn¹cy tym stylem 
zaj¹³ dobre szóste miejsce.
W  d r o d z e  p o w r o t n e j  w  
znakomitych nastrojach pod 
opiek¹ pana Waldemara Majby 

Sukcesy naszych 
p³ywaków
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Dnia 15 marca 2008 w ZSOIZ w 
Radymnie odby³ siê Rejonowy 
Konkurs Wiedzy o Obronie 
Cywilnej, w którym udzia³ brali 
równie¿ uczniowie z naszej szko³y, 
byli to:
• Robert Pusztuk kl. III LP
• Mateusz Bieniasz kl. I LO a
• Katarzyna Zygmunt 

kl. I LO a, pod nadzorem 
profesora Macieja Cieœlaka.

Wszyscy zostali mile przyjêci 
przez uczniów i nauczycieli ZSOiZ 
w Radymnie. Uczniowie bior¹cy 
udzia³ w konkursie zmierzyli siê 
z wiedz¹ teoretyczn¹ o Obronie 
Cywilnej, podczas trwaj¹cego 45 
min testu pisemnego, za który 
mo¿na by³o uzyskaæ 20 punktów.

który w³aœciwie udzieli³ pomocy za³o¿enie otrzymaæ 10 punktów. Po          W czasie gdy organizatorzy 
poszkodowanemu otrzymywa³ 15 teœcie praktycznym uczniowie oceniali testy uczniowie udali siê 
punktów. Na kolejnym stanowisku w r a z  z  o r g a n i z a t o r a m i  na poczêstunek.  

P ó Ÿ n i e j  o d b y ³ a  s i ê  c z ê œ æ  nale¿a³o u³o¿yæ rannego w pozycji i  opiekunami udali  siê na 
praktyczna konkursu. Wszyscy bocznej.  Za co uczeñ otrzymywa³ poczêstunek, w trakcie, którego 
musieli zaliczyæ trzy stanowiska.   maksymalnie 5 punktów. Na organizatorzy podliczali punkty. 
Na  p ie rwszym s tanowisku  ostatnim zaœ uczeñ musia³ za³o¿yæ Po  po cz ês tu nk u o db y³ o s iê  
za da ni em  by ³a  re su sc yt ac ja  uprzednio przygotowan¹ maskê oficjalne og³oszenie wyników. 

Pierwsze cztery miejsca kr¹¿eniowo-oddechowa. Uczeñ, wojskow¹. Móg³ za poprawne 
zajêli: 

1. Bernadetta Kamiñska
2. Donata Bary³o
3. Przemys³aw Rezinowski
4. Robert Pusztuk

Gratulujemy zwyciêzcom!!!
          Na konkursie tym obecni 
byli równie¿: Starosta Powiatu 
Jaros³awskiego,  
Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty 
i Polityki Spo³ecznej oraz Dyrektor 
ZSOiZ w Radymnie.
          Mimo, i¿ Pusztuk Robert 
zaj¹³ miejsce tu¿ za podium, 
uzyska³ jednak kwalifikacjê do 
konkursu wojewódzkiego.
          Kolejny konkurs ju¿ za rok!

Katarzyna Zygmunt

Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej

14 marca 2008 r. rozpoczê³o siê d³ugo oczekiwane 
Spotkanie M³odych Archidiecezji Przemyskiej. M³odzie¿ z 
naszej szko³y równie¿ postanowi³a uczestniczyæ w tym zjeŸdzie. 
Wyjechaliœmy o 12.00 by zd¹¿yæ na czas. Przez recepcje 
przewija³y siê t³umy m³odych ludzi. 

Pierwsze nabo¿eñstwo, w którym braliœmy udzia³ 
odbywa³o siê pod has³em ,,Jednego serca  Jednego Ducha”. 
Pojechaliœmy tam, by za poœrednictwem Boga poznaæ nowych 
przyjació³, œwiadków Chrystusa. Ka¿dy z nas w Kroœnie zosta³ 
przydzielony do poszczególnych domów, w których mieliœmy 
zapewniony nocleg. W ten sposób mieliœmy okazje poznaæ 
tamtejsz¹ ludnoœæ.

 Drugiego dna uczestniczyliœmy we Mszy Œwiêtej której 
przewodniczy³ O. Gwardian Piotr G³óg a koncelebrowali kap³ani 
przybyli wraz z grupami m³odzie¿y. Wœród nich ks. W³adys³aw, 
który przyjecha³ do krosna wraz z nami.

przede wszystkim Boga. By³ czas na modlitwê ale równie¿ na 
zabawê. Bawiliœmy siê wspólnie podczas koncertu zespo³u ,,New 
Life”. 

W trzecim dniu a zarazem ostatnim braliœmy udzia³ we 
Mszy Œwiêtej, której przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ 
ks. arcybiskup Józef Michalik 

Po Mszy Œwiêtej uczestnicy udali siê na spotkania 
w grupach, które s³u¿y³y lepszemu poznaniu siebie nawzajem ale 

To spotkanie by³o wspania³ym czasem na poznanie 
Boga i cz³owieka. Poznaliœmy tam ludzi którzy tak jak my 
przyjechali tam w okreœlonym celu. To spotkanie by³o 
przystankiem w drodze ku wiecznoœci. Z pewnoœci w ka¿dym
z nas pozostawi³o po sobie niezatarty œlad. 
W przysz³ym roku Dni M³odych odbêd¹ siê Przemyœlu,
z niecierpliwoœci¹ oczekujemy kolejnego spotkania. Z ca³ego 
serca zachêcam do udzia³u w SMAPie. Do zobaczenia 
w przysz³ym roku w Przemyœlu. 

Wiola Czepiela

Smap † 
Spotkanie Mlodych Archidiecezji Przemyskiej 

Krosno 2008

Adoracja krzy¿aAdoracja krzy¿a
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Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej
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Smap † 
Spotkanie Mlodych Archidiecezji Przemyskiej 

Krosno 2008

Adoracja krzy¿aAdoracja krzy¿a
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6 marca 2008 roku o 

godzinie 13 w naszej szkole odby³ 

siê III Powiatowy Konkurs 

Ortograficzny pod has³em „I ty 

mo¿esz zostaæ Mistrzem polskiej 

ortografii”. Patronem nad 

konkursem objê³o Starostwo 

Powiatowe w Przeworsku. 

Szkolnych Mistrzów 

i Wicemistrzów Ortografii oraz 

nauczycieli jêzyka polskiego 

powita³ dyrektor naszej szko³y mgr 

in¿..  Les³aw Œcis³owicz. G³os 

zabra³ równie¿ wicestarosta  mgr 

Marek Fr¹czek. 
Tekst dyktanda pt. „Wakacyjne 

woja¿e Ambro¿ego” przygotowa³a 

pani profesor Ma³gorzata Ska³uba. 

