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Od redakcji!   

Drodzy czytelnicy! Witamy Was w kolejnym numerze gazetki 
szkolnej „Klakson”. Dobiega końca kolejny rok spod znaku pandemii. 
Od 19 października nauka odbywała się w sposób zdalny. Tak jak  
w ubiegłym roku  egzaminy maturalne i zawodowe odbywały się  
w ścisłym reżimie sanitarnym. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym będziemy uczyli się stacjonarnie, a  pandemia zostanie 
jedynie w naszych wspomnieniach. Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania tej gazetki, szczególnie za 
nadesłane zdjęcia, o które w tych warunkach bardzo trudno. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. 
  
 

 

 

 

   

  

 

L. 

p. 

Nazwisko i imię 

ucznia Klasa 

Średnia 

ocen 

1. 

Dźwierzyński 

Jakub 2cTg 5,87 

2. Rzucek Martyna 2bBs 5,56 

3. Oślizło Bartosz 3bB1 5,44 

4. Kucab Jacek 3vT 5,33 

5. Nowak Mateusz 2vTg 5,33 

6. Stafa Damian 2dBg 5,33 

7. 

Kapustyńska 

Martyna 2aTs 5,29 

8. Chmiel Adrian 3eTm 5,23 

9. Grębosz Szymon 3eTm 5,23 

10. Chruściel Kacper 4eTm 5,22 

11. 

Jaworski 

Bartłomiej 4eTm 5,22 

12. Kuliński Paweł 4vT 5,22 

13. Świerk Marcin 4vT 5,22 

14. Balawejder Paweł 1eTs 5,21 

15. Flak Paweł 3cB1 5,18 

16. Sondej Dawid 3vT 5,17 

17. Khomiak Serhii 3vT 5,17 

18. Wrona Maciej 2aTg 5,13 

19. Lachcik Łukasz 2dBg 5,13 

20. Ferenc Julia 3bB1 5,11 

21. Trojnar Szymon 3eTm 5,08 

22. Majka Jakub 3acT 5,07 

23. Czop Mateusz 2eTg 5,07 

24. 

Daszykowski 

Adrian 2dBg 5,07 

25. Bury Miłosz 2fTs 5,06 

26. Walusiewicz Jakub 1eTs 5,00 

27. Kwolek Tymoteusz 2cTs 5,00 

28. Zdeb Konrad 3acT 5,00 

29. Szczygieł Kacper 2eTg 5,00 

30. Płoszaj Mateusz 3cB1 5,00 

21. Trojnar Szymon 3eTm 5,08 

22. Majka Jakub 3acT 5,07 

23. Czop Mateusz 2eTg 5,07 

24. 

Daszykowski 

Adrian 2dBg 5,07 

25. Bury Miłosz 2fTs 5,06 

26. Walusiewicz Jakub 1eTs 5,00 

27. Kwolek Tymoteusz 2cTs 5,00 

28. Zdeb Konrad 3acT 5,00 

29. Szczygieł Kacper 2eTg 5,00 

30. Płoszaj Mateusz 3cB1 5,00 
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mgr Paweł Rejman 
Martyna Kapustyńska 
Jakub Dźwierzyński 
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Joanna Suszka 
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STYPENDIUM PREZESA RADY 
MINISTRÓW 

Maryna Kapustyńska 2 aTs, Dawid Sondej  3 vT 

STYPENDIUM MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DLA 
UCZNIÓW ZDOLNYCH „PODKARPACKIE 
WROTA” 

Bury Miłosz 2vTs, Dźwierzyński Jakub 2cTg, Julia Ferenc 
3bB1, Serhii Khomiak 3vT, Jacek Kucab 3vT, Mateusz 
Nowak 2vTg, Bartłomiej Oślizło 2dBg, Dawid Sondej  3 vT, 
Konrad Zdeb 3acT 

STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA 
„PRIMUS INTER PARES” – „MŁODY 
INŻYNIER” 

