INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 3 IX 2018
Uroczysta akademia odbyła się w auli szkolnej 3 września. Przygotowana została przez
Panie: Agnieszkę Dworak i Barbarę Kuśkę. Prowadzący: Sandra Brzezińska (4c), Michał
Myszor (4b); Poczet Sztandarowy: Paweł Krupowicz (4b), Paweł Oleownik (4c)
i Arkadiusz Canewa (4c).
Przemówienie inaugurujące czas nauki, wytężonej pracy, ale – i spodziewanych,
satysfakcjonujących wyników, trwałych przyjaźni oraz miłych chwil wygłosiła Pani
Dyrektor Aneta Łosiewicz. Powitała po przerwie wakacyjnej Grono Pedagogiczne,
nowych nauczycieli, przedstawicieli Rodziców oraz społeczność uczniowską. W progi
Śl.TZN zawitali uczniowie siedmiu klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.
Warto, by w pamięci zapadły słowa Pani Dyrektor, że „tu i teraz” Śląskich zakorzenione
jest w kilkudziesięcioletniej tradycji. W 2019 roku minie 90 lat od momentu, kiedy
rozpoczęto budowę Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych – elitarnej szkoły dla
kadry technicznej Regionu.
Obecnie jesteśmy „Złotą Szkołą”, która zajmuje 1. miejsce wśród techników Katowic,
uhonorowaną „Złotym Medalem 2018”, nagrodzoną mianem „Szkoły Kompetencji
Przyszłości”, bowiem nasi uczniowie sięgają po „laury” olimpiad, różnorodnych
konkursów, osiągają wysokie wyniki w egzaminach maturalnych i zawodowych.
„Tak trzymać!” – jak mawiają absolwenci Śl.TZN.
Życzymy wszystkiego, co najlepsze: sukcesów dydaktyczno-wychowawczych, realizacji
planów i oczekiwań, zadowolenia, „wielkich i małych radości”, dobrego zdrowia i energii
w sprostaniu wielorakim wyzwaniom, które przyniesie rok szkolny 2018/2019.
Inauguracja roku szkolnego poprzedzona została konferencją plenarną Rady
Pedagogicznej 30 VIII 2018, na której zatwierdziliśmy nowy Statut Śl.TZN. Pani Dyrektor
pożegnała nauczycieli, którzy nie będa pracować: Marek Lis (najdłuższy stażem w Śl.TZN,
przeszedł na emeryturę), Anna Iwańska, Izabela Kogut, Mirosława Okoń, Grażyna
Padlewska, Przemysław Paszek, Zbigniew Turski, Marcin Zarzycki, Jerzy Ziewiec.
Nauczyciele rozpoczynający pracę to: Arkadiusz Grela – przedmioty elektryczne,
Krzysztof Tomala – przedmioty elektroniczne, Rafał Wileczek – przedmioty
informatyczne i elektroniczne, Paweł Zygmunt – religia oraz Małgorzata Janiszewska – po
rocznym urlopie dla poratowania zdrowia.
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!

W dniach od 11.09. do 14.09.2018. Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz
używanych podręczników dla uczniów Śl.TZN na długich przerwach, obok szatni.
Według tradycji Śl.TZN i zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym dla
uczniów klas pierwszych zorganizowano we wrześniu zajęcia integracyjne, prowadzone
przez Panie psycholog, z udziałem Wychowawców. Miały na celu wzajemne poznanie się
i budowanie pozytywnych relacji w nowej, przyjaznej Szkole, która pierwszoklasistów
powitała serdecznie!
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018
11 września 2018 roku, tradycyjnie już, w naszej Szkole została przeprowadzona kolejna
ogólnoświatowa akcja „Sprzątanie Świata”.
Młodzież sprzątała teren wokół budynków szkolnych, jak również porządkowała
pracownie. W akcji udział wzięły klasy: 2fk, 2a, 3fk, 1a, 1e, 4ek i 2n pod opieką Pań:
M. Pawłowskiej, A. Światłoń, E. Król, M. Jwoszek, M. Łyczby, L. Schöpp i J. Romanek.
Odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji na terenie Szkoły były:
Panie Ludmiła Schöpp i Joanna Romanek.
AKCJA POMOCY DLA ABSOLWENTA
12 września 2018 w ramach akcji charytatywnej dla tegorocznego absolwenta Śl.TZN
zorganizowano kiermasz ciast, na który zaproszeni zostali Rodzice uczestniczący
w spotkaniach klasowych. Smakowite i przeróżne słodkości przygotowali uczniowie jako
dar dla starszego kolegi.
Pomysł i przedsięwzięcie okazały się naprawdę udane!
Podziękowanie Pani Dyrektor dla ekipy Organizatorów oraz Rodziców:
„Szanowni Państwo,
w imieniu Pani Dyrektor Kleinert, swoim oraz organizatorów Pań: Katarzyny Ostrowskiej,
Anny Burdach, Sylwii Możyłowskiej-Zając, Danuty Snarskiej i Tatiany Zych oraz
zaangażowanych uczniów w przygotowanie kiermaszu oraz sprzedaż chciałabym bardzo
serdecznie podziękować wszystkim Państwu, zwłaszcza wychowawcom klas, za
rozpropagowanie akcji „Pomoc dla Szymona". Wszystkim Rodzicom za włączenie się
w nią i tak ogromne wsparcie! Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję, zwłaszcza
organizatorom, bo jak zawsze możemy na Państwa liczyć.”
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej “Konflikt czy symbioza albo
dwa mózgi w szkole. O różnicach w działaniu mózgów ucznia i nauczyciela”
– 26 IX 2018
„ŚNIADANIE MISTRZÓW”
W spotkaniu „ŚNIADANIE MISTRZÓW” 27 września 2018 o godz. 10:45 wzięło udział 49
najlepszych uczniów Śl.TZN roku szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor Aneta Łosiewicz
i Pani Wicedyrektor Danuta Kleinert pogratulowały naszym Prymusom osiągnięć
i zaangażowania na rzecz Szkoły oraz życzyły dalszych sukcesów. Sponsorem
poczęstunku była Rada Rodziców, której składamy serdeczne podziękowanie.

„Per aspera ad astra”, czyli „Przez trudy do gwiazd” – NAJLEPSI!
Życzymy owocnej nauki i równie satysfakcjonujących wyników w roku szkolnym
2018/2019.
III FORUM SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH w Śl.TZN
18 października 2018 roku w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych odbyło się III
Forum Samorządów Uczniowskich katowickich szkół ponadgimnazjalnych.
Podczas wydarzenia mieliśmy okazję gościć Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana
Waldemara Bojaruna, Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Katowice Pana
Sławomira Witka, Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach
Panią Izabelę Górecką, Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Panią
Agnieszkę Lis oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Pana Macieja Maciejewskiego.
W spotkaniu, wraz z opiekunami, wzięli udział przedstawiciele: III LO im.
A. Mickiewicza, IV LO im. gen. S. Maczka, VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic, XV
LO im. rtm. W. Pileckiego, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im.
W. Korfantego, Technikum nr 18 Zespołu Szkół Poligraficzno – Mechanicznych, Zespołu
Szkół nr 7 im. S. Mastalerza, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2,
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego, Zespołu
Szkół Handlowych im. B. Prusa oraz Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.
Tematyka obrad dotyczyła prezentacji osiągnięć szkół, aktywności
charytatywnych oraz udziału młodzieży w wyborach samorządowych.

w

akcjach

Uroczystego otwarcia III Forum Samorządów dokonał Pan Waldemar Bojarun, który
życzył owocnych obrad i dalszego zaangażowania w życie społeczności szkolnej i miasta.
Pierwszym punktem programu były prezentacje szkół, obejmujące działania samorządu,
osiągnięcia uczniów oraz inicjatywy i projekty, które udało się wprowadzić w życie.
Często pojawiającym się aspektem wystąpień były różnorodne działania charytatywne,
w tym zasługujące na podkreślenie – współpraca z fundacją DKMS i akcje honorowego
krwiodawstwa. Reprezentanci IV LO przybliżyli zebranym temat ich „wieczorów
maczkowskich”. Samorząd Zespołu Szkół Handlowych im. B. Prusa opowiedział
o współpracy z sąsiadującym przedszkolem. W XV LO im. rtm. W. Pileckiego uczniowie
szkolą młodszych kolegów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Akcją, która zwróciła
uwagę uczestników forum, był projekt Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
polegający na oddaniu garniturów, z których uczniowie wyrośli, dla potrzebujących
kolegów.
Wiodącym tematem drugiej tury forum były wybory samorządowe 21 X. Poruszono
kwestie roli młodych ludzi w wyborach, odpowiedzialności i poczucia obowiązku
obywatelskiego.
Po niespełna trzech godzinach spotkanie dobiegło końca. Wydarzenie zwieńczyła
przemowa Dyrektor Śl.TZN. Pani Aneta Łosiewicz podziękowała uczestnikom za
przybycie, życzyła sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celów, które zostały nakreślone
przez III Forum Samorządów. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Śl.TZN Adrian

Bożek również podziękował za udział w obradach i zachęcił do kreatywnych rozmów na
portalu społecznościowym. Uczestnicy wyrazili chęć współpracy i kontynuowania
wymiany doświadczeń w ramach Forum Samorządów.
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
W szkole Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy 12 października.
Podczas krótkiej uroczystości Pani Dyrektor Aneta Łosiewicz złożyła Gronu
Pedagogicznemu życzenia pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym. Wręczyła
również Nagrody Dyrektora Szkoły „za zaangażowanie w pracy na rzecz Szkoły oraz
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”, które otrzymali: Pan Ireneusz Boczek, Pan
Andrzej Bogucki, Pani Joanna Haśnik, Pani Danuta Kleinert, Pani Anna Komoniewska,
Pani Maria Kwiatoń-Pięta, Pani Edyta Sawicka, Pani Ludmiła Schöpp, Pan Grzegorz
Śladowski.
W imieniu Rady Rodziców serdeczne życzenia złożyła Nauczycielom i Pracownikom Pani
Maria Kostrzewska-Staniszewska. Miłym akcentem były również podziękowania
uczniów, bądź osobiste, klasowe czy złożone przez przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego.
„Za to, że jednak i że pomimo, za to, że z sercem, za to że z nami.
Za dni zdobione szczęścia chwilami i za cierpliwość, choć z duszą rozdartą,
i za tę wiarę, że jednak warto”

Rewanżujemy się podziękowaniem za okazaną serdeczność z okazji Dnia Nauczyciela!
Dziękujemy za pamięć i gratulacje nadesłane do Szkoły!
Gratulujemy także Pani Dyrektor otrzymania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice!
Cudowny Wiedeń
Z okazji Dnia Edukacji, w dniach 19 – 21 X 2018, nauczyciele i pracownicy Śl.TZN oraz
emerytowani nauczyciele udali się na wycieczkę do Wiednia.
Całodzienna sobotnia trasa turystyczna rozpoczęła się od Wzgórza Kahlenberg z polskim
kościołem, w którym zobaczyliśmy historyczny ornat papieża Jana Pawła II
i uczestniczyliśmy w Mszy św., odprawionej przez ks. Tomasza Kusza. Interesującą
opowieścią o historii i zgromadzonych pamiątkach Odsieczy Wiedeńskiej uraczył nas
kustosz na Kahlenbergu. W słoneczne dopołudnie spacerowaliśmy po letniej rezydencji
cesarskiej rodziny Habsburgów – Schönnbrunn, ukwieconym parku z Gloriettą i punktem
widokowym. Mogliśmy zasmakować wiedeńskiej kawy i słynnego tortu Sachera.
Zwiedziliśmy także najważniejsze zabytki cudownego „miasta muzyki tańca”, m.in.