Uczniowie z Zespo³y Szkó³ 

w Sieniawie, Zespo³u Szkó³ 

O g ó l n o k s z t a ³ c ¹ c y c h  

i Zawodowych w Przeworsku, 

Zespo³u Szkó³ Rolniczych oraz 

Zespo³u Szkó³ Zawodowych w 

Przeworsku przyst¹pili do pisania 

dyktanda. Komisja powo³ana przez 

Starostê Przeworskiego wy³oni³a 

laureatów konkursu. Powiatowym 

Mistrzem Ortografii zosta³a 

Wioletta Wo³owiec z klasy 2 LO. 

Cieszymy siê bardzo, ¿e w koñcu 

doczekaliœmy siê mistrza w naszej 

szkole. Powiatowymi Mistrzami 

zosta³y uczennice Zespo³u Szkó³ 

Rolniczych w Zarzeczu: Anna 

Kubas i Anita Dawidek

Wioletta Wo³owiec

III Powiatowy Konkurs Ortograficzny
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W dniu 13 marca 2008 roku nasz klasa II LO wybra³a 
siê na wycieczkê do Rzeszowa. W planie mieliœmy 
zwiedzenie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego a 
nastêpnie udzia³ w Targach Edukacyjnych. W 
bibliotece mieliœmy okazjê zobaczyæ nowoczesne, 
przestronne czytelnie prasy, naukowe oraz centrum 
informacji naukowej. Jednak najwiêksze wra¿enie 
zrobi³ na nas ksiêgozbiór profesora Stanis³awa 
Pigonia. Tutaj w Pigonarium zapoznaliœmy siê z 
egzemplarzem pierwszego wydania „Pana Tadeusza” siê z bogat¹ ofert¹ szkó³ wy¿szych z ca³ej Polski. Dla 
oraz mogliœmy zobaczyæ ksi¹¿ki, które nale¿a³y do nas uczniów II klasy by³a to chwila refleksji nad 
tego wybitnego polonisty, znawcy, badacza literatury. przysz³oœci¹ „co wybraæ?”. Niestety trzeba du¿o siê 
Poznaliœmy równie¿ zasady korzystania z uczyæ, aby w przysz³oœci studiowaæ na owych 
wypo¿yczalni i czytelni. Na korytarzach uczelniach.
przestronnego gmachu ogl¹daliœmy interesuj¹c¹ 
wystawê „Sprawiedliwoœæ wœród narodów” 
poœwiêcon¹ mieszkañcom Podkarpacia, którzy 
ratowali ̄ ydów w czasie II wojny œwiatowej.

Nastêpnie udaliœmy siê do hali na Podpromiu, 
gdzie odbywa³y siê targi. Tutaj  mogliœmy zapoznaæ 

Dzieñ spêdzony w Rzeszowie by³ niezwykle 
udany.

Pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” Pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” 

Wycieczka 
do Rzeszowa

W jednym z pomieszczeñ bibliotekiW jednym z pomieszczeñ biblioteki

W magazynach biblioteki Uniwersytetu RzeszowskiegoW magazynach biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego Przed budynkiem Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
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 2008  rokiem
Stefana Czarnieckiego

Stefan Czarniecki sk³onnoœci¹ do ryzykanctwa i brawur¹. 
to wybitny polski W walkach z Rosj¹ i Kozakami na Ukrainie w 1654 
szlachcic i dowódca dowodzi³ czêœci¹ armii koronnej. W czasie potopu 
w o j s k o w y.  B y ³  szwedzkiego (1655-1660) pozosta³ wierny królowi
k a s z t e l a n e m  i w znacznym stopniu to dziêki niemu Jan Kazimierz 
kijowskim (od 1655) móg³, po pokonaniu Szwedów, powróciæ do Polski na 
o r a z  w o j e w o d ¹  tron.
ruskim (od 1657) i W roku 1655 broni³ przez 3 tygodnie Krakowa, maj¹c 
k i j o w s k i m  ( o d  do dyspozycji 2 tys. ¿o³nierzy oraz wsparcie 
1664). Urodzi³ siê w mieszczan i studentów krakowskich. Po kapitulacji 19 
1599 roku w licznej paŸdziernika, uda³ siê na Œl¹sk do Jana Kazimierza. Po 

ro dz in ie , wœ ró d dz ie wi êc io rg a ro dz eñ st wa . powrocie króla ze Œl¹ska obj¹³ dowództwo niezale¿nej 
Wychowywany by³ w duchu mi³oœci do ojczyzny dywizji. Wraz z J. S. Lubomirskim dowodzi³ w 
i króla. Jako m³ody ch³opiec zaci¹gn¹³ siê do kampanii 1656 roku. 
lisowszczyków, do chor¹gwi Idziego Kalinowskiego. W latach 1658-1659 by³ dowódc¹ oddzia³ów 
Jedn¹ z pierwszych wa¿nych bitew, w której wzi¹³ polskich w wyprawie armii  sojuszniczej  
udzia³ by³a bitwa pod Chocimiem, w której walczy³ (brandebursko-polsko-habsburskiej) do Danii przeciw 
wœród 55 tysiêcznej armii przeciw Turkom. Mia³ wojskom szwedzkim Karola X Gustawa. Jego 
za le dw ie  22  la ta  i w yk az a³  si ê m ês tw em  najwiêkszymi osi¹gniêciami by³o zdobycie szturmem 
patriotyzmem, odwag¹ i walecznoœci¹. twierdzy Koldyngii i przeprawa jazdy wp³aw na 
W latach 1626-1629 wypêdzi³ z Polski szwedzkiego wyspê Als. Za ten nie lada wyczyn król Danii
króla Gustawa Adolfa, a w 1632 stoczy³ bitwê pod i Norwegii Fryderyk III nagrodzi³ polskiego wodza 
Smoleñskiem jako porucznik chor¹gwi kozackiej z³otym ³añcuchem.
hetmana Marcina Kazanowskiego. W 1644 roku bi³ siê Po pokoju oliwskim ze Szwedami dywizja 
pod Ochmatowem z Tatarami, na czele których sta³ Czarnieckiego zosta³a skierowana na Litwê. W roku 
Tuhaj-bej. Podczas powstania Chmielnickiego w 1648 1660 wraz z armi¹ hetmana wielkiego litewskiego 
roku pod ¯ó³tymi Wodami dosta³ siê do niewoli Paw³a Sapiehy pobi³ armiê rosyjsk¹ pod Po³onk¹.
tatarskiej, ale rok póŸniej zosta³ wykupiony z niewoli. W 1663 roku poprowadzi³ ostatni¹ polsk¹ ofensywê na 
Rok 1649 by³ pocz¹tkiem jego szybkiej kariery lewobrze¿n¹ Ukrainê.  Jako jedyny z wybitnych 
wojskowej. Walczy³  wielokrotnie  z Kozakami dowódców pozosta³ wierny Janowi Kazimierzowi 
i wojskami tatarskimi, odnosz¹c liczne  rany podczas kryzysu politycznego lat 60. XVII w. Krótko 
i zdobywaj¹c du¿¹ popularnoœæ wœród szlachty. By³ przed œmierci¹ przyj¹³ bu³awê poln¹ koronn¹. 
wybitnym dowódc¹ kawalerii, wypracowuj¹c         Wielki wódz zmar³ 16 lutego 1665 roku
i doprowadzaj¹c do doskona³oœci technikê wojny w Soko³ówce, w drodze do Lwowa. Tu¿ przed 
podjazdowej ("wojna szarpana"). Utalentowanym œmierci¹ wrêczono mu przyznan¹ przez króla bu³awê 
dowódc¹ taktycznym, jednak jego zdolnoœci hetmañsk¹. Jest pochowany w rodzinnej wsi Czarnca 
operacyjne by³y niekiedy negowane. Dowodzenie w piêknym koœciele ufundowanym przez niego 
Czarnieckiego jednostkami jazdy nawi¹zywa³o do samego.
najlepszych tradycji staropolskiej sztuki wojennej. Stefan Czarniecki jest polskim bohaterem narodowym 
Opiera³o siê na umiejêtnym stosowaniu ekonomii si³, i wzorem patriotyzmu. Tekst polskiego hymnu 
utworzeniu przewagi w wybranym miejscu, narodowego wspomina jego nazwisko. 
zaskoczeniu przeciwnika gwa³townym manewrem
i prze³amaniu jego si³ w wybranym miejscu, czêsto „Jak Czarniecki do Poznania,
p o ³ ¹ c z o n y m  z  g w a ³ t o w n y m  m a n e w r e m  po szwedzkim zaborze,
oskrzydlaj¹cym. Po prze³amaniu umiejêtnie dla ojczyzny ratowania,
wykorzystywa³ powodzenie, d¹¿¹c do ca³kowitego rzucim siê przez morze.”
rozbicia si³ przeciwnika i wyniszczenia ich 
d³ugotrwa³ym poœcigiem. Generalnie jako wódz Opracowa³y 
charakteryzowa³ siê zdecydowaniem i umiejêtnoœci¹ Sylwia Czapka  
szybkiego podejmowania decyzji, lecz tak¿e i Natalia Zamorska  z 1 LO b