Bury Miłosz 2vTs, Kacper Chruściel 4eTm, Daszykowski 
Adrian 2dBg, Dźwierzyński Jakub 2cTg, Julia Ferenc 3bB1, 
Bartłomiej Jaworski 4eTm, Martyna Kapustyńska 2aTs, 
Serhii Khomiak 3vT, Jacek Kucab 3vT, Mateusz Nowak 2vTg, 
Bartłomiej Oślizło 2dBg, Bartłomiej Plęs 2dBg, Mateusz 
Płoszaj 3cB1, Martyna Rzucek 2bBs, Dawid Sondej  3 vT, 
Konrad Zdeb 3acT 

 

 

Brawo !!! 

Brawo !!! 

Brawo !!! 

Martyna Kapustyńska Martyna Rzucek Julia Ferenc 

Dawid Sondej 
Jakub Dźwierzyński Serhii Khomiak 

Bartłomiej Oślizło 

Bartłomiej Jaworski Kacper Chruściel Jacek Kucab Konrad Zdeb 
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30 lat temu wznowiła w Polsce działalność organizacja 

nosząca nazwę "Strzelec". Ten fakt stanowił nawiązanie 

do pięknych tradycji sięgających czasów bezpośrednio 

poprzedzających wybuch I wojny światowej i okresu 

międzywojnia. Wtedy bowiem istniała taka organizacja, 

której członkowie doprowadzili do odtworzenia Wojska 

Polskiego i przyczynili się do odzyskania przez naszą 

ojczyznę niepodległości. Nie szczędzili też sił i ofiar w 

czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, walcząc ze 

zbrodniczymi systemami politycznymi. Wszakże służyli 

Polsce nie tylko orężem, ale również angażując się w 

inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne i sportowe. 

W okresie PRL-u działalność "Strzelca" była zakazana. 

Przy czym na emigracji istniała organizacja "Pogoń" 

kultywująca chlubną strzelecką schedę. Nota bene przewodził jej związany z Rzeszowem gen. 

Mieczysław Wałęga. Dokonane w naszym kraju w latach 1989-1991 przemiany ustrojowe 

umożliwiły podjęcie strzeleckiego 

dzieła. Szybko organizacja utworzyła 

swe struktury w Rzeszowie i na całym 

Podkarpaciu. Duże zasługi w tym 

względzie mieli, m. in. obecny 

Komendant Główny Związku 

Strzeleckiego "Strzelec" inspektor ZS 

"S" Marek Matuła, Komendant II 

Południowo-Wschodniego Okręgu 

Strzeleckiego inspektor ZS "S" Marek 

Strączek, Starszy Inspektor ZS "S" 

Marian Milewski, czy Inspektor Piotr 

Panek. Warto nadmienić, iż do 

powstania „Strzelca” w województwie podkarpackim przyczynił się także obecny dyrektor 

Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie - pan Zbigniew Pinkowski. Doprowadził on do 

pojawienia się Szkolnego Koła ZS "Strzelec" w kierowanej przezeń wspomnianej placówce 

oświatowej. Formacja ta zaczęła działać w "Samochodówce" w roku szkolnym 2008\2009. W 

piątek 6 marca 2009 r. pierwszy oddział "Strzelca" z naszej 

szkoły złożył uroczyste przyrzeczenie na Placu Farnym w 

Rzeszowie przed Pomnikiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, 

Patrona Jednostki Strzeleckiej w Rzeszowie. Uczniowie 

ZSSam. prężnie poczynali i poczynają sobie będąc strzelcami. 

Ich praca na rzecz organizacji, w której szeregi wstąpili. Nie 

szczędzą wysiłku dla Polski, szkoły i społeczeństwa. Gama i 

różnorodność akcji w jakich biorą udział jest niezwykle 

szeroka. Nie zabrakło ich, gdy trzeba było podczas zagrożenia 

powodziowego wiosną 2010 r. ratować sandomierską hutę 

szkła i zebrać dla poszkodowanych produkty żywnościowe. 