Hofburg – zimową rezydencję cesarskiej rodziny Habsburgów, ulicę Graben z barokowym
kościołem św. Piotra, gotycką Katedrę św. Szczepana, Hundertwasserhaus. Z okien
autokaru zobaczyliśmy także Ringstrasse – wspaniały bulwar wiedeński, Parlament,
Ratusz, Plac Marii Teresy z Muzeami Historii Naturalnej i Historii Sztuki, Uniwersytet
Wiedeński, słynną Operę Wiedeńską, Kościół Wotywny oraz inne atrakcje turystyczne.
W zregenerowaniu sił pomogła wieczorna kolacja w winnicy, podczas której przygrywali
lokalni muzykanci.
W ostatnim dniu wycieczki, w drodze powrotnej – zawitaliśmy do Republiki Czeskiej, by
w Jaskini Punkvy z przepaścią Macochy przejść 1,2-kilometrową trasę podziemną
i doświadczyć potęgi natury: bogatej i kolorowej szaty naciekowej Morawskiego Krasu.
Tutaj niezapomnianą atrakcją był 440-metrowy spływ po podziemnej rzece Punkvie.
Słowa podziękowania za zorganizowanie wyjazdu składamy na ręce organizatorów:
Pani Dyrektor Anety Łosiewicz i Pani Wicedyrektor Danuty Kleinert. Dziękujemy
również wspaniałym przewodnikom: Panu Filipowi i oprowadzającej nas po Wiedniu,
Pani Marii.
WYBORY do SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
17 X 2018 roku odbyło się spotkanie przedwyborcze, podczas którego zaprezentowali się
kandydaci na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Po zapowiedzi Adriana Bożka, ustępującego z funkcji, kolejno swoje programy
przedstawili: Michał Porzuc z klasy 2d, Sonia Bańbuła i Anna Gołas z klasy 2c,
Arkadiusz Kubek z klasy 3b oraz Filip Kozłowski z klasy 2a.
19 X – przeprowadzono wybory do SU.
Wyniki wyborów: Michał Porzuc – 446 głosów, Arkadiusz Kubek – 176 głosów, Filip
Kozłowski – 47 głosów, Sonia Bańbuła – 45 głosów, Anna Gołas – 20 głosów
Zgodnie z ordynacją wyborczą przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Śl.TZN
został MICHAŁ PORZUC, a wiceprzewodniczącym ARKADIUSZ KUBEK.
Gratulujemy i życzymy pełnej zaangażowania działalności podczas Waszej kadencji!
„ANCUG”
Jednym z pierwszych przedsięwzięć Samorządu pod kierunkiem nowych opiekunów:
Pani Anny Burdach i Pani Sylwii Możyłowskiej-Zając była ogólnoszkolna akcja
„ODDAJ SWÓJ GARNITUR” – „DEJ ANCUG NAZOT”, polegająca na przekazaniu
nieużywanego garnituru, z którego uczeń wyrósł, dla potrzebujących kolegów.
Pomoc dla piesków i kotków
4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Jest to dzień wspominania
w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.
Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we
Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października.
Obchody Dnia Zwierząt mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt
i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku.
Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych
zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację
bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Rokrocznie
podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania zwierząt,
organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.
25 października obchodzimy w Polsce nieformalne Święto Kundelka.
Tego dnia schroniska dla zwierząt w całym kraju organizują dni otwarte i zachęcają
do adopcji m.in. kundelków, a także wspomagania placówki w formie datków,
karmy, koców. Niektóre schroniska „przedstawiają” swoich podopiecznych
w centralnych punktach miasta. Od niedawna także przedszkola i szkoły włączają
się w akcję, zbierając suchą karmę i przekazując do wybranego schroniska.
Koło Krzewienia Kultury Śląska i nasi uczniowie od lat wspomagają schronisko
dla bezdomnych kotków i piesków w Katowicach.
Wszystkie dary z dobrego serca przynoszono do Pani Ludmiły Schöpp i Pani
Edyty Sawickiej.
HONOROWE KRWIODAWSTWO
24 października 2018r. miała miejsce jesienna akcja „Honorowego krwiodawstwa”.
Ambulans znajdował się przed budynkiem głównym Śl.TZN.
Składamy podziękowanie za „przelew życia”!
„PRZEPIS NA SUKCES” – 25 X 2018
Program profilaktyczny opracowany przez młodych dla młodych
25 października 2018r. w naszej Szkole miało miejsce wydarzenie o charakterze
profilaktycznym. Znany raper – Pan Jakub „Anatom” Nowak oraz podróżnik – Pan
Bartłomiej Krakowiak opowiedzieli młodzieży o swoim PRZEPISIE NA SUKCES. Obaj
musieli pokonać po drodze uzależnienia, brak wsparcia ze strony rodziny oraz negatywne
wzorce zachowań. Obecnie dzielą się swoim „przepisem” z młodzieżą w przystępnej
słownej i muzycznej formie.
Wydarzenie trwało dwie godziny lekcyjne i obejmowało część wykładową i muzyczną.
Część muzyczna była występem jednego z najpopularniejszych wykonawców hip hopowych młodego pokolenia. Komunikatywny i autentyczny przekaz, oparty na
popularnym rodzaju muzyki z dobrymi profilaktycznymi treściami, zrobił na młodzieży
duże wrażenie. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można zapobiec uwikłaniu się
w problem z przestępczością, jak poradzić sobie z istniejącymi już zachowaniami
destrukcyjnymi oraz jakie istnieją (atrakcyjne dla młodego człowieka) alternatywy wobec
przestępczości czy uzależnień.
Projekt realizowany jest przez Fundację zaNim oraz jest współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Organizacja: Panie psycholog Danuta Snarska i Tatiana Zych

SESJA SMOG 5 XI 2018
Z okazji Szczytu Klimatycznego w naszej Szkole w dniu 5 listopada 2018 odbyła się sesja
pt.„Zrób coś zanim smog Cię pożre”.
Szczyt Klimatyczny ONZ to najważniejsze spotkanie poświęcone polityce klimatycznej na
świecie. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w Katowicach w grudniu. Organizatorzy
spodziewają się przybycia aż 40 tys. uczestników. Również nasi uczniowie postanowili
zapoznać się bliżej z tematem i zorganizowali sesję popularnonaukową poświęconą tym
zagadnieniom.
Sesję przygotowali uczniowie klasy 4c - Małgorzata Zygmunt, Adam Pawleta oraz
Katarzyna Komander pod opieką Pani Marty Łyczby.
Głównym celem sesji było: uświadomienie sytuacji kryzysu ekologicznego związanego ze
smogiem w miastach oraz kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych
w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatycznym wśród uczniów naszej Szkoły.
Podczas prezentacji omówiono główne przyczyny zanieczyszczeń powietrza, takie jak:
niska emisja czy motoryzacja. Zwrócono uwagę na ich wpływ na zdrowie człowieka oraz
wskazano sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami. Omówiono także problemy lokalne
związane z zanieczyszczeniem powietrza na Śląsku i przedstawiono aktualne wyniki
zanieczyszczenia powietrza. Podczas dyskusji oraz w ankiecie uczniowie stwierdzili, iż
jest to bardzo istotny problem, za który w chwili obecnej odpowiadają dorośli, ale za
niedługo oni także będą odpowiadali za stan środowiska i oni będą musieli uporać się
z problemem smogu.
Pamiętajmy, że odpowiednie działania ucznia Śląskich Technicznych Zakładów
Naukowych mogą w znacznym stopniu pomóc chronić klimat i tak już poważnie
zagrożony. Dzięki wiedzy uzyskanej podczas sesji wzrosła świadomość ekologiczna
uczniów oraz zostali uwrażliwieni na problemy związane z ochroną powietrza. Na koniec
spotkania uczniowie wypełniali karty pracy.
III TARGI PRACODAWCÓW 8 XI 2018
Targi Pracodawców, które odbyły się 8 XI 2018r., były ważnym wydarzeniem dla
społeczności Śl.TZN. Gościliśmy przedstawicieli następujących firm: ACE Instal, Adient
Seating Poland, ArcelorMittal Poland, Bergerat Monneyer, DB Cargo Polska S.A.,
Energocenter, Eneria, FAMUR, MAJOR, POWERJOBS, TIMKEN COMPANY, UPC,
Zakład STOSOWANIE MASZYN.
Pani Dyrektor osobiście i listownie podziękowała za udział w III edycji Targów, za
współpracę i przedstawienie ciekawych ofert, z których młodzież będzie mogła korzystać.
Na ręce koordynatorów imprezy z ramienia Szkoły: Pani Barbary Kuśki i Pana Piotra
Czerniejewskiego również składamy podziękowanie.