dostêpna jest tak¿e sala Klubowa. Na parterze znajduje 
siê kawiarnia Rossamore. Restauracja zosta³a 
za³o¿ona w 1364 r. przez Miko³aja Wierzynka, który 
uzyska³ od króla pozwolenie podejmowania 
zagranicznych goœci. Poznaliœmy opowieœæ “o uczcie 
u Wierzynka”, któr¹ wyda³ król Polski Kazimierz 
wielki z okazji zarêczyn El¿biety z cesarzem Niemiec 
Karolem IV Luksemburgiem. Uczta trwa³a 21 dni
i nocy. Zaproszeni zostali najwa¿niejsi w³adcy 
Europy: Ludwik I Wêgierski (Czechy), Waldemar IV 
(Dania), Piotr Lusignan (Cypr). Do historii przeszed³ 
przepych oraz hojne dary króla dla goœci. 
Wspó³czeœnie goœæmi byli min. Prezydent Estonii, 

Dnia 12 marca 2008 r. odby³a siê szkolna 
wycieczka do Krakowa. Opiekunami by³y pani Joanna 
Dyrkacz, Wanda P³udowska, Anna Kulas oraz El¿bieta 
Pó³torak. Uczestniczyli w niej uczniowie klas II T¯G 
A i B. Wycieczka rozpoczê³a siê o godz. 7:45 
wyjazdem spod MOK-u. Po czterogodzinnej jeŸdzie 
przybyliœmy do firmy “Lot catering”, Znajduj¹cej siê 
na terenie lotniska. Tam zapoznaliœmy siê 
z funkcjonowaniem firmy cateringowej, zwiedzaj¹c 
magazyny, ch³odnie i kuchnie. Jednak najwiêksz¹ 

Król Hiszpanii, gubernator Kanady, ksi¹¿ê Joahim 
z Dani oraz Steven Spielberg. Tak¿e i my mieliœmy 
okazjê skosztowaæ wierzynkowych specja³ów. 
Nastêpnie do godziny 17:00 by³ czas wolny, który 
spêdziliœmy zwiedzaj¹c Rynek oraz odwiedziliœmy 
Smoka Wawelskiego. Po d³ugiej drodze powrotnej
o 21:35 dotarliœmy do Przeworska. Wycieczka by³a 
bardzo interesuj¹ca  i szkoda, ¿e nie trwa³a d³u¿ej.

Ma³gorzata Lasek
Ewelina Tele¿

atrakcj¹ by³o l¹dowanie samolotu;) Nieco 
rozczarowani, ¿e nie mo¿emy zwiedziæ samego 
lotniska, pojechaliœmy na Rynek do Krakowa. 
Kolejnym etapem wycieczki by³o zwiedzanie 
ekskluzywnej restauracji “Wierzynek”, znajduj¹cej 
siê na Rynku w Krakowie. Lokal znajduje siê na 
terenie 2 kamienic, a stroje oprowadzaj¹cych hostess 
s¹ stylizowane na modê XIV- wieczn¹. Goœcie maj¹ 
mo¿liwoœæ odwiedzenia zabytkowych sal: Zegarowej, 
Tatrzañskiej, Kolumnowej, Rycerskiej oraz Sali 
Pompejskiej Du¿ej i Ma³ej. Dla potrzeb konferencji 

Wycieczka do Krakowa



 VOLT - NR 3 - 2007/2008 - marzec/kwiecieñ/maj 8 VOLT - NR 3 - 2007/2008 - marzec/kwiecieñ/maj 9

 2008  rokiem
Stefana Czarnieckiego

Stefan Czarniecki sk³onnoœci¹ do ryzykanctwa i brawur¹. 
to wybitny polski W walkach z Rosj¹ i Kozakami na Ukrainie w 1654 
szlachcic i dowódca dowodzi³ czêœci¹ armii koronnej. W czasie potopu 
w o j s k o w y.  B y ³  szwedzkiego (1655-1660) pozosta³ wierny królowi
k a s z t e l a n e m  i w znacznym stopniu to dziêki niemu Jan Kazimierz 
kijowskim (od 1655) móg³, po pokonaniu Szwedów, powróciæ do Polski na 
o r a z  w o j e w o d ¹  tron.
ruskim (od 1657) i W roku 1655 broni³ przez 3 tygodnie Krakowa, maj¹c 
k i j o w s k i m  ( o d  do dyspozycji 2 tys. ¿o³nierzy oraz wsparcie 
1664). Urodzi³ siê w mieszczan i studentów krakowskich. Po kapitulacji 19 
1599 roku w licznej paŸdziernika, uda³ siê na Œl¹sk do Jana Kazimierza. Po 