Kilka miesięcy później dbali w Warszawie o należyte 

zabezpieczenie Olimpiady Specjalnej. W ciągu ostatnich lat 

Klasa wojskowa 
2013 rok 

 

Na rzeszowskim rynku 
2015 rok 

 

 

 

 

Może mały Adaś wstąpi 
kiedyś w szeregi „Strzelca” 
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podobnie postępowali, strzegąc 

bezpieczeństwa uczestników różnych 

obchodów i uroczystości. Tak się działo 

i dzieje, gdy odbywa się Koncert 

"Jednego serca, jednego ducha" w 

rzeszowskim Parku Sybiraków, przy 

Katedrze Rzeszowskiej mają miejsce 

Dożynki Diecezjalne, ulice Rzeszowa 

przemierza Orszak Trzech Króli lub 

Droga Krzyżowa na początku Wielkiego 

Postu. Strzelcy wiele wysiłku 

koncentrują na zajęciach obejmujących 

szkolenie o charakterze wojskowym. 

Ćwiczą musztrę, którą demonstrują na 

obchodach z okazji świąt państwowych i zawodach (coroczny Turniej Musztry organizowany 

w ramach obchodów rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego). Uczą się posługiwać 

bronią. Gromadzą wiedzę na temat jej rodzajów, sposobu działania i ochrony w przypadku 

wystąpienia zagrożenia. Zgłębiają arkana pierwszej pomocy. Zdobywają i poszerzają wiedzę 

w dziedzinie terenoznawstwa. 

Kształtują tężyznę fizyczną. Poznają 

tajniki funkcjonowania środków 

łączności. Z wieloma tymi 

zagadnieniami zapoznają się w 

praktyce, gdy uczestniczą w 

szkoleniach poligonowych na 

rzeszowskiej Staroniwie. Ponadto 

biorą udział w takich zajęciach na 

terenie Górskiego Ośrodka 

Szkoleniowego XXI Brygady 

Strzelców Podhalańskich w 

położonym niedaleko Sanoka 

Trzciańcu. Ćwiczenia te często 

wykonują we współpracy z 

żołnierzami Wojska Polskiego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wielu strzelców stało się 

żołnierzami. Wśród nich nie brakuje absolwentów "samochodówki". Nasi uczniowie , 

zarazem strzelcy spotkali się 27 X 2015 r. na Rynku Rzeszowskim z amerykańskimi 

żołnierzami. Obejrzeli pojazdy USArmy, co wzbudziło ich duże zainteresowanie. W czerwcu 

2016 r. wzięli udział w ćwiczeniach ANAKONDA 2016, broniąc zapory solińskiej. Nieobce 

są im przedsięwzięcia kulturalne. Niektórzy strzelcy z naszej szkoły zagrali w filmie Jerzego 

Hoffmana, pt. ''Bitwa warszawska 1920" oraz serialu Macieja Migasa, pt. "1920. Miłość i 

wojna". Swoim udziałem w szkolnych apelach przyczyniają się do podniesienia rangi 

organizowanych uroczystości."Strzelec" jest organizacją dającą MOC MOŻLIWOŚCI. 

Przynależność doń sprawia, że rośnie SIŁA CHARAKTERU. Każdy może coś dla siebie 

znaleźć. W gronie braci strzeleckiej pojawia się, dojrzewa i hartuje przyjaźń. Jest ona jakże 

ważna podczas współdziałania w grupie.  

 

Paweł Rejman 

Szkolenie w Trzciańcu 
2016 rok 

 

 

Strzelcy ze swoim komendantem 
Józefem Piłsudskim 
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Rozmowa z Łukaszem Gwiazdą - absolwentem Zespołu Szkół Samochodowych – 

zawodnikiem Automobilklubu Rzeszowskiego, osobą współzarządzającą firmami 

Hoffman i GHZ Automatic . 