JUBILEUSZ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI w Śl.TZN

Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości – jak przystało na doniosły jubileusz –
miały w Śl.TZN wyjątkowy charakter.
9 listopada narodowe barwy dominowały w całej Szkole, począwszy od wizualizacji
wejścia do budynku, wystroju holu, po galowy ubiór uczniów, nauczycieli i pracowników,
przyozdobiony biało-czerwonymi kotylionami. Przy Tablicy Pamiątkowej, dla uczczenia
symboli narodowych, uczniowie od godzin porannych pełnili wartę honorową. Podczas
zajęć z wychowawcami odbywały się lekcje edukacji patriotycznej, wzbogacone
prezentacjami multimedialnymi o drodze Polaków do wywalczenia suwerenności
i niepodległości.
Kulminacyjne punkty uroczystości stanowiły: akademia z udziałem zaproszonych Gości,
odśpiewanie Hymnu Narodowego o godz. 11:11 oraz Msza św. w intencji Ojczyzny,
poprzedzona przemarszem do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego.
POWITANIE GOŚCI „CHLEBEM I SOLĄ”
Obchody obecnością zaszczycili: Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun,
Wiceprezydent Miasta Ruda Śląska Pani Anna Krzysteczko, Wizytator Kuratorium
Oświaty w Katowicach Pani Renata Habryka, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice
ds. Organizacji Pozarządowych Pani Agnieszka Lis, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Katowice ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Izabela Górecka, Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej Pan Aleksander Porębski, Dyrektor Wydziału
Katechetycznego Kurii Metropolitalnej ksiądz Roman Buchta, Proboszcz Parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa ojciec Bartosz Madejski.
UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Dyrektor Pani Aneta Łosiewicz, w imieniu całej społeczności Śl.TZN, powitała
zaproszonych gości, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli i pracowników oraz
młodzież.
Program artystyczny „W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ”, przygotowany pod kierunkiem
Pani Anny Morajko-Fornal, Pani Danuty Kleinert oraz ks. Tomasza Kusza,
zaprezentowali uczniowie Śl.TZN i ZSO nr 2 z Rudy Śląskiej.
Myślą przewodnią przedstawienia uczyniono wartości: Wiara, Nadzieja, Miłość, które
pomagały przetrwać bój o wolność, setki bitew i tysiące ofiar oraz rozłąkę z bliskimi.
Rodakom walczącym o niepodległość w różnych momentach historycznych zawsze
przyświecało hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Na symbolicznych świadków widowiska przywołano żołnierzy w apelu poległych. Przy
towarzyszeniu werbla zabrzmiało uroczyste wezwanie:

Żołnierze! Polscy żołnierze!
Ci, którzy na odległych frontach biliście się o polskość, Ci, którzy dla Ojczyzny podejmowaliście
długi, żmudny marsz, wzywam Was!
Bohaterowie pierwszej i drugiej wojny światowej!
Powstańcy śląscy, powstańcy warszawscy, wszyscy żołnierze wyklęci, zdradzeni tak często
o świcie!
Obrońcy Wieży Spadochronowej, warszawscy harcerze – wszyscy Wy, którzy własną krwią
pisaliście historię!
Do Was wołam i Was tu do nas przyzywam. Niech hasłem nam będzie: WOLNOŚĆ!
Na inscenizację złożyły się – twórczo zinterpretowane oraz przedstawione
w mistrzowskiej oprawie scenograficznej i choreograficznej – fragmenty wierszy: „Pieśń
o żołnierzach z Westerplatte” K. I. Gałczyńskiego, „Żołnierz polski” W. Broniewskiego,
„Elegia o chłopcu polskim” K. K. Baczyńskiego, utwory muzyczne: kołysanka powstańcza
„Jak wołały ich”, pieśni „Dzisiaj do mnie przyjść nie możesz”, „Biały krzyż” oraz etiuda
taneczna na tle pieśni „Na skrzydłach roztańczonych marzeń”. Klamrą kompozycyjną
widowiska była pieśń „Taki kraj”. Na bis artyści wykonali piosenkę z repertuaru Jana
Pietrzaka „Żeby Polska była Polską”, do której radośnie włączyła się widownia.
Powtórnym bisem była kołysanka powstańcza „Jak wołały ich”, autorstwa Pani Anny
Morajko-Fornal.
Podniosłego i wzruszającego charakteru spektaklu nie są w stanie oddać żadne słowa
relacji… Następnie głos zabrali: Pan Waldemar Bojarun, Pani Anna Krzysteczko i ksiądz
Roman Buchta. Mówcy podkreślili, że z okazji Jubileuszowego Święta Niepodległości jest
szczególne miejsce i czas, aby mówić o Polsce i Polakach w nowoczesnym wymiarze
patriotyzmu: nauki, pracy i rozwoju osobowego, który stanowi zadanie dla obecnych
pokoleń na następne stulecie. Podziękowali także za zaproszenie i rewelacyjny występ
oraz życzyli radosnego świętowania. Refleksjami na temat współpracy i przygotowania
przedstawienia podzielili się autorka scenariusza i reżyser – Pani Anna Morajko-Fornal
oraz ks. Tomasz Kusz.
I ZABRZMIAŁ „MAZUREK DĄBROWSKIEGO”
Przed uroczystym odśpiewaniem Hymnu Narodowego do auli wprowadzono flagę
państwową i sztandar Szkoły. O symbolicznej godzinie 11:11 uczestnicy akademii oraz
młodzież klas 3-4 i nauczyciele, zgromadzeni przed budynkiem Śl.TZN, pełną piersią
wykonali 4-zwrotkowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Tym samym włączyliśmy się w akcję
„Rekord dla Niepodległej”.
Klasy trzecie i czwarte również mogły podziwiać przedstawienie, a zespół spisał się
znakomicie – pod czujnym okiem Pani reżyser.
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY
O godz. 12:30 ul. Sokolską wyruszył korowód do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego.
Mszę św. w intencji Ojczyzny koncelebrował na zaproszenie Arcybiskup senior Damian

Zimoń. Podczas Eucharystii Eminencja wygłosił okolicznościową homilię, w której m.in.
powołał się na słowa Leopolda Staffa, powtórzone w nauczaniu Jana Pawła II:
Bo wolność nie jest ulgą, lecz trudem Wielkości!
(Leopold Staff, „Oto twa pieśń”, z tomu „Tęcza łez i krwi” 1918)
Wolność, wywalczona przed 123 laty przez przodków, jest więc zadaniem, została
„zadana” nam, których korzenie wyrastają z bohaterskiej tradycji rodaków, na
współczesną teraźniejszość i przyszłość.
Wyrazem podziękowania za uświetnienie obchodów była wiązanka kwiatów, ofiarowana
księdzu Arcybiskupowi przez Panią Dyrektor.
Składamy gorące podziękowania wszystkim współautorom obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości w Śl.TZN: Gościom, Dyrekcji, Organizatorom, Nauczycielom,
Pracownikom Szkoły oraz Uczniom, a szczególnie zespołowi artystycznemu. Dziękujemy
za zaangażowanie, ogrom pracy i czasu, które zaowocowały sukcesem uroczystego
uczczenia Ojczystego Jubileuszu.
PRÓBNA MATURA
W dniach 12 – 15 listopada 2018 przeprowadzona została próbna matura
ŻAŁOBNE WIEŚCI – OSTATNIE POŻEGNANIE…
Dyrekcja Śl.TZN z głębokim żalem zawiadamia
Dnia 10 listopada 2018r. w wieku 83 lat zmarła Gertruda Sarna, długoletni nauczyciel,
Zastepca Kierownika Wydziału Elektrycznego i Wicedyrektor Ślaskich Technicznych
Zakładów Naukowych. Była jednym z najstarszych i zasłużonych pedagogów, który przez
lata nie tylko przekazywał wiedzę uczniom i przygotowywał ich do egzaminów
maturalnych, ale równiez kształtował charakter wielu pokoleń absolwentów. Była
człowiekiem wyjątkowym i swoją niecodzienną osobowością zjednywała sobie sympatię
zarówno Grona Pedagogicznego, jak i uczniów oraz wychowanków. Na zawsze
pozostanie autorytetem dla nauczycieli, absolwentów i pracowników Szkoły.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 listopada o godz. 8.45 wkościele pw. Św. Jadwigi
w Katowicach-Szopienicach.
Dnia 13 listopada 2018r. w wieku 72 lat zmarł Kazimierz Depta, długoletni nauczyciel
przedmiotów zawodowych branży elektrycznej Śl.TZN. Uroczystości pogrzebowe odbyły
się 15 listopada o godz. 13 w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim.

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie…

W krótkim odstępie czasu, z bólem serca pożegnaliśmy dwoje nauczycieli, którzy przez
wiele lat pracowali w Śl.TZN. W ceremoniach pogrzebowych uczestniczyły Delegacje
Szkoły.
Rodzinom Zmarłych składamy szczere wyrazy współczucia.
Śp. Gertrudę Sarnę żegnało liczne grono nauczycieli, Poczet Sztandarowy oraz
emerytowani współpracownicy, koleżanki i koledzy, absolwenci i znajomi.
Koncelebrowaną Mszę św. sprawowali ks. Antoni Odróbka, wychowanek Pani Gertrudy
Sarny, i ks. Tomasz Kusz. Mowę pożegnalną wygłosił Pan Stanisław Kubica, który
podkreślił nieocenione zasługi Pani Trudzi dla rozwoju rangi i tradycji Śl.TZN w naszym
Regionie. Określenie „perła w koronie Śląskich” odzwierciedla uznanie dla autorytetu,
poświęcenia w przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu kolejnych pokoleń uczniów, etos
pracy oraz serdeczne relacje, jakie kształtowała w społeczności „starych” i „nowych”
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
„GÓRA GROSZA” 26 XI 2018 – 02 I 2019
Włączyliśmy się w XIX edycję akcji „GÓRA GROSZA” – pod patronatem Samorządu
Uczniowskiego i opiekunów. Drobne monety to też pieniądze. Zbieraliśmy datki dla
najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.
Organizator: Towarzystwo Nasz Dom.
WUP – warsztaty
W dniach 26.11. 2018r. oraz 27.11.2018r. w Szkole odbyły się zajęcia dla uczniów klas
czwartych prowadzone przez przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.
Młodzież uzyskała informacje m.in. na temat: jak napisać CV, list motywacyjny, jak
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak radzić sobie ze stresem przed rozmową
kwalifikacyjną i rekruterem oraz w trakcie wystąpień publicznych. Pracownik WUP
poradziła również młodzieży, w jaki sposób aktywnie poszukiwać pracy w Polsce i za
granicą.
Mamy nadzieję, że informacje przekazane podczas spotkania przydadzą się naszym
uczniom już w niedalekiej przyszłości. Póki co życzymy czwartoklasistom siły i motywacji
do nauki.
Organizatorki: Pani Danuta Snarska i Pani Tatiana Zych
CzytajPL
29 listopada 2018r. w Śl.TZN zakończyła się ogólnopolska akcja CzytajPL
Poprzez plakaty z kodem QR, rozwieszone na szkolnych korytarzach, uczniowie
i nauczyciele mieli dostęp do audiobooków i wersji elektronicznych 12 literackich
bestsellerów.