ro dz in ie , wœ ró d dz ie wi êc io rg a ro dz eñ st wa . powrocie króla ze Œl¹ska obj¹³ dowództwo niezale¿nej 
Wychowywany by³ w duchu mi³oœci do ojczyzny dywizji. Wraz z J. S. Lubomirskim dowodzi³ w 
i króla. Jako m³ody ch³opiec zaci¹gn¹³ siê do kampanii 1656 roku. 
lisowszczyków, do chor¹gwi Idziego Kalinowskiego. W latach 1658-1659 by³ dowódc¹ oddzia³ów 
Jedn¹ z pierwszych wa¿nych bitew, w której wzi¹³ polskich w wyprawie armii  sojuszniczej  
udzia³ by³a bitwa pod Chocimiem, w której walczy³ (brandebursko-polsko-habsburskiej) do Danii przeciw 
wœród 55 tysiêcznej armii przeciw Turkom. Mia³ wojskom szwedzkim Karola X Gustawa. Jego 
za le dw ie  22  la ta  i w yk az a³  si ê m ês tw em  najwiêkszymi osi¹gniêciami by³o zdobycie szturmem 
patriotyzmem, odwag¹ i walecznoœci¹. twierdzy Koldyngii i przeprawa jazdy wp³aw na 
W latach 1626-1629 wypêdzi³ z Polski szwedzkiego wyspê Als. Za ten nie lada wyczyn król Danii
króla Gustawa Adolfa, a w 1632 stoczy³ bitwê pod i Norwegii Fryderyk III nagrodzi³ polskiego wodza 
Smoleñskiem jako porucznik chor¹gwi kozackiej z³otym ³añcuchem.
hetmana Marcina Kazanowskiego. W 1644 roku bi³ siê Po pokoju oliwskim ze Szwedami dywizja 
pod Ochmatowem z Tatarami, na czele których sta³ Czarnieckiego zosta³a skierowana na Litwê. W roku 
Tuhaj-bej. Podczas powstania Chmielnickiego w 1648 1660 wraz z armi¹ hetmana wielkiego litewskiego 
roku pod ¯ó³tymi Wodami dosta³ siê do niewoli Paw³a Sapiehy pobi³ armiê rosyjsk¹ pod Po³onk¹.
tatarskiej, ale rok póŸniej zosta³ wykupiony z niewoli. W 1663 roku poprowadzi³ ostatni¹ polsk¹ ofensywê na 
Rok 1649 by³ pocz¹tkiem jego szybkiej kariery lewobrze¿n¹ Ukrainê.  Jako jedyny z wybitnych 
wojskowej. Walczy³  wielokrotnie  z Kozakami dowódców pozosta³ wierny Janowi Kazimierzowi 
i wojskami tatarskimi, odnosz¹c liczne  rany podczas kryzysu politycznego lat 60. XVII w. Krótko 
i zdobywaj¹c du¿¹ popularnoœæ wœród szlachty. By³ przed œmierci¹ przyj¹³ bu³awê poln¹ koronn¹. 
wybitnym dowódc¹ kawalerii, wypracowuj¹c         Wielki wódz zmar³ 16 lutego 1665 roku
i doprowadzaj¹c do doskona³oœci technikê wojny w Soko³ówce, w drodze do Lwowa. Tu¿ przed 
podjazdowej ("wojna szarpana"). Utalentowanym œmierci¹ wrêczono mu przyznan¹ przez króla bu³awê 
dowódc¹ taktycznym, jednak jego zdolnoœci hetmañsk¹. Jest pochowany w rodzinnej wsi Czarnca 
operacyjne by³y niekiedy negowane. Dowodzenie w piêknym koœciele ufundowanym przez niego 
Czarnieckiego jednostkami jazdy nawi¹zywa³o do samego.
najlepszych tradycji staropolskiej sztuki wojennej. Stefan Czarniecki jest polskim bohaterem narodowym 
Opiera³o siê na umiejêtnym stosowaniu ekonomii si³, i wzorem patriotyzmu. Tekst polskiego hymnu 
utworzeniu przewagi w wybranym miejscu, narodowego wspomina jego nazwisko. 
zaskoczeniu przeciwnika gwa³townym manewrem
i prze³amaniu jego si³ w wybranym miejscu, czêsto „Jak Czarniecki do Poznania,
p o ³ ¹ c z o n y m  z  g w a ³ t o w n y m  m a n e w r e m  po szwedzkim zaborze,
oskrzydlaj¹cym. Po prze³amaniu umiejêtnie dla ojczyzny ratowania,
wykorzystywa³ powodzenie, d¹¿¹c do ca³kowitego rzucim siê przez morze.”
rozbicia si³ przeciwnika i wyniszczenia ich 
d³ugotrwa³ym poœcigiem. Generalnie jako wódz Opracowa³y 
charakteryzowa³ siê zdecydowaniem i umiejêtnoœci¹ Sylwia Czapka  
szybkiego podejmowania decyzji, lecz tak¿e i Natalia Zamorska  z 1 LO b

dostêpna jest tak¿e sala Klubowa. Na parterze znajduje 
siê kawiarnia Rossamore. Restauracja zosta³a 
za³o¿ona w 1364 r. przez Miko³aja Wierzynka, który 
uzyska³ od króla pozwolenie podejmowania 
zagranicznych goœci. Poznaliœmy opowieœæ “o uczcie 
u Wierzynka”, któr¹ wyda³ król Polski Kazimierz 
wielki z okazji zarêczyn El¿biety z cesarzem Niemiec 
Karolem IV Luksemburgiem. Uczta trwa³a 21 dni
i nocy. Zaproszeni zostali najwa¿niejsi w³adcy 
Europy: Ludwik I Wêgierski (Czechy), Waldemar IV 
(Dania), Piotr Lusignan (Cypr). Do historii przeszed³ 
przepych oraz hojne dary króla dla goœci. 
Wspó³czeœnie goœæmi byli min. Prezydent Estonii, 

Dnia 12 marca 2008 r. odby³a siê szkolna 
wycieczka do Krakowa. Opiekunami by³y pani Joanna 
Dyrkacz, Wanda P³udowska, Anna Kulas oraz El¿bieta 
Pó³torak. Uczestniczyli w niej uczniowie klas II T¯G 
A i B. Wycieczka rozpoczê³a siê o godz. 7:45 
wyjazdem spod MOK-u. Po czterogodzinnej jeŸdzie 
przybyliœmy do firmy “Lot catering”, Znajduj¹cej siê 
na terenie lotniska. Tam zapoznaliœmy siê 
z funkcjonowaniem firmy cateringowej, zwiedzaj¹c 
magazyny, ch³odnie i kuchnie. Jednak najwiêksz¹ 

Król Hiszpanii, gubernator Kanady, ksi¹¿ê Joahim 
z Dani oraz Steven Spielberg. Tak¿e i my mieliœmy 
okazjê skosztowaæ wierzynkowych specja³ów. 
Nastêpnie do godziny 17:00 by³ czas wolny, który 
spêdziliœmy zwiedzaj¹c Rynek oraz odwiedziliœmy 
Smoka Wawelskiego. Po d³ugiej drodze powrotnej
o 21:35 dotarliœmy do Przeworska. Wycieczka by³a 
bardzo interesuj¹ca  i szkoda, ¿e nie trwa³a d³u¿ej.