    
 Jest Pan absolwentem ZSS w Rzeszowie, osobą 

zarządzającą firmami Hoffman i GHZ 

Automatic. Może Pan nam coś więcej powiedzieć 

o swojej zawodowej historii? 

Oczywiście, z racji tego, że zawsze lubię być 

pierwszy, to zaraz po zakończeniu szkoły, a przed 

maturą, szukałem pracy. Trafiłem między innymi do 

serwisu Pawła Hoffmana (absolwenta 

samochodówki). To tam poznałem motoryzację  

i układy wtryskowe od podszewki. Po 5 latach 

wróciłem do swoich „marzenio-celów” z lekcji 

elektrotechniki u Pani Zofii Ostrowskiej o pracy w 

ASO. Wtedy zatrudnił mnie kolejny absolwent samochodówki - Krzysztof Mazur (teraz dyrektor 

serwisu Volvo D&R Czach, a wtedy kierownik serwisu D&R Czach). Motoryzację już znałem, a 

serwis państwa Czach nauczył mnie nawiązywania  

i utrzymywania relacji z klientami z poziomu 

premium. Spędziłem 4 świetne lata z bardzo drogą 

motoryzacją. Moim kolejnym celem było 

posiadanie własnej działalności… i wtedy z racji 

nadal dobrych kontaktów z Pawłem Hoffmanem i 

jego żoną pojawiła się opcja połączenia wspólnie sił 

i rozwijanie czegoś na trochę innym poziomie. 

Stworzyliśmy spółkę, którą rozwijamy i 

poświęcamy jej masę czasu, co przynosi pozytywne 

efekty. 

Od kiedy interesuje się Pan motoryzacją?  
Od najmłodszych lat wykazywałem zainteresowania 

motoryzacją. Uważnie przyglądałem się wszystkiemu co ma silnik, koła i jedzie do przodu.  

Jest Pan również zawodnikiem Automobilklubu 

Rzeszowskiego. Jak zaczęła się Pana przygoda  

z rajdami? 

Pierwszy rajd na żywo zobaczyłem w 2000 roku. 

Wcześniej czytałem dostępne czasopisma 

motoryzacyjne czy oglądałem je w telewizji. Zaczęło 

się od zwykłego kibicowania zawodnikom.  

W wieku 17 lat zacząłem jeździć jako pilot w 

imprezach amatorskich, od 19  roku już z licencją  

w rajdach drugoligowych, a potem Ci, którym 

kibicowałem stali się moimi kolegami.  

Jakie cechy powinien mieć dobry pilot rajdowy? 

Na pewno odporność na stres, pracowitość, sumienność, dokładność i … pewnie mógłbym jeszcze 

wymienić inne cechy. Oczywiście nie wszystkie je mam na zadawalającym mnie poziomie, dlatego 

cały czas nad nimi pracuję i rozwijam. 

W jaki sposób przygotowuje się Pan do rajdu? 

Zawsze na kilka tygodni przed zawodami czytam regulaminy, sprawdzam lokalizacje, dojazdy do 

odcinków specjalnych, oglądam dostępne nagrania z trasy rajdu. W tygodniu rajdowym zazwyczaj 

mamy testy, więc wyjazd jest często od środy. 

Który z rajdów zapadł Panu szczególnie w pamięci? Dlaczego?  
Mógłbym tu na pewno kilka spokojnie wymienić. W pamięci pozostał  ten pierwszy, w którym 

jechałem z Łukaszem Sitkiem w Fiacie Cinquecento, pierwszy w samochodzie klasy R5 z Mariuszem 
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Zapałą, z największym sukcesem z Radkiem 

Raczkowski w Citroenie DS3 (wygrana w 

rundzie Mistrzostw Europy w samochodach 

przednionapędowych), spektakularnym i 

groźnym wypadkiem z Grześkiem Dulem w 

Finlandii, pierwszym, w którym jechałem z 

kobietą za kierownicą - Balbiną Gryczyńską 

(Rajd Rzeszowski 2020).   