Akcja została wypromowana przez szkolnego ambasadora przedsięwzięcia – Michała
Porzuca z klasy 2d.
AKCJA „HIV/AIDS”
W dniu 4.12.2018. z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z HIV w Śl.TZN odbyła się
akcja profilaktyczna „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”.
W ramach działań uczniowie 3c przedstawili w klasach krótkie prezentacje dotyczące
profilaktyki. W holu szkoły znajdował się punkt informacyjny, gdzie uczniowie mogli
otrzymać ulotki, obejrzeć prezentacje.
Organizator: Pani Marta Łyczba, opiekun Koła Biologii i Promocji Zdrowia
„MIKOŁAJOWY ORSZAK” 6 XII 2018
6 XII 2018 obchodziliśmy w Śl.TZN tradycyjne „Mikołajki”. Orszak św. Mikołaja
odwiedził uczniów i nauczycieli, zawitał także do Dyrekcji, biblioteki, na warsztaty
szkolne. Każdy został obdarowany dobrym słowem lub „przestrogą” i poczęstowany
słodkim upominkiem.
Mikołajową świtę tworzyli: pomocnik świętego, aniołowie, diabły, renifery, którzy
zaprezentowali krótki śpiewany występ.
Radości było wiele!!!
Imprezę mikołajkową przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Opiekunów,
a fundatorem słodyczy była Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy!
PROMOCJA ZDROWIA – SZCZEPIENIA OCHRONNE
Akcja i wykład „Rola szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych”
Wszyscy wiemy, jak istotna jest edukacja w profilaktyce chorób zakaźnych. Jest to klucz
do zwiększenia zaufania do szczepień w dobie szerzących się ruchów
antyszczepionkowców i głoszonych przez nie teorii, które doprowadziły do zwiększenia
się liczby dzieci nieszczepionych, a – niestety – tendencja jest wzrastająca. Trend ten jest
niepokojący...
W naszej Szkole w ramach obchodów Krajowego Dnia Szczepień przeprowadzona została
także akcja profilaktyczno-edukacyjna dotycząca szczepień i ich roli w zapobieganiu
szerzenia się chorób zakaźnych.
Do udziału w akcji zostali zaproszeni pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach: Pani Beata Henszel – pracownik z Sekcji Epidemiologii działu
szczepień oraz Pani Anna Kubicka – pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej.
W dniu 7 grudnia 2018 w ramach przedsięwzięcia pani Beata Henszel przeprowadziła
wykład na temat roli szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych. Zwróciła
uwagę na to, iż skuteczność szczepień ochronnych zależy od ilości zaszczepionych dzieci.
Od kilku lat obserwuje się niebezpieczną tendencję spadku liczby zaszczepionych dzieci.
Obecne dane wskazują na wzrost liczby uchylających się od szczepień rodziców.

Podkreślono, iż spadek szczepień na odrę poniżej 95% może stać się przyczyną epidemii
odry.
W ramach współpracy z Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną otrzymaliśmy ciekawe,
działające na wyobraźnię plakaty promujące szczepienia.
Pracownikom Stacji serdecznie dziękujemy za przekazanie w sposób profesjonalny
informacji na temat szczepień.
Pamiętajcie!!!
Szczepienia są najskuteczniejszym, najbardziej opłacalnym i bezpiecznym sposobem
zapobiegania chorobom zakaźnym.
Opiekun Szkolnego Koła Biologii i Promocji Zdrowia – Pani Marta Łyczba
„ZOSTAŃ MIKOŁAJEM z TARCZĄ ŚLĄSKICH”
AKCJA JUBILEUSZOWA – organizowana po raz 10!
Zostaliśmy zapraszeni do corocznej akcji z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia!
Akcja ma na celu wsparcie uczniów Szkoły, będących w trudnej sytuacji materialnej, by
Święta upłynęły w radosnej atmosferze.
Podzieliliśmy się darami materialnymi – darami „od serca”!
Czas zbiórki: do 14 grudnia 2018. Miejsce: Warsztaty Szkolne Śl.TZN
Szkolny koordynator: Pan Arkadiusz Dryszel
Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w MIKOŁAJOWĄ akcję!
ŚWIĄTECZNE „TARGI EUROPEJSKIE i ŚLĄSKIE” 10 XII 2018
10 XII 2018 odbyły się Targi Europejskie i Śląskie pod hasłem „Święta na stołach
zjednoczonej Europy”.
Młodzież przygotowała 8 stoisk, które prezentowały się kolorowo i smakowicie. Można
było degustować potrawy świąteczne z różnych krajów Europy, pyszne ciasta oraz polskie
i śląskie dania.
Coroczne wydarzenie ma formę konkursu. W plebiscycie I miejsce zdobyła klasa 4a –
Niemcy, II miejsce klasa 3b – Rosja, III miejsce klasa 3c – Włochy. Kolejne miejsca
zajęły: klasa 2c – Czechy, klasa 3fk – Grecja, klasa 4g – Polska, klasa 2n – Hiszpania, klasa
3c – Śląsk.
Dziękujemy organizatorom: SKE i KKKŚl., a Radzie Rodziców za finansowe wsparcie
targów.
Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkim uczestnikom dziękujemy! Wyrazy uznania za
przygotowanie wydarzenia składamy na ręce organizatorek, szczególnie Pani Anny
Światłoń i Pani Edyty Sawickiej.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 19 XII 2018
Szkolne Koło Wolontariuszy i Samorząd Uczniowski zorganizowały 19 XII 2018 Szkolny
Kiermasz Świątecznej Pomocy. Klasy przyniosły pyszne ciasta, które można było nabyć za
dobrowolną kwotę. Datki przeznaczono dla najbardziej potrzebujących rodzin.
Dziękujemy wolontariuszom za poświęcony czas, gdyż ze słodkiej oferty mogli skorzystać
nie tylko uczniowie w godzinach dopołudniowych, ale także – popołudniową porą –
rodzice przybywający na wywiadówki semestralne.
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA 19 XII 2018
ŚWIĄTECZNY CZAS BOŻEGO NARODZENIA
„Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd.
Grają anieli, świat się chlebem dzieli i niesie świąteczny blask…”
Dni poprzedzające Boże Narodzenie obchodziliśmy uroczyście, składając sobie wzajemnie
życzenia, łamiąc się opłatkiem oraz uczestnicząc w Jasełkach i Wigiliach.
20 grudnia społeczność „Śląskich” miała okazję poprzez wspólną modlitwę i poczęstunek
chlebem wyrazić radość z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego.
Kulminacyjnymi wydarzeniami świętowania były Jasełka i Spotkania Opłatkowe
w klasach oraz Wigilia nauczycieli i pracowników, obchodzone 21 grudnia.
„Nadeszły Święta, Bóg na świat przyszedł,
Zbawienia łaski dał nam obficie…
Miłość Mu do nas zstąpić kazała,
Stąd się raduje dziś ziemia cała.”
Refleksje o Bożej miłości, która zatriumfowała, pokonując zło, były osnową VI – aktowego
spektaklu „Jasełek”, wystawionego przez Koło Teatralne pod kierunkiem ks. Tomasza
Kusza we współpracy z katechetą, Panem Pawłem Zygmuntem. Autorzy i artyści
zaprezentowali wspaniale widowisko. W scenografii płaszczyzn akcji: Nieba, Piekła,
szałasu pastuszków, pałacu Heroda i Betlejem podziwialiśmy grę aktorską połączoną ze
śpiewem i tańcem. Czujni Archaniołowie zdekonspirowali najpierw agenta Piekła, później
udaremnili podstęp diabła Rokity chcącego zabić pasterzy, by – według planu Lucyfera
i jego świty – świat nie poznał nowiny o narodzinach Dzieciątka Jezus. Nawet chytry
pomysł Heroda o zgładzeniu Trzech Mędrców ze Wschodu spełzł na niczym, gdyż
królowie w walce karate pokonali „dresiarzy”, sługusów przekupionego przez piekielne
moce tyrana. Najskuteczniejszym orężem przeciwko synom Piekła okazała się woda
święcona, a sprawcy „rzezi niewiniątek” Śmierć ścięła głowę kosą. Lud i królowie dotarli
z pokłonem do betlejemskiej stajenki, złożyli dary Bożej Dziecinie i razem z anielską strażą
zaśpiewali nowonarodzonemu Jezuskowi kolędę.
Morał szlachetnej tej przypowieści słowo narratora w sobie mieści:
„Bóg zszedł na ziemię, By uratować Adama plemię…
I przyszedł na świat w dziecka postaci, aby nas zbawić – nas, swoich braci…
Diabeł mu bardzo chciał w tym przeszkodzić, ale nic z tego! nie mógł nic zrobić.
Anioł pasterzy, królów wybawił. Wzywajmy zatem swego anioła,

Gdy grozi diabeł, w pokusie woła. Jako obrońcę Bóg go postawił.
I pamiętajmy… Wierzyć nam trzeba, I kochać Boga! Wtedy do nieba
Na pewno wszyscy się dostaniemy.”
Dziękujemy za radosne powitanie Świąt! Życzymy szczodrego błogosławieństwa Bożej
Dzieciny!
Kontynuacją

czasu

świętowania

były

Wigilie,

które

obchodzili

uczniowie

z wychowawcami oraz spotkanie przy wspólnym stole nauczycieli i pracowników.

PODZIĘKOWANIA DLA PANI EWY
Żadne słowa nie są w stanie oddać wzruszeń i emocji, które towarzyszyły
podziękowaniom Pani Ewie Odoj za ponad czterdziestoletnią pracę w Śl.TZN.
W dniu 20 grudnia nauczyciele i pracownicy Szkoły dziękowali i żegnali „Panią
Naczelnik” (nieformalny pseudonim).
21 grudnia, po spektaklu Jasełek, Pani Maria Kostrzewska-Staniszewska – w imieniu Rady
Rodziców, Pani Dyrektor Aneta Łosiewicz oraz przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego, jako wyraziciele wdzięczności młodzieży, składali na ręce Pani Ewy
rozliczne dowody uznania, wraz z tradycyjną „różą wdzięczności Śląskich”. Płynęły
słowa serdeczności, naprzemian ze łzami, bo jakże trudno rozstawać się z osobą, która
była „duszą, sercem i filarem Śląskich”.
Dziękujemy, Pani Ewo, za wszystkie wspólne chwile i każdy dzień, za trud i poświęcenie
na stanowisku pracy, za życzliwość i ogromne serce, którymi darzyłaś wszystkich
w Szkole, za uśmiech, ale również… stanowcze słowo, abyśmy przyczyniali się dla dobra
Śl.TZN i ich tradycji. Byłaś prawdziwym „tytanem pracy” w sekretariacie uczniowskim,
ostoją i wsparciem dla Uczniów i Absolwentów, cierpliwym doradcą dla Rodziców,
profesjonalnym mentorem dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego, a także dla wielu – drogą
przyjaciółką „spod 6”. „Exegi monumentum” Twojego wkładu sił i serca dla rozwoju
„Śląskich” jest nieocenione! I chociaż potocznie uważa się, że „nie ma ludzi