Ma³gorzata Lasek
Ewelina Tele¿

atrakcj¹ by³o l¹dowanie samolotu;) Nieco 
rozczarowani, ¿e nie mo¿emy zwiedziæ samego 
lotniska, pojechaliœmy na Rynek do Krakowa. 
Kolejnym etapem wycieczki by³o zwiedzanie 
ekskluzywnej restauracji “Wierzynek”, znajduj¹cej 
siê na Rynku w Krakowie. Lokal znajduje siê na 
terenie 2 kamienic, a stroje oprowadzaj¹cych hostess 
s¹ stylizowane na modê XIV- wieczn¹. Goœcie maj¹ 
mo¿liwoœæ odwiedzenia zabytkowych sal: Zegarowej, 
Tatrzañskiej, Kolumnowej, Rycerskiej oraz Sali 
Pompejskiej Du¿ej i Ma³ej. Dla potrzeb konferencji 

Wycieczka do Krakowa
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op³ynê³a wko³o kulê ziemsk¹.  W XVI w. rozpocz¹³ siê dla administracyjnie na 17 wspólnot autonomicznych , 52 
Hiszpanii okres wielkich podbojów kolonialnych w prowincje, ponadto odrêbnymi jednostkami podzia³u 
Ameryce. Od 2. po³. XVII w. rozpocz¹³ siê okres administracyjnego s¹ hiszpañskie enklawy w Afryce 
powolnego spadku znaczenia pañstwa. W pocz¹tku XX Pó³nocnej: Ceuta i Melilla. Jêzykiem urzêdowym jest 
wieku Hiszpania by³a krajem rozbitym wewnêtrznie i hiszpañski. Waluta narodowa -  peseta, dzieli siê na 100 
zacofanym gospodarczo. Próbê stabilizacji sceny centimos, wycofana z obiegu 28 lutego 2002, zast¹piona 
politycznej podj¹³ w 1923 Miguel Primo de Rivera przez euro.
zaprowadzaj¹c na okres siedmiu lat rz¹dy dyktatorskie. Po 
jego ust¹pieniu na hiszpañskiej scenie politycznej 
ponownie zapanowa³ chaos. Król Alfons XIII opuœci³ kraj. 
Trwa³a zaciek³a rywalizacja bloku republikañsko-
lewicowego i ugrupowañ prawicowych.W 1936 do w³adzy 
doszed³ Front Ludowy, co sta³o siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ 
wojskowego zamachu stanu dowodzonego przez genera³a 
F. Franco. Po ostatecznym zwyciêstwie nad republikanami 
w wyniku wojny domowej genera³ Franco zaprowadzi³ 
system rz¹dów autorytarnych Po II wojnie  w 1948 do kraju 
powróci³ nastêpca tronu hiszpañskiego Juan Carlos z 
dynastii Burbonów W 1975, po œmierci Franco, 
przywrócono w Hiszpanii monarchiê jako ustrój 
pañstwowy, Juan Carlos koronowa³ siê na króla. 

Od 1982 Hiszpania jest cz³onkiem NATO, od 1985 zaœ 
UE.  

Ludnoœæ
Ustrój polityczny

Hiszpanie kastylijscy tworz¹ niemal 3/4 ogó³u 
Monarchia konstytucyjna, g³ow¹ pañstwa jest król. W³adza spo³eczeñstwa. Chocia¿ Hiszpania uwa¿ana jest za pañstwo 
ustawodawcza nale¿y do dwuizbowego parlamentu : 350-jednolite narodowoœciowo, to odziedziczone z przesz³oœci 
osobowego Kongresu Deputowanych  i 255-osobowego odrêbnoœci dzielnicowe i dialektyczne zachowa³y siê do 
Senatu , czêœciowo nominowanego. Funkcjonuje 23-czasów wspó³czesnych. Znaczn¹ odrêbnoœæ jêzykow¹ i 
osobowa Rada Pañstwa bêd¹ca najwy¿szym organem etniczn¹ zachowali Kataloñczycy (18% ogó³u 
konsultacyjnym.spo³eczeñstwa), Galicyjczycy (6%), Baskowie tworz¹cy 

ca³kowicie odrêbn¹ i izolowan¹ grupê (1,5%) oraz Bogactwa naturalne
Andaluzyjczycy. Dominuj¹c¹ religi¹ jest katolicyzm, który 

Hiszpania posiada liczne i bogate z³o¿a surowców 
wyznaje 95% mieszkañców Hiszpanii. Pozosta³e, 

naturalnych. Wydobywany g³ównie w Górach 
niewielkie wspólnoty religijne tworz¹ m.in. protestanci i 

Kantabryjskich wêgiel kamienny zaspokaja 70% 
muzu³manie. Przeciêtna d³ugoœæ ¿ycia mê¿czyzn wynosi 

krajowego zapotrzebowania. Oprócz wêgla równie czêsto 
76 lat, kobiet  83 lata.

wystêpuj¹ rudy ¿elaza. Ich wydobycie w pe³ni zaspokaja 
Historia potrzeby przemys³u hutniczego i umo¿liwia eksport. 

Hiszpania posiada du¿e zasoby pirytów wydobywanych Kolonizacjê po³udniowych wybrze¿y dzisiejszej Hiszpanii 
przede wszystkim w górach Sierra Morena, w okolicach La rozpoczêli w X p.n.e. Fenicjanie. Ok. 230 p.n.e. Fenicjan 
Zarza, Riotinto i Tarsis. W Górach Kantabryjskich i Sierra wyparli Kartagiñczycy, którzy zapocz¹tkowali intensywn¹ 
Morena eksploatuje siê polimetaliczne z³o¿a rud cynku i kolonizacjê wnêtrza Pó³wyspu Iberyjskiego. Rzymianie, 
o³owiu. Ponadto na terenie Galicii wydobywa siê wolfram i pokonawszy Kartagiñczyków w³¹czyli obszar Pó³wyspu w 
cynê. Ok. 40% produkowanej energii elektrycznej sk³ad swego imperium. Na pocz¹tku VIII w. Arabowie  
pochodzi z elektrowni wodnych, najwiêksz¹ z nich zajêli obszar Pó³wyspu Iberyjskiego. W³adza Arabów nad 
wybudowano w Aldeadavila na rzece Duero.terytorium obecnej Hiszpanii trwa³a do XIII w., przy czym 

do koñca XV w. utrzymali siê oni w po³udniowej czêœci Przemys³
Pó³wyspu, w Grenadzie. W XV w. rozpoczê³a siê epoka 

Hiszpania posiada dobrze rozwiniêty, nowoczesny 
wielkich podró¿y morskich, odkryæ geograficznych. 