Jaką prędkość osiąga samochód rajdowy?  

W zależności od długości skrzyni biegów, ale  

z reguły w samochodach klasy Rally4 czy 

Rally2 (R5) jest to poniżej 190km/h. Zarówno 

w jednym i drugim samochodzie na każdym 

rajdzie rozpędzamy się wielokrotnie do prędkości maksymalnej. W samochodzie cywilnym z 

zacięciem sportowym, niewiele brakło do 280km/h, 

ale zdecydowanie wolę 180km/h między drzewami 

na odcinku specjalnym 😉.  

Czy wiedza zdobyta w Zespole Szkół 

Samochodowych okazała się przydatna  

w obecnej pracy? 

Każdego dnia swojej pracy wykorzystuje wiedzę, 

która nabywałem przez okres nauki. Zdarza mi się 

analizować, na jakich przedmiotach moje skupienie 

było w innym miejscu niż na tablicy szkolnej… W 

pracy mam kontakt z uczniami Zespołu Szkół 

Samochodowych, nauczycielami, mam 

świadomość, jakimi dysponują narzędziami do poszerzania swojej wiedzy. Pomimo tego, że szkołę 

kończyłem nie tak dawno, to 13 lat różnicy dało im dużą możliwość korzystania z czegoś, czego za 

moich czasów niestety nie było.  

Jak Pan wspomina lata spędzone  

w Samochodówce?  

Będąc w szkole średniej, bardzo szybko 

chciałem ją skończyć i móc się usamodzielnić. 

Z perspektywy czasu wiem, że był to najlepszy 

i najbardziej beztroski okres w moim życiu 😊, 

więc wspomnienia z samochodówki są tylko 

dobre, a jeżeli były złe, to już je zapomniałem. 

Wychowawcą była Pani Alicja Barańska. 

Dzięki moim dość dobrym wynikom w nauce, 

wychowawczyni puszczała płazem moje drobne 

wybryki.  

 

Wiele pozytywnych słów mógłbym napisać o 

wszystkich nauczycielach, bo każdy z  

nich na swój sposób wpłynął na to, że znajduję 

się w takim, a nie innym miejscu.   

W przyszłości chciałbym … 

Realizować swoje cele i mieć siłę podnosić się 

po każdym niepowodzeniu 😊  

Dziękuję za rozmowę. 
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Miały być kreacje wieczorowe, polonez  
i tańce do białego rana… 
W tym roku bal studniówkowy niestety nie odbył 
się, ze względu na sytuację pandemiczną i 
wprowadzenie obostrzeń. Tegoroczni maturzyści 
na pewno czują się poszkodowani. Były plany 
przesunięcia balu  po egzaminach dojrzałości, ale 
pomysł niestety nie wypalił. 
Dlatego pozostało nam powspominać i 
przypomnieć sobie dawne studniówki… 

 

Ach, co to był za bal ! 
Wielki bal, uczniowie, nauczyciele, zaproszeni 
gości, dekoracje, muzyka  –  wszystko to 
uroczyste i niezwykle ekscytujące. Chłopcy 
ubrani w idealnie skrojone garnitury, 

zaskoczyli szykiem i elegancją. Wygląd każdej 
dziewczyny był dopracowany w najmniejszych 
szczegółach, zaczynając od kunsztownych fryzur, 
makijażu, paznokci i sukni, a kończąc na 
gustownych butach i idealnie dobranych 
dodatkach. 