niezastąpionych”, to – jak pokazuje życie – byłaś wyjątkową osobowością. Jesteśmy Ci
bardzo wdzięczni za wszystko! Czujemy „wielką pustkę”, choć wiemy, że bliskość Szkoły
– w sensie dosłownym i metaforycznym – sprawi, że nie żegnamy się „na zawsze”.
Jesteśmy wpół drogi, droga pędzi z nami bez wytchnienia./ Chcielibyśmy i nasz ślad na
Twych drogach ocalić od zapomnienia.
Życzymy na ścieżce emerytalnej dobrego zdrowia i samopoczucia oraz pogody ducha,
realizacji w spokojnym rytmie planów osobistych, marzeń i pasji, cieszenia się pięknem
chwili i samozadowolenia od poranku do zachodu słońca, miłości i doceniania przez
najbliższych, życzliwości ludzkiej – słowem szczęścia, które daje spokojne i radosne serce
człowieka.
W tym duchu dedykujemy przesłanie „ojca poezji polskiej”, proste, a piękne mądrością
życiową:
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością.
(Jan Kochanowski, „Na dom w Czarnolesie”)
WOŚP – 13 I 2019
We współpracy z WOŚP Pani Katarzyna Ostrowska przeprowadziła nabór
wolontariuszy, którzy z ramienia Śl.TZN kwestowali podczas kolejnego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
ŻAŁOBA NARODOWA
„W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zarządziłem
żałobę narodową na terytorium RP od dnia 18 stycznia 2019 r. od godz. 17:00 do 19
stycznia do godz. 19:00. Wszystkich proszę o właściwe uszanowanie żałoby” – Prezydent
Andrzej Duda.
Podstawą prawną wprowadzenia żałoby narodowej jest ustawa o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z nią żałobę
narodową może wprowadzić prezydent w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie
w szczególności powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby
narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym
zakresie zwyczaje.
W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają
opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem; odwoływane są imprezy masowe,
rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.
Śl.TZN łączą się w żałobie narodowej i składają kondolencje Rodzinie i bliskim Pana
Pawła Adamowicza.

BOOKCROSSING W NASZEJ BIBLIOTECE
Do udziału w akcji „Uwolnij książkę” zapraszeni zostali wszyscy, którzy czytają i będą
czytać, ale przede wszystkim chcą dzielić się książkami z innymi.
W bibliotece szkolnej od 18 stycznia 2019r. działa oficjalna półka bookcrossingowa.
Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa,
ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby, regałów i kart bibliotecznych.
Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych
(park, pociąg, wybrany sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino), jak również w miejscach
w tym celu przygotowanych - półkach, stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je
przeczytać i przekazać dalej.
Przeczytałeś książkę, bardzo Ci się podobała, ale teraz stoi w Twoim pokoju na półce
zakurzona, zapomniana i zajmuje miejsce, podziel się nią z innymi czytelnikami. Ktoś na
pewno chętnie ją przeczyta.
Pamiętajmy, że książka czytana żyje dłużej. Właśnie taka półka znajduje się
w bibliotece. Zapraszamy!
24 I 2019 KONFERENCJA SZKOLENIOWA Rady Pedagogicznej nt.
kompetencji kluczowych uczniów
WAT – SPOTKANIE
W poniedziałek 04.02.2019. odbyło się spotkanie uczniów kilku klas IV w ramach
doradztwa zawodowego z absolwentem Śl.TZN, Panem Grzegorzem Bogdańskim, który
jako przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej przedstawił ofertę uczelni, realia
wojskowego życia i wiele ciekawostek o studiach. Propozycja może pomóc w określeniu
dalszej ścieżki edukacyjnej i planowaniu kariery zawodowej.
DZIEŃ MATURZYSTY I STUDNIÓWKA 8 II 2019
8 lutego 2019 roku nadszedł wymarzony dzień dla uczniów klas IV Śl.TZN, tegorocznych
Maturzystów.
Dopołudnia świętowali „czas przedmaturalnych krotochwil”, chociaż – wydawało się –
w tym roku jakby z mniejszą młodzieńczą „fantazją”… Mimo wszystko, poprzebierane
w ciekawe stroje grupy paradowały w szkole i na jej terenie.
Wieczorem miał miejsce Bal Studniówkowy w restauracji „Biały Dom” w Paniówkach.
Wspaniała zabawa, rozpoczęta powitaniem Gości i Uczestników oraz tradycyjnym
polonezem, trwała prawie do białego rana. Wszyscy prezentowali się elegancko i radośnie
bawili w takt różnorodnych rytmów muzycznych.
Bal Maturalny to swoiste „wkroczenie w dorosłość” i „prolog matury” – jak podkreśliła
Pani Dyrektor w życzeniach złożonych czwartoklasistom. Studniówka A.D. 2019
Maturzystów Śl.TZN z pewnością zostanie przez nich zapamiętana na wiele lat. Impreza
zorganizowana została profesjonalnie i z rozmachem, za co składamy podziękowanie
przede wszystkim Radzie Rodziców.
I tak w miłej atmosferze – czas minął, oczywiście, zbyt szybko. Pozostało odliczanie dni do
matury. POWODZENIA!!!

Życzyliśmy udanej zabawy na Balu Studniówkowym! Na 100 dni przed maturą
pomyślnego zdania egzaminów!
WALENTYNKI, ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH…
Wielkimi krokami zbliżyły się Walentynki, Święto Zakochanych. Najwyższy więc czas
było pomyśleć nad prezentem dla ukochanej osoby. Być może to będzie Kartka
Walentynkowa, wykonana na tę okazję samodzielnie.
Przypomnijmy sobie, co nieco o historii tego święta.
Walentynki, które obchodzimy 14 lutego, w południowej i zachodniej Europie są
obchodzone już od średniowiecza. Trochę później zaczęto je świętować również
w Europie północnej i wschodniej.
Do Polski obchody Walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego,
a popularne stały się dopiero w latach 90. XX wieku.
Dla tych, co nie wiedzą lub nie pamiętają, przypominamy, że tuż po Walentynkach, 15
lutego obchodzimy Dzień Singla. Patronem Samotnych Serc zwanych Singlami jest
święty Faustyn.
(Źródło: Władysław Kopaliński: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1985.)
Biblioteka szkolna ogłosiła dla uczniów Śl.TZN Konkurs plastyczno-literacki na
wykonanie „KARTKI WALENTYNKOWEJ” z tekstem w języku polskim, angielskim lub
niemieckim.
FERIE ZIMOWE 9 II – 24 II 2019
Wojewoda Śląski wydał zalecenie w zakresie realizacji na obszarze województwa akcji
„Bezpieczne ferie 2019”. Natomiast Koleje Śląskie umożliwiły bezpłatne przejazdy dla
dzieci i młodzieży w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim.
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
W dniu 26.02.2019r. gościliśmy w naszej Szkole przedstawiciela Śląskiego Centrum
Profilaktyki, który w klasach 1b, 2c, 3a przeprowadził warsztaty na temat metod
psychomanipulacji i werbunku do sekt. Pan jest terapeutą uzależnień, specjalistą do
spraw sekt i grup psychomanipulacyjnych, doradcą zawodowym.
Każdy człowiek może stać się ofiarą różnego rodzaju sekt. Na terenie województwa
śląskiego działa ok. 60 – 70 sekt. Działalność sekt jest bardzo często ukrywana pod
różnego rodzaju inicjatywami czy zajęciami tzw. „edukacyjnymi”.
W trakcie warsztatów młodzież uzyskała informacje na temat mechanizmów
psychomanipulacji jako metody werbunku do sekt. Pozyskała również informacje na
temat sekt religijnych, ekonomicznych, terapeutycznych czy pseudoedukacyjnych.
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Zostały
przeprowadzone w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
28 II 2019 Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej ”Nowa podstawa
programowa przedmiotów ogólnokształcacych”

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej „Magia neuronów lustrzanych,
czyli dlaczego wolimy pogodnych nauczycieli?” – 6 III 2019
BUDKARM. NA POMOC PTAKOM!
W dniu 6 marca 2019r. uczennice klasy 1b IV LO w Katowicach – Emilia Jagoda, Anna
Staroń i Klaudia Wojciechowska, realizujące projekt w ramach Olimpiady Zwolnieni
z Teorii, zorganizowały prelekcję dla uczniów wybranych klas pierwszych i drugich ŚTZN.
Uczennice, opowiadając o swoim projekcie, szczególny nacisk kładły na jego cel, czyli
uświadomienie społeczeństwu, że warto dokarmiać ptaki, bowiem przez takie działania
człowiek uwrażliwia się na przyrodę, a także zyskuje poczucie, że robi coś dobrego.
W ramach projektu dziewczyny wykonały karmniki, które zostały umieszczone
w różnych punktach Katowic oraz przeprowadzają prelekcje dla mieszkańców śląskich
miast, podczas których informują o problemie.
Uczennicom dziękujemy za wizytę w naszej Szkole i kibicujemy w realizacji inicjatywy.
Organizacja: Pani Anna Komoniewska.
AKCJA „ŚLĄSKIE CZYTANIE”
11 marca 2019 roku w Śl.TZN miała miejsce II edycja bibliotecznej akcji pod tytułem
„Śląskie czytanie”. W tym roku prezentowano fragmenty powieści Johna Grogana pt.
„Marley i ja. Życie, miłość i najgorszy pies świata”.
Akcja miała na celu popularyzację czytelnictwa w szkolnej bibliotece.
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny w ramach projektu pod nazwą
„mikroKATOWICE” przeprowadził w naszej szkole warsztaty dziennikarskie.
Cały cykl szkoleniowy poświęcony był tematyce dziennikarstwa obywatelskiego: Rola
obywateli we współczesnych systemach informacyjnych oraz jak zaangażowanie
obywateli może wpływać na kształtowanie przyjaznego otoczenia społecznego.
Celem warsztatów dziennikarskich było udowodnienie, że dzięki czynnemu
zaangażowaniu młodych obywateli (poprzez dziennikarstwo obywatelskie, szczególnie
w mediach społecznościowych) – można zmieniać miasto na lepsze.
Zajęcia prowadziły redaktorki portalu rozswietlamykulture.pl
W ramach warsztatów odbyły się w Szkole dwa spotkania 19 marca oraz 4 kwietnia 2019
roku.
Organizatorki: Panie Anna Światłoń, Edyta Sawicka, Agnieszka Pawlik, Anna Lorenc.
Dzięki warsztatom dziennikarskim poznałam wiele pomocnych stron i narzędzi, np. do edytowania
tekstów, zdjęć. Dzięki tym zajęciom poszerzyłam swoje zainteresowania…(Dominika)
Warsztaty dziennikarskie były dosyć nudne, ale dowiedziałem się kilku mniej lub bardziej
ciekawych rzeczy,. takich, jak: co to jest dziennikarstwo obywatelskie, programy i urządzenia
wykorzystywane przez dziennikarzy. Zostało też omówionych kilka funkcji programów, głównie
dokumentów google (Szymon)