przemys³ przetwórczy. Wielkie stocznie znajduj¹ siê w 
Zorganizowana w Hiszpanii wyprawa K. Kolumba dotar³a 
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Modernizacja pracowni
W odpowiedzi na rosn¹ce w naszej szkole od strony elektrycznej) i jest w pe³ni zgodne 

zapotrzebowanie na pracownie ¿ywieniowe dyrektor z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi budowy 
szko³y pan mgr in¿. Les³aw Œcis³owicz podj¹³ instalacji elektrycznych. Wszystkie prace wykonane 
decyzjê o przebudowie na tak¹ w³aœnie pracowniê podczas budowy instalacji w sali 05 i linii zasilaj¹cej 
sali 05. Z uwagi na bezpieczeñstwo eksploatacji wykonane zosta³y przez uczniów i nauczycieli 
zostanie ona wyposa¿ona w urz¹dzenia grzejne Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Po³o¿enie instalacji w 
zasilane pr¹dem elektrycznym. Na wyposa¿eniu sali 05 a tak¿e wymianê niektórych odcinków rur 
pracowni znajd¹ siê cztery kuchnie o mocy 8,1 kW linii zasilaj¹cej wykonali pod nadzorem nauczycieli 
ka¿da a tak¿e piec konwekcyjny o mocy 6 kW. przedmiotów elektrycznych a tak¿e dyrektora szko³y 
Rozdzielnica elektryczna zasilaj¹ca pracowniê uczniowie klasy drugiej i trzeciej Zasadniczej Szko³y 
obs³uguje ³¹cznie 10 obwodów elektrycznych w tym Zawodowej o kierunku elektryk.  Przeci¹ganie 
5 obwodów tró jfazowych . Ca³oœæ ins tal acj i przewodów linii zasilaj¹cej wykona³a mêska czeœæ 
wykonana jest przewodami miedzianymi a obwody dyrekcji szko³y wspomagana przez kierownika 
z a b e z p i e c z o n e  s ¹  w y ³ ¹ c z n i k a m i  warsztatów, z uwagi na koniecznoœæ od³¹czenia 
ró¿nicowopr¹dowymi. Aby zapewniæ odpowiednie za si la ni a d la  wi êk sz oœ ci  sz ko ³y  pr ac e t e 
warunki pracy pracowni wyposa¿onej w odbiorniki o wykonywane by³y po godzinie 12.00 a tak¿e 
tak du¿ej mocy a tak¿e zapewniæ skutecznoœæ w sobotê. Podczas wymiany linii zasilaj¹cej bardzo 
ochrony przeciwpora¿eniowej konieczne by³o pomocna by³a wiedza pana dyrektora na temat pracy 
przebudowanie ju¿ istniej¹cej linii zasilaj¹cej na przy instalacjach elektrycznych starego typu, dziêki 
now¹. Dotychczas dzia³aj¹ca linia wykonana by³a której uniknêliœmy koniecznoœci wymiany ca³oœci 
z czterech przewodów aluminiowych o przekroju rur co by³oby przedsiêwziêciem tyle¿ uci¹¿liwym co 

2 w niektórych momentach karko³omnym. Linia ta ¿y³y 6 mm  co wystarcza³o do zasilania pracowni 02. 
przebiega przez ca³¹ d³ugoœæ budynku szkolnego Nowa linia zasilaj¹ca wykonana jest z piêciu 

2 i poza odcinkami prostymi zawiera tak¿e odcinki tak przewodów miedzianych o przekroju ¿y³y 10 mm  
po³o¿one, ¿e przeci¹gniêcie nimi przewodów i zasila pracownie 02 i 05 a tak¿e rozdzielnicê B-2 na 
wymaga sporej iloœci sprytu i si³y fizycznej. korytarzu obok sali 03. Zastosowanie linii 
U suniêciem œladów pracy elektryków tzn. wyposa¿onej w przewód ochronny jest podstaw¹ do 
zatynkowaniem i pomalowaniem œcian zajêli siê z a p e w n i e n i a  w ³ a œ c i w e j  o c h r o n y  
uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej przeciwpora¿eniowej i poprawnego dzia³ania 
o specjalnoœci murarz pod kierunkiem pani mgr in¿. wy³¹czników ró¿nicowo pr¹dowych. Zastosowanie 
Katarzyny Nowosiadtych  zabezp ieczeñ  zapewnia  ca ³kowi te  

bezpieczeñstwo w obu pracowniach (przynajmniej 
Janusz Bia³y

Kartagenie i El Ferrol, zak³ady bran¿y samochodowej w latoroœli, oliwek i produkcja wina. Wœród zbó¿ do 
Barcelonie i Valladolid, w kraju funkcjonuj¹ liczne zak³ady najwa¿niejszych nale¿¹ uprawy pszenicy, jêczmienia, ¿yta i 
przemys³u maszynowego i chemicznego. Przemys³ owsa, na obszarach sztucznie nawadnianych zaœ ry¿u. 
w³ókienniczy skupi³ siê na obszarze Katalonii, g³ównie w Stosunkowo dobrze rozwinê³a siê uprawa buraków 
Barcelon ie . Zak³ady prze twórstwa  spo¿ywczego cukrowych i ziemniaków. Hodowla jest stosunkowo mniej 
przetwarzaj¹ce produkty dostarczane przez rolnictwo wa¿n¹ ga³êzi¹ produkcji rolnej, chocia¿ ma ona w kraju 
rozmieszczone s¹ równomiernie na terenie Hiszpanii. wielowiekowe tradycje. Najwiêksze pog³owie posiadaj¹ 

stada owiec, znacznie mniejsze zaœ byd³a i kóz. Du¿e Rolnictwo
znaczenie dla kraju ma rybo³ówstwo i produkcja konserw 

 W rolnictwie znajduje zatrudnienie 5,3% ludnoœci rybnych. Najwiêksze porty rybackie skupi³y siê nad Zatok¹ 
zawodowo czynnej. Produkty pochodzenia rolniczego Biskajsk¹ i na terenie Galicii. Do najwiêkszych partnerów 
stanowi¹ powa¿n¹ pozycjê eksportow¹ Hiszpanii handlowych kraju nale¿¹ Niemcy, Francja i W³ochy. 
dostarczaj¹c niemal 1/5 wp³ywów z eksportu. Pod 

Opracowa³y
wzglêdem eksportu owoców cytrusowych kraj znajduje siê 

Milena Bieniasz, Anna Florek, Sandra Gil Amador, w œcis³ej œwiatowej czo³ówce. Poza pomarañczami i 
Katarzyna Mielech z 1 LO bmandarynkami prowadzi siê uprawy kasztanów, migda³ów, 

granatów i bananów. Dobrze rozwinê³a siê uprawa winnej 
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op³ynê³a wko³o kulê ziemsk¹.  W XVI w. rozpocz¹³ siê dla administracyjnie na 17 wspólnot autonomicznych , 52 
Hiszpanii okres wielkich podbojów kolonialnych w prowincje, ponadto odrêbnymi jednostkami podzia³u 
Ameryce. Od 2. po³. XVII w. rozpocz¹³ siê okres administracyjnego s¹ hiszpañskie enklawy w Afryce 
powolnego spadku znaczenia pañstwa. W pocz¹tku XX Pó³nocnej: Ceuta i Melilla. Jêzykiem urzêdowym jest 
wieku Hiszpania by³a krajem rozbitym wewnêtrznie i hiszpañski. Waluta narodowa -  peseta, dzieli siê na 100 
zacofanym gospodarczo. Próbê stabilizacji sceny centimos, wycofana z obiegu 28 lutego 2002, zast¹piona 
politycznej podj¹³ w 1923 Miguel Primo de Rivera przez euro.
zaprowadzaj¹c na okres siedmiu lat rz¹dy dyktatorskie. Po 
jego ust¹pieniu na hiszpañskiej scenie politycznej 
ponownie zapanowa³ chaos. Król Alfons XIII opuœci³ kraj. 
Trwa³a zaciek³a rywalizacja bloku republikañsko-
lewicowego i ugrupowañ prawicowych.W 1936 do w³adzy 
doszed³ Front Ludowy, co sta³o siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ 
wojskowego zamachu stanu dowodzonego przez genera³a 
F. Franco. Po ostatecznym zwyciêstwie nad republikanami 
w wyniku wojny domowej genera³ Franco zaprowadzi³ 
system rz¹dów autorytarnych Po II wojnie  w 1948 do kraju 
powróci³ nastêpca tronu hiszpañskiego Juan Carlos z 
dynastii Burbonów W 1975, po œmierci Franco, 
przywrócono w Hiszpanii monarchiê jako ustrój 
pañstwowy, Juan Carlos koronowa³ siê na króla. 