Studniówka rozpoczęła się tradycyjnym 
polonezem. Później były podziękowania dla 
Dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i rodziców. 
Po pysznej i uroczystej kolacji odbyły się 
tradycyjnie pamiątkowe zdjęcia. A potem była 
zabawa przy doskonałej muzyce, która trwała 
do białego rana… 

Miejmy nadzieję, że w  roku 
szkolnym2021/2022, przyszli maturzyści 
będą mieli okazję bawić się na takim 
balu, czego im życzymy z całego serca!!! 
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„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, 
żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je 
wspominać” 

Terry Pratchett 

                                                                                     
30 kwietnia 2021 roku, zgodnie z kalendarzem 
roku szkolnego, pożegnaliśmy tegorocznych 
maturzystów. Sytuacja epidemiologiczna 
sprawiła, że niemożliwe było zorganizowanie 
uroczystej akademii. Mimo to, z pewnością był 
to dla nich dzień szczególny, pełen wrażeń  
i wspomnień. Miejmy nadzieję, że po latach  
z „łezką w oku” wspomną tych, którzy tu 
zostali: troskliwych wychowawców, nauczycieli, 
młodszych kolegów i koleżanki.  
 
Chcielibyśmy serdecznie pogratulować 
wszystkim Absolwentom ukończenia szkoły. 
Życzymy im wiele szczęścia w dorosłym życiu, 
podejmowania mądrych i słusznych decyzji. 
Życzymy jak najlepszych wyników  
z egzaminów maturalnych i zawodowych oraz 
samych sukcesów w dorosłym życiu.  
 

Do zobaczenia !!! 

 

 

  

IV aT  z wychowawcą Barbarą Dąbek 

IV cT z wychowawcą Joanną Suszką 

IV eTm z wychowawcą Bożeną Gajewską 

IV vT z wychowawcą Moniką Winiarską 
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Cześć. Kontynuując rysunkową opowieść o mojej pasji 

chciałabym Wam przedstawić  kolejne prace, tym razem 

motoryzacyjne.  Mam nadzieję, że Wam się podobają i tak jak 

poprzednie pobudzają emocje. Mam nadzieję, że 

przynajmniej niektórych z Was zarażę pasją rysowania. 

Martyna Kapustyńska 2 aTs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Uczniowie naszej szkoły w ramach 

przedmiotu przepisy ruchu drogowego 

zapoznają się z teoretyczną częścią, którą 

należy zdać, aby uzyskać prawo jazdy 

kategorii B. Część praktyczna odbywa się w 

ramach zajęć na warsztatach SAWAS.  W tym 

roku szkolnym kurs rozpoczęli uczniowie klas 

drugich po gimnazjum. Dla uczniów 

technikum ZSS kurs jest bezpłatny. 

Austin Six 16/6 
Technika malarska - ołówek 

 

Volkswagen Garbus 
Technika malarska - farby 

Maserati Mistral 
Technika malarska -  farby 
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Od  roku szkolnego 2009/2010 funkcjonuje w Zespole 

Szkół Samochodowych klasa autorska pod 

patronatem firmy Mercedes - Benz. To jedyna taka 

klasa na Podkarpaciu i nieliczna w Polsce. Uczniowie 

odbywają praktyki w autoryzowanych salonach 

mercedesa w Rzeszowie. Poznają budowę i zasady 

działania nowoczesnych pojazdów, technologię 

napraw zgodną z zaleceniami producenta, 

współpracują z wykwalifikowanymi  mechanikami, 

korzystają z ich wiedzy i doświadczenia. Najlepsi 

absolwenci naszej szkoły mają możliwość 

zatrudnienia w serwisie, w którym odbywali praktyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon  Mercedesa Sobiesław Zasada 
Automotive 

Uczniowie klasy II cTg w czasie tygodniowych 

praktyk w salonie mercedesa 

Takie motoryzacyjne „cuda” nasi 

uczniowie mogą podziwiać  

w salonie mercedesa 



 

Mistrzostwa Mechaników 

Pasowanie pierwszoklasistów 

Konkurs literacki 

Konkurs plastyczny 

Festiwal motoryzacyjny 
Konkursu "Diagnostyka silników tłokowych" 

Konkurs geograficzny 

Rozdanie nagród w konkursie 

„Diagnostyka silników tłokowych” 

Konkurs literacko-plastyczny 

Ognisko klasowe Praktyki zawodowe 

Zakończenie roku szkolnego  

w klasach czwartych 