Warsztaty dziennikarskie umożliwiły mi między innymi zapoznanie się z pomocnymi, nietrudnymi
sposobami korekty tekstu. Cieszę się, że wzięłam w nich udział i mam nadzieję, że wiedza zdobyta
na warsztatach przyda mi się w przyszłości (Karolina)
Zajęcia dziennikarskie w naszej szkole, moim skromny zdaniem, odbywały się w bardzo przyjaznej
atmosferze. Nauczyliśmy się, jak dobrze edytować tekst, skąd brać dobrej jakości zdjęcia. Uważam,
że każdy z uczniów, który był obecny na warsztatach, nauczył się czegoś nowego, mam nadzieję, że
w przyszłości odbędą się ponownie tego typu zajęcia (Madzia)
WSPANIAŁY DZIEŃ NIEMIECKI 2019
Koło Języka Niemieckiego zorganizowało 20.03.2019r. w Śl.TZN Dzień Niemiecki - „EIN
TAG IN DEUTSCHLAND”.
Można było spróbować specjałów niemieckiej kuchni, a wśród nich wypieków
przygotowanych przez uczniów, takich jak: ciasto czekoladowe, ciasto maślane, placek
z jabłkami, strudel z jabłkami i orzechami, tort szwarcwaldzki, pischinger, placek
cebulowy, a także sałatek ziemniaczanych w różnych odsłonach.
W szkolnym holu odbywała się wystawa prac promujących landy niemieckie jako miejsca
godne zobaczenia oraz pokaz prezentacji multimedialnych, przygotowanych na konkurs:
Herzlich Willkommen in Berlin.
Uczniowie Śl.TZN przygotowali się do konkursu wiedzy o Niemczech. Każdą klasę
odwiedziła komisja konkursowa w bawarskich strojach regionalnych, która sprawdzała
wiedzę realioznawczą. Uczniowie wykazujący się najlepszym wynikiem nagrodzeni
zostali żelkami HARIBO prosto z Bonn.
Przerwy umilała muzyka niemiecka, a w całej Szkole można było znaleźć niemieckie
akcenty.
Wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w promocję kultury niemieckiej oraz
przygotowali prace konkursowe, bardzo dziękujemy!
BERLIN – POCZDAM
W dniach 03-05.04.2019r. miała miejsce kolejna wycieczka do krajów niemieckojęzycznych.
Tym razem, zwieńczeniem szkolnych wydarzeń i konkursów o Niemczech oraz Dnia
Niemieckiego w Śl.TZN, był wyjazd do Berlina i Poczdamu. 60 uczniów wzięło udział
w udanej wyprawie, której celem było zobaczenie m.in:. Bramy Brandenburskiej, Placu
Poczdamskiego, Placu Aleksandra, Wieży Telewizyjnej, Katedry Berlińskiej, Alei "Unter
den Linden", okolic Reichstagu, Checkpoint Charlie, muru berlińskiego, jak i wspaniałego
rokokowego Pałacu Sanssouci w Poczdamie. Pogoda dopisała niebywale, więc udało się
również zorganizować rejs po rzece Szprewie. Dodatkową atrakcją było zakwaterowanie
we wspaniałej Leśniczówce w Słubicach. Wyjazd zaliczamy do bardzo udanych i już
myślimy, dokąd udać się za rok!
Opiekunowie: Panie Anna Burdach, Linda Grabowska, Maria Kwiatoń-Pięta, Sylwia
Możyłowska-Zając.
DNI OTWARTE w Śl.TZN
W dniach 22 i 25 marca 2019 w Śl.TZN odbyły się Dni Otwarte. Podczas nich naszą Szkołę
odwiedziło prawie 650 potencjalnych kandydatów: „podwójny rocznik”, czyli wkrótce

absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej, często w towarzystwie rodziców czy
absolwentów.
Oprowadzający zapoznali zainteresowanych ze strukturą „Śląskich” i systemem
nauczania. Goście mieli możliwość obejrzenia każdej sali lekcyjnej, laboratorium
chemicznego, pracowni przedmiotów zawodowych i warsztatów szkolnych, a także
biblioteki szkolnej i innych pomieszczeń, np. bufetu „Szolka i pauza”.
Koordynatorem Dni Otwartych był Samorząd Uczniowski. Dziękujemy opiekunom
Samorządu, wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom, a także – „dobremu
duchowi” Dyrekcji. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane profesjonalnie, „fachowo”,
czym chlubimy się również na co dzień.
Oferta kształcenia w Śl.TZN, „Złotej Szkole” – pierwszego na liście rankingowej
technikum w Katowicach, a trzeciego w województwie śląskim – jest bardzo atrakcyjna,
chociażby z uwagi na 9 różnych zawodów oraz wysoki poziom prowadzonych zajęć.
Jesteśmy szkołą na miarę XXI wieku. Jak brzmi misja Śl.TZN: Śl. – śląskość, T – tradycja,
Z – zaufanie, N – nowoczesność, placówką przyjazną i bezpieczną dla uczniów, ceniącą
tradycję i etos Ślązaków oraz łączącą 88-letnią historię istnienia „Śląskich” z wyzwaniami
współczesnego świata i perspektywami rozwoju dla młodego człowieka.
ZAPRASZAMY od 1 września nowych uczniów w progi Szkoły, do rodzinnej
społeczności Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych Technikum nr 17!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 27 – 29 III 2019
Rekolekcje wielkopostne odbyły się w kościele oo. dominikanów pw. Przemienienia
Pańskiego przy ul. Sokolskiej. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem ks. Tomasza
Kusza, ks. Piotra Kędziora, Pana Pawła Zygmunta oraz rekolekcjonistów, którzy dla nas
je przygotowali.
WYZYSK PRACOWNIKÓW – HANDEL LUDŹMI
27 marca 2019r. pod katowickim Spodkiem miało miejsce niecodzienne zdarzenie.
Odwiedził nas Big Red Bus, a wraz z nim przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej
z Warszawy.
Cel takowej wizyty nie był błahy: handel ludźmi to współczesne niewolnictwo, którego
ofiarami padają MŁODZI LUDZIE, czyli potencjalnie TY.
Media pokazują nam najczęściej, że ofiarami są młode, atrakcyjne dziewczyny, porwane
z ulicy. Obecnie przestępcy nie muszą nikogo porywać. Odpowiadając na ogłoszenie
o pracę, narażamy się sami na ryzyko współczesnego niewolnictwa.
Ogłoszenia o pracę, zamieszczane na portalach internetowych czy w gazetach, nie są
przez nikogo sprawdzane, a ich założeniem może być zwerbowanie ludzi w celu
wyzysku.
Uważaj na oferty, które: są idealne – wysokie zarobki, bez znajomości języka, bez
kwalifikacji; wszystko załatwimy za Ciebie; Nie posiadają rzetelnych danych

kontaktowych pracodawcy; zapewniają wszystko: pracę, przejazd, zakwaterowanie,
formalności; praca jest od razu.
Według raportu Trafficking in Persons Report 2016 najwięcej ofiar handlu ludźmi
i współczesnego niewolnictwa w Wielkiej Brytanii to obywatele Albanii, Wietnamu,
Nigerii, Rumuni i Polski. Przed wyjazdem do pracy: sprawdź, kim jest Twój pracodawca;
nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz; porównaj, czy wynagrodzenie nie jest
podejrzanie wysokie lub niskie; weź ze sobą kontakty do polskich organizacji w kraju,
do którego jedziesz; ustal z bliskimi tajne hasło, którego użyjesz w razie zagrożenia
Nie chcesz być wyzyskany w pracy – dzwoń: 727 55 44 33, weryfikacja.pracy@armiazbawienia.pl
Patronat honorowy: British Embassy Warsaw Ambasada Brytyjska w Warszawie
Informację opracowała: Pani Ewa Szynalska.
WIOSENNE SPOTKANIE SENIORÓW
W dniu 2 kwietnia 2019 w Śl.TZN gościliśmy emerytowanych nauczycieli i pracowników
na dorocznym spotkaniu przedświąteczno-wielkanocnym. Sympatyczną imprezę
przygotowała Rada Rodziców oraz Dyrekcja.
Był czas na chwile wspomnień i prywatne plotki oraz wydarzenia z życia Szkoły.
Do zobaczenia w przyszłym roku. Wszystkim drogim Seniorom życzymy zdrowych
i radosnych Świąt Wielkanocnych!
Dziękujemy organizatorkom z ramienia Rady Rodziców za ugoszczenie, a Pani Dyrektor
Anecie Łosiewicz za życzliwość i ciepłe przyjęcie.

ŚWIĘTO SZKOŁY – 4 IV 2019
W tym roku mija 88. rocznica powstania Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.
Z okazji Święta Szkoły uroczystość przygotowały klasy 1an i 2fk wraz z wychowawcami:
Panią Magdaleną Jawoszek i Panią Ewa Kaczmarczyk.
AKCJA PROTESTACYJNA – STRAJK NAUCZYCIELI
W związku z decyzją 07.04.2019., z godziny 22:00 o rozpoczęciu strajku przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych od dnia 08.04. do
25.04.2019. nie odbywały się planowe zajęcia dydaktyczne w Szkole.
Był to ciężki czas dla wszystkich! Dziękujemy za wsparcie naszym Uczniom i Rodzicom.