Od 1982 Hiszpania jest cz³onkiem NATO, od 1985 zaœ 
UE.  

Ludnoœæ
Ustrój polityczny

Hiszpanie kastylijscy tworz¹ niemal 3/4 ogó³u 
Monarchia konstytucyjna, g³ow¹ pañstwa jest król. W³adza spo³eczeñstwa. Chocia¿ Hiszpania uwa¿ana jest za pañstwo 
ustawodawcza nale¿y do dwuizbowego parlamentu : 350-jednolite narodowoœciowo, to odziedziczone z przesz³oœci 
osobowego Kongresu Deputowanych  i 255-osobowego odrêbnoœci dzielnicowe i dialektyczne zachowa³y siê do 
Senatu , czêœciowo nominowanego. Funkcjonuje 23-czasów wspó³czesnych. Znaczn¹ odrêbnoœæ jêzykow¹ i 
osobowa Rada Pañstwa bêd¹ca najwy¿szym organem etniczn¹ zachowali Kataloñczycy (18% ogó³u 
konsultacyjnym.spo³eczeñstwa), Galicyjczycy (6%), Baskowie tworz¹cy 

ca³kowicie odrêbn¹ i izolowan¹ grupê (1,5%) oraz Bogactwa naturalne
Andaluzyjczycy. Dominuj¹c¹ religi¹ jest katolicyzm, który 

Hiszpania posiada liczne i bogate z³o¿a surowców 
wyznaje 95% mieszkañców Hiszpanii. Pozosta³e, 

naturalnych. Wydobywany g³ównie w Górach 
niewielkie wspólnoty religijne tworz¹ m.in. protestanci i 

Kantabryjskich wêgiel kamienny zaspokaja 70% 
muzu³manie. Przeciêtna d³ugoœæ ¿ycia mê¿czyzn wynosi 

krajowego zapotrzebowania. Oprócz wêgla równie czêsto 
76 lat, kobiet  83 lata.

wystêpuj¹ rudy ¿elaza. Ich wydobycie w pe³ni zaspokaja 
Historia potrzeby przemys³u hutniczego i umo¿liwia eksport. 

Hiszpania posiada du¿e zasoby pirytów wydobywanych Kolonizacjê po³udniowych wybrze¿y dzisiejszej Hiszpanii 
przede wszystkim w górach Sierra Morena, w okolicach La rozpoczêli w X p.n.e. Fenicjanie. Ok. 230 p.n.e. Fenicjan 
Zarza, Riotinto i Tarsis. W Górach Kantabryjskich i Sierra wyparli Kartagiñczycy, którzy zapocz¹tkowali intensywn¹ 
Morena eksploatuje siê polimetaliczne z³o¿a rud cynku i kolonizacjê wnêtrza Pó³wyspu Iberyjskiego. Rzymianie, 
o³owiu. Ponadto na terenie Galicii wydobywa siê wolfram i pokonawszy Kartagiñczyków w³¹czyli obszar Pó³wyspu w 
cynê. Ok. 40% produkowanej energii elektrycznej sk³ad swego imperium. Na pocz¹tku VIII w. Arabowie  
pochodzi z elektrowni wodnych, najwiêksz¹ z nich zajêli obszar Pó³wyspu Iberyjskiego. W³adza Arabów nad 
wybudowano w Aldeadavila na rzece Duero.terytorium obecnej Hiszpanii trwa³a do XIII w., przy czym 

do koñca XV w. utrzymali siê oni w po³udniowej czêœci Przemys³
Pó³wyspu, w Grenadzie. W XV w. rozpoczê³a siê epoka 

Hiszpania posiada dobrze rozwiniêty, nowoczesny 
wielkich podró¿y morskich, odkryæ geograficznych. 

przemys³ przetwórczy. Wielkie stocznie znajduj¹ siê w 
Zorganizowana w Hiszpanii wyprawa K. Kolumba dotar³a 
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Modernizacja pracowni
W odpowiedzi na rosn¹ce w naszej szkole od strony elektrycznej) i jest w pe³ni zgodne 

zapotrzebowanie na pracownie ¿ywieniowe dyrektor z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi budowy 
szko³y pan mgr in¿. Les³aw Œcis³owicz podj¹³ instalacji elektrycznych. Wszystkie prace wykonane 
decyzjê o przebudowie na tak¹ w³aœnie pracowniê podczas budowy instalacji w sali 05 i linii zasilaj¹cej 
sali 05. Z uwagi na bezpieczeñstwo eksploatacji wykonane zosta³y przez uczniów i nauczycieli 
zostanie ona wyposa¿ona w urz¹dzenia grzejne Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Po³o¿enie instalacji w 
zasilane pr¹dem elektrycznym. Na wyposa¿eniu sali 05 a tak¿e wymianê niektórych odcinków rur 
pracowni znajd¹ siê cztery kuchnie o mocy 8,1 kW linii zasilaj¹cej wykonali pod nadzorem nauczycieli 
ka¿da a tak¿e piec konwekcyjny o mocy 6 kW. przedmiotów elektrycznych a tak¿e dyrektora szko³y 
Rozdzielnica elektryczna zasilaj¹ca pracowniê uczniowie klasy drugiej i trzeciej Zasadniczej Szko³y 
obs³uguje ³¹cznie 10 obwodów elektrycznych w tym Zawodowej o kierunku elektryk.  Przeci¹ganie 
5 obwodów tró jfazowych . Ca³oœæ ins tal acj i przewodów linii zasilaj¹cej wykona³a mêska czeœæ 
wykonana jest przewodami miedzianymi a obwody dyrekcji szko³y wspomagana przez kierownika 
z a b e z p i e c z o n e  s ¹  w y ³ ¹ c z n i k a m i  warsztatów, z uwagi na koniecznoœæ od³¹czenia 
ró¿nicowopr¹dowymi. Aby zapewniæ odpowiednie za si la ni a d la  wi êk sz oœ ci  sz ko ³y  pr ac e t e 
warunki pracy pracowni wyposa¿onej w odbiorniki o wykonywane by³y po godzinie 12.00 a tak¿e 
tak du¿ej mocy a tak¿e zapewniæ skutecznoœæ w sobotê. Podczas wymiany linii zasilaj¹cej bardzo 
ochrony przeciwpora¿eniowej konieczne by³o pomocna by³a wiedza pana dyrektora na temat pracy 
przebudowanie ju¿ istniej¹cej linii zasilaj¹cej na przy instalacjach elektrycznych starego typu, dziêki 
now¹. Dotychczas dzia³aj¹ca linia wykonana by³a której uniknêliœmy koniecznoœci wymiany ca³oœci 
z czterech przewodów aluminiowych o przekroju rur co by³oby przedsiêwziêciem tyle¿ uci¹¿liwym co 

