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23 września 2011 roku w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się sesja popularnonaukowa
pn. „Absolwenci – szkole”.

Pan dyrektor Mieczysław Pasterski powitał wszystkich, którzy zechcieli przybyć na to spotkanie,
a w szczególności emerytowanych nauczycieli III LO, absolwentów szkoły z różnych roczników
oraz aktualnych uczniów klas II naszej szkoły, a przede wszystkim naszych prelegentów,
którymi byli:
- Redaktor Aleksander Korab – dyrektor ds. informacji „Metro International”,
- Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pierwsza część sesji miała charakter wspomnieniowy, bowiem zaproszeni absolwenci nie
zdołali – z przyczyn osobistych – do nas dotrzeć i po krótkiej prezentacji sylwetki Pani prof. dr
hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek odczytano wspomnienia nadesłane i opublikowane w
„Księdze Jubileuszowej na 100-lecie Szkoły”, zatytułowane „Wspomnienia uczennicy z lat
1964-1968”.
Następnie zaprezentowano sylwetkę Prof. dra hab. Andrzeja Urbanika i odczytano jego
wspomnienia opublikowane w „Księdze Jubileuszowej”. Profesor zatytułował je „Moja przygoda
z III LO w Rzeszowie”.
W drugiej części sesji zaprezentowali się nasi goście, absolwenci szkoły.
Redaktor Aleksander Korab – absolwent z 1996 roku, obecnie pracujący w Londynie mówił o
swojej przygodzie dziennikarskiej, o drodze, którą przeszedł, ciężkiej pracy, a także o tym, jak
odkrył w sobie pasję. „Jeśli macie pasję, to macie wszystko” – konkludował redaktor Korab.
Podróżował po całym świecie, a być może poleci w kosmos, czego serdecznie życzymy.
Kolejnym prelegentem był Pan prof. dr hab. Aleksander Bobko – absolwent z roku 1979.
Profesor wpisał się w klimat wspomnieniowy, wskazując, iż chodził do szkoły w zupełnie innym
systemie (czasy PRL-u), ale w III LO panował klimat dobrej pracy i rzetelnie przekazywanej
wiedzy. Po maturze rozpoczął studia w zakresie informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Jednak z czasem stwierdził, że brakuje mu humanistyki i podjął studia filozoficzne w
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. „Filozofia okazała się ciekawsza od informatyki”
– konkludował Profesor.
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