FERIE WIOSENNE 18 IV – 23 IV 2019
WIELKANOC 2019

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA KLAS MATURALNYCH 25 IV 2019
„OSTATNI DZWONEK” – POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW Śl.TZN 26 IV 2019
Kolejny rocznik absolwentów opuścił szkolne mury Śl.TZN. Żegnaliśmy maturzystów
ośmiu klas technikum podczas uroczystości „Ostatni dzwonek” 26 kwietnia 2019 roku.
Słowa podziękowania i życzeń skierowały w tym ważnym dla klas IV dniu Pani Dyrektor
Aneta Łosiewicz i Pani Maria Kostrzewska – Staniszewska, w imieniu Rady Rodziców.
Najzdolniejszym uczniom wręczone zostały świadectwa ukończenia Szkoły
z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz „Tarcze z Laurem”. Z rąk Dyrekcji
i Wychowawców otrzymali je:
z klasy 4a: Adrian Bożek, Piotr Kliś i Marek Rybarczyk; z klasy 4b – Łukasz Grobelczyk;
Brygida Blin, Elżbieta Bielawa, Wiktoria Dymińska, Paweł Oleownik, Adam Pawleta
oraz Anna Piernikarczyk – klasa 4c; Krzysztof Meler, Zuzanna Piekarczyk, Szymon
Terczyński i Tadeusz Wachowski (również „Tarcza z Laurem”) z klasy 4d; absolwenci
klasy 4g: Michał Fajkis, Bartłomiej Grabania, Andrzej Kokoszka, Jakub Snarski,
Mateusz Śliwka i Wojciech Szymański, który otrzymał także „Tarczę z Laurem”; z klasy
4i: Tomasz Dudzik, Marcin Jurecki i absolwent o najwyższej średniej ocen 5,73 –
ALEKSANDER PROBOSZCZ, uhonorowany „Złotą Tarczą Śl.TZN”; pięcioro uczniów
klasy 4n: Izabela Bogdańska, Kacper Frukacz, Michał Olszyczka, Patryk Pyrcik i Maciej
Żurawski. Za działalność społeczną na rzecz klasy i Szkoły Maciej Szatko z klasy 4ek
otrzymał „Tarczę z Laurem”. Ceremonii nagradzania prymusów towarzyszyły gromkie
brawa, a nawet owacje!
Nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców, wręczono zwycięzcom
konkursów, najlepszym czytelnikom, uczniom zaangażowanym w działalność na rzecz
klasy, Samorządu Uczniowskiego oraz różne formy zajęć pozalekcyjnych:
Marek Rybarczyk – za I miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, Bartosz Drzensla
– za II miejsce; Bartłomiej Grabania – wicemistrz Szkolnego Konkursu Ortograficznego;
najlepsi w konkursach niemieckojęzycznych: Dawid Szyja i Igor Masson (klasa 4i);
Łukasz Grobelczyk, Tomasz Bednorz (4i), Maciej Żurawski – czołowi matematycy

w Szkole; najlepsi czytelnicy 2018/2019: Piotr Topolnicki (4i), Katarzyna Komander (4c);
Zuzanna Piekarczyk – za aktywną działalność na rzecz biblioteki szkolnej; Adam Pawleta
– za pracę w samorządzie klasowym i reprezentowanie Szkoły w licznych konkursach
chemicznych; Elżbieta Bielawa i Natalia Bajorek – za aktywną pracę na rzecz klasy;
Zuzanna Piekarczyk i Adrian Bożek – za udział w życiu Szkoły i aktywną działalność
w Samorządzie Uczniowskim.
Z kolei, wyróżniona została liczna grupa sportowców, którzy reprezentowali Śl.TZN
w wielu dyscyplinach i zdobywali medale, puchary, dyplomy:
Mariusz Duda (4n), Szymon Głowania (4ek), Michał Myszor (4b), Wojciech Kozłowski
(4a), Kamil Jarosz (4b), Grzegorz Sojka (4b), Szymon Terczyński (4d), Tomasz Barnaś
(4d), Adam Pawleta (4c), Beniamin Kondera (4b), Maciej Pyka (4n), Maciej Żurawski
(4n), Jakub Stokfisz (4n), Dawid Szyja (4i), Kacper Trzaska (4ek), Paweł Krupowicz (4b),
Artur Błażkowski (4a), Seweryn Krzemiński (4b), Pawel Cieleban (4a), Maciej Żak (4n),
Mateusz Berzowski (4i), Filip Widuch (4n), Piotr Kliś (4a), Jędrzej Klus (4i), Arkadiusz
Latusek (4i), Maciej Szatko (4ek), Piotr Gil (4i), Kaja Borkowska, Elżbieta Bielawa,
Sandra Brzezińska, Aleksandra Piwczyk z klasy 4c.
Po uroczystości maturzystów zaproszono na rozdanie świadectw w salach.
Prowadzący akademię Rafał Zgrzywa z klasy 3ek w imieniu całej społeczności,
w szczególności Dyrekcji, Rodziców i Wychowawców, życzył absolwentom słonecznych
i pełnych przygód wakacji.
„MATURA po majówkowym weekendzie
Życzymy więc zaprezentowania rzetelnej wiedzy, wytrzymałości na stres, siły i hartu
ducha – słowem POWODZENIA!!!

PRAKTYKA ZAWODOWA DLA KLAS III i 2c, 2e
22 V 2019 KONFERENCJA SZKOLENIOWA „Nowa podstawa programowa
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w szkole
ponadpodstawowej zawodowej” (dla nauczycieli przedmiotów zawodowych)

27 V 2019 KONKURS na DYREKTORA Śl.TZN
Pani Aneta Łosiewicz wystartowała w konkursie na stanowisko Dyrektora Śl.TZN
w następnej kadencji i odniosła sukces.
Gratulujemy i życzymy sukcesów przez kolejne pięć lat!

29 V 2019 KONFERENCJA SZKOLENIOWA „Sytuacje kryzysowe w szkole –
prewencja, procedury, reagowanie
ŚWIATOWY DZIEŃ bez TYTONIU – 31 V 2019
Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów zaproponowanym przez Światową
Organizację Zdrowia jest “Tytoń a zdrowe płuca”. Hasło to skupia się na kwestii
negatywnego wpływu tytoniu na płuca – od raka po przewlekłe choroby układu
oddechowego – oraz podniesieniu wśród społeczeństwa świadomości na temat roli, jaką
płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka.
W dniu 31 maja w Śl.TZN przygotowano akcję edukacyjną, mającą zachęcić młodzież do
rzucenia palenia tytoniu.
W ramach akcji ogłoszono konkurs szkolny pt. „Rzuć palenie, bo szkodzi”. Zadaniem
uczniów było przygotowanie modelu opakowania po papierosach, mającego zniechęcić
młodzież do palenia tytoniu.
Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy 1c Izabela Ładoń oraz Szymon Seliskar
Przygotowane modele papierosów i modele pudełek po papierosach z hasłami
negującymi palenie papierosów oraz drastycznymi zdjęciami wskazującymi na
negatywny wpływ palenia na zdrowie człowieka uczniowie mieli okazję zobaczyć
podczas wystawy na parterze w budynku głównym szkoły.
Organizacja: Pani Marta Łyczba
Młody człowieku nie pal!!! Szkoda zdrowia i nie tylko... !!!
Akcja promocyjno-edukacyjna „Oddaj krew, proszą pracowite wampirki”
W dniu 7 czerwca 2019 w naszej Szkole przeprowadzona została akcja edukacyjnopromocyjna promująca honorowe krwiodawstwo. Przygotowana została w ramach
realizacji innowacji pedagogicznej „Ścieżka zdrowia nawykiem się stanie”.
Celem akcji było zachęcenie młodzieży do oddawania krwi, aby zapewnić odpowiednią
ilości krwi i jej składników na potrzeby lecznictwa, zwłaszcza w okresie kiedy szczególnie
jej brakuje, a więc w okresie wakacyjnym.
Akcję „Oddaj krew, proszą pracowite wampirki” przygotowali uczniowie klasy 1c
w składzie: Fabian Wieczorek, Grzegorz Biel, Izabella Ładoń, Anna Mendakiewicz, oraz
Aleksandra Stefańska, pod opieką Pani Marty Łyczby.
Przeznaczona była głównie dla uczniów klas trzecich, którzy mogą zostać potencjalnymi
krwiodawcami. Edukację przeprowadzono w siedmiu klasach: 1c, 1b, 3b, 3c, 3d, 3n, 3e.
„Pracowite wampirki” na zakończenie krótkich prelekcji na temat krwiodawstwa rozdały
zainteresowanym uczniom ulotki wyjaśniające zasady krwiodawstwa.
Pamiętajcie!
Dawcą może zostać każdy w wieku od 18 do 65 roku. Dawca nie może mieć
wykonywanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu,
zabiegów operacyjnych czy endoskopowych. Do oddania krwi powinien zgłosić się
wypoczętym, po lekkim niskotłuszczowym posiłku (np. pieczywo, chuda wędlina,
warzywa, owoce).
Wy również możecie oddać krew i uratować życie innym!! Ludzkie życie w Waszych
rękach!!! Zachęcamy do działania!!!