2 w niektórych momentach karko³omnym. Linia ta ¿y³y 6 mm  co wystarcza³o do zasilania pracowni 02. 
przebiega przez ca³¹ d³ugoœæ budynku szkolnego Nowa linia zasilaj¹ca wykonana jest z piêciu 

2 i poza odcinkami prostymi zawiera tak¿e odcinki tak przewodów miedzianych o przekroju ¿y³y 10 mm  
po³o¿one, ¿e przeci¹gniêcie nimi przewodów i zasila pracownie 02 i 05 a tak¿e rozdzielnicê B-2 na 
wymaga sporej iloœci sprytu i si³y fizycznej. korytarzu obok sali 03. Zastosowanie linii 
U suniêciem œladów pracy elektryków tzn. wyposa¿onej w przewód ochronny jest podstaw¹ do 
zatynkowaniem i pomalowaniem œcian zajêli siê z a p e w n i e n i a  w ³ a œ c i w e j  o c h r o n y  
uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej przeciwpora¿eniowej i poprawnego dzia³ania 
o specjalnoœci murarz pod kierunkiem pani mgr in¿. wy³¹czników ró¿nicowo pr¹dowych. Zastosowanie 
Katarzyny Nowosiadtych  zabezp ieczeñ  zapewnia  ca ³kowi te  

bezpieczeñstwo w obu pracowniach (przynajmniej 
Janusz Bia³y

Kartagenie i El Ferrol, zak³ady bran¿y samochodowej w latoroœli, oliwek i produkcja wina. Wœród zbó¿ do 
Barcelonie i Valladolid, w kraju funkcjonuj¹ liczne zak³ady najwa¿niejszych nale¿¹ uprawy pszenicy, jêczmienia, ¿yta i 
przemys³u maszynowego i chemicznego. Przemys³ owsa, na obszarach sztucznie nawadnianych zaœ ry¿u. 
w³ókienniczy skupi³ siê na obszarze Katalonii, g³ównie w Stosunkowo dobrze rozwinê³a siê uprawa buraków 
Barcelon ie . Zak³ady prze twórstwa  spo¿ywczego cukrowych i ziemniaków. Hodowla jest stosunkowo mniej 
przetwarzaj¹ce produkty dostarczane przez rolnictwo wa¿n¹ ga³êzi¹ produkcji rolnej, chocia¿ ma ona w kraju 
rozmieszczone s¹ równomiernie na terenie Hiszpanii. wielowiekowe tradycje. Najwiêksze pog³owie posiadaj¹ 

stada owiec, znacznie mniejsze zaœ byd³a i kóz. Du¿e Rolnictwo
znaczenie dla kraju ma rybo³ówstwo i produkcja konserw 

 W rolnictwie znajduje zatrudnienie 5,3% ludnoœci rybnych. Najwiêksze porty rybackie skupi³y siê nad Zatok¹ 
zawodowo czynnej. Produkty pochodzenia rolniczego Biskajsk¹ i na terenie Galicii. Do najwiêkszych partnerów 
stanowi¹ powa¿n¹ pozycjê eksportow¹ Hiszpanii handlowych kraju nale¿¹ Niemcy, Francja i W³ochy. 
dostarczaj¹c niemal 1/5 wp³ywów z eksportu. Pod 

Opracowa³y
wzglêdem eksportu owoców cytrusowych kraj znajduje siê 

Milena Bieniasz, Anna Florek, Sandra Gil Amador, w œcis³ej œwiatowej czo³ówce. Poza pomarañczami i 
Katarzyna Mielech z 1 LO bmandarynkami prowadzi siê uprawy kasztanów, migda³ów, 

granatów i bananów. Dobrze rozwinê³a siê uprawa winnej 

VOLT - NR 3 - 2007/2008 - marzec/kwiecieñ/maj 11

Hiszpania, Segowia, katedra



 VOLT - NR 3 - 2007/2008 - marzec/kwiecieñ/maj 12
 

 

zwei Drittel des Landes Alpen wandern und im Winter Ski 
nehmen die Ostalpen fahren. Das Land hat über 900 
ein. Österreich hat 8,2 Berge, die über 3000 Meter hoch 
Millionen Einwohner, sind. Der höchste Berg ist der 
9 %  d a v o n  s i n d  Großglockner mit  fast3800 
Ausländer. Wien ist die Metern. 
Hauptstadt des Landes Ö s t e r r e i c h  i s t  e i n e s  d e r  
(1,6  Mio. ). Zu  den waldreichsten Länder Europas 
be rü hm te n S tä dt en  (46% der Landesfläche). Der 
gehören: Salzburg, wo bedeutendste Fluss ist die Donau. 
Mozart geboren wurde, Österreich ist ein Bundesstaat, der 
Graz und Innsbruck. aus neun selbstständigen Ländern 
Ös te rr ei ch  is t e in  besteht. Diese Bundesländern 
beliebtes Reiseziel für heißen: Burgenland, Kärnten, 
Touristen aus aller Welt, Niederösterreich, Oberösterreich, 

ÖSTERREICH (83 858 km2) liegt be so nd er s ab er  fü r Sa lz bu rg , St ei er ma rk , Tiro l,  
im Herzen Europas und ist ein Deutsche. Der Tourismus ist die Vorarlberg und Wien. Steiermark, 
Binnenstaat, das heißt, es hat wichtigste Einnahmequelle für das Tirol, Vorarlberg und Wien.
keinen Zugang zum Meer. Fast Land. Im Sommer kann man in den 

Wortschatz:
Der Binnenstaat -  kraj œródl¹dowy die Fläche  - powierzchnia der Bundesstaat -  pañstwo federalne
der Zugang  - dostêp beliebt  - ulubiony bestehen  aus  - sk³adaæ siê z 
einnehmen  - zajmowaæ die Einnahmequelle - Ÿród³o wp³ywów 

finansowych

1.         
- Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. 
Ich habe Bauchschmerzen.
- Was haben Sie gegessen?
- Eine Dose Fischsuppe.
- War sie frisch?
- Ich weiß nicht, ich habe sie nicht 
geöffnet…   

Wortschatz:
die Bauchschmerzen- bóle brzucha
die Dose -  puszka
frisch  - œwie¿a
das Angebot - okazja
die Füße  - stopy
in Ordnung sein -  byæ w porz¹dku

2.
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