ŚWIĘTO SPORTU w Śl.TZN
W dniach 11 – 13.06.2019r. odbył się trzydniowy Dzień Sportu Śl.TZN. Frekwencja była
bardzo duża, rywalizacja zawzięta i super atmosfera. Uczniowie zaprezentowali swój
poziom w czterech dyscyplinach: piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i unihokeju.
Podium prezentuje się następująco:
piłka nożna: I miejsce – klasa 1an, II miejsce – klasa 2fk, III miejsce – klasa 1e
siatkówka: I miejsce – klasa 3g, II miejsce – klasa 1b, III miejsce – klasa 2g
koszykówka: I miejsce – klasa 1e, II miejsce – klasa 2a, III miejsce – klasa 1g
W turnieju unihokeja wzięło udział 6 zespołów z klas: 1an, 1b, 1g, 2fk, 3b, 3g
Klasyfikacja finałowa: I miejsce – klasa 3b, II miejsce – klasa 1b, III miejsce – klasa 1an, IV
miejsce – klasa 3g
Gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział, szczególnie w tak gorącym okresie!
ZUŻYTE BATERIE – AKCJA
Wciągu roku szkolnego młodzież i nauczyciele Śl.TZN zbierali zużyte baterie, które
zostały przekazane na szczytny cel. Organizatorem akcji była Pani Joanna Romanek.
Wszystkim zaangażowanym osobom dziękujemy!
V Święto Profilaktyki – Katowice 2019
17 czerwca br. w sali teatralnej Pałacu Młodzieży odbyło się V Święto Profilaktyki Katowice 2019.
W wydarzeniu wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z psychologami Panią Danutą
Snarską i Panią Tatianą Zych. W programie zaprezentowane zostały, m.in. zwycięskie
przedstawienia i spoty profilaktyczne przygotowane przez uczniów katowickich szkół.
W dyskusji z młodzieżą poruszano tematykę współczesnych zagrożeń.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie na ciekawe wydarzenie edukacyjne.
KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA KLAS I – III 17 VI 2019
UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
19 czerwca 2019
Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Tak, w poetycki sposób, opisywała refleksje nad upływem czasu polska Noblistka
Wisława Szymborska. I takim poetyckim akcentem rozpoczęła się uroczystość
zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
Martyna Chlodek i Marcin Fijoł powitali Dyrekcję Szkoły, przedstawicieli Rady
Rodziców, zaproszonych gości: Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych – Pana Lecha Banasika oraz
przedstawiciela Przedsiębiorstwa el12, Pana Roberta Lisika (w II turze uroczystości),
nauczycieli i wychowawców oraz uczniów.
Po wprowadzeniu sztandaru (w poczcie sztandarowym: Aleksandra Stefańska, Sandra
Szmist i Fabian Wieczorek) i odśpiewaniu hymnu, głos zabrała Pani Dyrektor Aneta
Łosiewicz, która i podsumowała rok szkolny, osiągnięcia i sukcesy uczniów oraz
nauczycieli, i życzyła wspaniałych wakacji. Następnie wzruszającą pożegnalną mowę
wygłosiła Pani Maria Kostrzewska-Staniszewska, przewodnicząca kończącej kadencję
Rady Rodziców. Podczas II tury uroczystości miało miejsce podziękowanie i wręczenie
Paniom z Rady Rodziców: przewodniczącej, skarbnik Annie Małeckiej oraz Agacie
Olszyczce i Alinie Drzensli – „róż wdzięczności”.
Kolejnym punktem programu było wręczanie nagród specjalnych, świadectw
z wyróżnieniem, nagród dla najlepszych uczniów poszczególnych klas, a także „Tarczy
z Laurem” za szczególne osiągnięcia.
Pan Lech Banasik uhonorował najlepszego absolwenta Szkoły 2018/2019, Aleksandra
Proboszcza, „ZŁOTĄ TARCZĄ Śl.TZN”.
Nagrody w Programie Akademia el12 z rąk Pana Roberta Lisika otrzymali: Hubert Kulik
z 3g, który zajął 1 miejsce i uzyskał stypendium, nagrody rzeczowe za kolejne miejsca:
Łukasz Janik – uczeń klasy 1d, Dawid Jaromina z klasy 3g, Andrzej Smrokowski z klasy
3b, Błażej Rusin, również z klasy 3b oraz Aleksandr Proboszcz – specjalną nagrodę
rzeczową, przyznawaną uczniowi klasy programowo najwyższej, który zdobył
największą liczbę punktów.
Dyrekcja i wychowawcy wręczali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe
i „Tarcze z Laurem” uczniom następujących klas: 1an – Łukasz Frąc, 1b– Mateusz
Miarka, 1c – Martyna Chlodek, Anna Mendakiewicz i Joanna Piura, 1d – Łukasz Janik,
Jakub Koczy i Marek Banaś, 1e – Dominik Gwardzik, 1g – Dominik Hołubasz i Karol
Bizoń, 2a – Filip Kozłowski, Kacper Władyszewski, Michał Dudniczenko oraz Bartosz
Faryniak, który otrzymał również „Tarczę z Laurem”, 2b – Bartosz Trefon, 2c – Milena
Mucha; Monika Zając, Wojciech Lisieński (również „Tarcze z Laurem”) oraz Mikołaj
Harazin – „Tarcza z Laurem”, 2d – Mateusz Białek, Jakub Białkowski, Filip Cichosz,
Olivier Halupczok, Maciej Jarnot, Adam Lisieński, Eustachy Lisiński, Jakub
Ptaszkowski, Jakub Sęk, Tomasz Wilk; Filip Cichosz, Maciej Jarnot, Adam Lisieński
i Tomasz Wilk otrzymali również „Tarcze z Laurem”, 2e– Aleksander Fido, który
otrzymał również „Tarczę z Laurem”, 2fk– Agata Kułakowska, Daniel Bobrowski
i Robert Dzwonek (także „Tarcze z Laurem”), 2g – Bartosz Dziembowski, Jan Jakubiec,
Jakub Kaszowski, Gabriel Malanowski, Bartosz Piątek, Robert Siwitza; Jakub
Kaszowski, Gabriel Malanowski, Robert Siwitza otrzymali również „Tarcze z Laurem”,
3a – Patryk Kajdas, 3c– Natalia Siodłak, Adrianna Wierzbicka (także „Tarcza
z Laurem”), Łukasz Czapura, Wojciech Kołodziej, Sebastian Macioszek, 3d– Kinga

Adamczyk (najwyższa średnia w Szkole: 5,35), Katarzyna Szczepańczyk, Kamil
Gajczak, a także Arkadiusz Gront, który otrzymał „Tarczę z Laurem”, 3e – Patryk Kloc,
Michał Kurek, Radosław Malesa; Gabriel Skergeth i Radosław Tomzik (obaj otrzymali
również „Tarczę z Laurem”), 3fk – Daniel Cogiel, Adam Paździerz i Radosław Smolik;
„Tarcze z Laurem” otrzymali: Daniel Cogiel i Radosław Smolik, a także Luiza Balcerzak
i Weronika Zackiewicz, 3g – Hubert Kulik, Tomasz Mietliński, Paweł Mrozik, Nikodem
Polak, Maciej Skórek.
W sumie świadectwa z wyróżnieniem otrzymało: 61 uczniów, a „Tarcze z Laurem” 23
uczniów.
Dyrekcja wraz z organizatorami konkursów i turniejów na forum społeczności szkolnej
gratulowała sukcesów:
konkursy polonistyczne: za zdobycie I miejsca w szkole w Ogólnopolskim Konkursie
Polonistycznym „Fraszka” – Roksana Zmorek z klasy 3c; za zajęcie I miejsca w Szkolnym
Konkursie Literackim dla młodych twórców pod hasłem „Gęsie Pióro” w kategorii
„Proza” – Dominika Gębusia z klasy 2c oraz za zajęcie I miejsca w kategorii „Poezja” –
Sebastian Wesoły z klasy 3g, wyróżnienie – Łucja Chodór z klasy 1d; za zajęcie III
miejsca w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „POLSKO, NIE JESTEŚ TY
JUŻ NIEWOLNICĄ!” – Daniela Landowska z klasy 2c; za zajęcie I i III miejsca
w Szkolnym Konkursie Ortograficznym o tytuł „Szkolnego Mistrza Ortografii” – Emilia
Kaczmarek z klasy 3c – 1. miejsce; Krzysztofa Łukoszek z klasy 3g – 3. miejsce
konkursy z języka angielskiego: za zajęcie 1. miejsca w Multimedialnym Konkursie
KAHOOT z j. angielskiego dla informatyków – Paweł Antolak i Mikołaj Radzyński
z klasy 3d; za zajęcie 1. miejsca w Multimedialnym Konkursie KAHOOT z j. angielskiego
dla energetyków – Alicja Trzepacz i Maciej Bucior z klasy 3n; za zajęcie 1. miejsca
w Multimedialnym Konkursie KAHOOT z j. angielskiego dla mechatroników – Adam
Steinhoff i Maciej Skórek - klasa 3g; za zajęcie 1. miejsca w Multimedialnym Konkursie
KAHOOT z j. angielskiego dla analityków – Michał Myśliński i Oskar Dunaszewski –
klasa 1c; za bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie English Ace – Amadeusz
Jarząb z klasy 3b, Kinga Adamczyk z 3d oraz Katarzyna Szczepańczyk z 3d; Katarzyna
Szczepańczyk otrzymała również nagrodę za zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Angielskiego "FOX"; za bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim
Konkursie English High Flier – Rafał Piechnik 1d, Maciej Zduniak 1an oraz Sebastian
Jakubik
konkursy z języka niemieckiego: za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
w OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Deutschfreund”,
„Sprachdoktor”, „Mogalo Verstehen” – Gabriel Skergeth z klasy 3e; a za zdobycie
wyróżnień i dobrych wyników – Rafał Piechnik 1d, Gabriel Malanowski 2g, Bartosz
Piątek 2g oraz Mateusz Kempski 2n; za zajęcie miejsc w szkolnym konkursie
plastycznym „Niemieckie kraje związkowe” – Katarzyna Duda z 2d (1. miejsce), Michał
Kurek z 3e (2. miejsce), Bartosz Trefon z 2b (3. miejsce); za zajęcie 1. miejsca Jakub
Okólski z klasy 1g, Bartosz Sorek z klasy 1d (2. miejsce), Piotr Kwietniewski z klasy 3e
(3. miejsce) – w konkursie szkolnym na prezentację multimedialną „Witamy w Berlinie”;
za zajęcie miejsc w Szkolnym Konkursie Realioznawczym „Co wiesz o Niemczech?” –

Olivier Halupczok z klasy 2d (1. miejsce), Patryk Bobik z klasy 3a (2. miejsce), Miłosz
Wicher z klasy 1b (3. miejsce)
konkurs matematyczny: I miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym dla klas
drugich uzyskali ex aequo uczniowie z klasy 2g: Jakub Kaszowski i Gabriel Malanowski
olimpiady i konkursy chemiczne: za uzyskanie tytułu Finalisty 65. Olimpiady Chemicznej,
zajęcie I miejsca w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Politechniki Śląskiej
oraz zdobycie wyróżnienia w XXXIV Konkursie Chemicznym Politechniki Warszawskiej
nagrodę otrzymał Mikołaj Harazin, klasa 2c; za zajęcie 2 miejsca w XVII Ogólnopolskim
Konkursie Chemicznym Politechniki Śląskiej oraz uzyskanie tytułu Laureata I stopnia
Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej z dziedziny chemii – Jakub Ćwiertnia klasa
3c; za zajęcie 1. miejsca w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Uniwersytetu
Śląskiego, 1. miejsca w XIII Regionalnym Konkursie Drużynowym z Chemii oraz
uzyskanie tytułu Laureata I stopnia Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej
z dziedziny chemii – Łukasz Czapura klasa 3c; za zajęcie 2. miejsca XIII Ogólnopolskim
Konkursie Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego, 1. miejsca w XIII Regionalnym
Konkursie Drużynowym z Chemii – Sebastian Macioszek również z klasy 3c
nagrody za Ogólnopolską Olimpiadę Zwolnieni z Teorii: Emilia Kaczmarek, Martyna
Sikorska, Justyna Borowiec – Finalistki Olimpiady Zwolnieni z Teorii, laureatki
Brązowego, Srebrnego i Złotego Wilka w kategorii reklama społeczna; Emilia Kaczmarek
to również Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Zostań Liderką
nagroda i dyplom Laureata za zajęcie 3. miejsca w grupie elektronicznej i zdobycie tytułu
laureata w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA – uczeń
klasy 3g Hubert Kulik
najlepsi czytelnicy roku szkolnego 2018/2019: Agata Ślązak z klasy 3fk, Błażej Rusin
z klasy 3b, Izabela Ładoń, AnnaMendakiewicz z klasy 1c oraz Michał Pietrzyk z klasy
2fk; Patrycja Ciwiś z klasy 3d – nagroda książkowa jako forma podziękowania za pracę
na rzecz biblioteki szkolnej
nagrody za WOLONTARIAT – za zaangażowanie w akcje pomocy organizowane przez
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, w tym akcję charytatywną na rzecz naszych
uczniów „Zostań Mikołajem z tarczą Śląskich" oraz za działalność dla stowarzyszenia
„Pomagam, więc jestem” zajmującego się pomocą osobom niepełnosprawnym, starszym
i potrzebującym – z klasy 3e Roksana Urbacka, Paweł Szynalski z klasy 1e oraz z klasy
2e: Krystian Hibner , Aleksander Orłowski, Szymon Muńkowiak i Janusz Kuczowic
nagrody za rywalizację sportową z okazji Dnia Sportu: za zajęcie 1. miejsca w siatkówce –
drużyna klasy 3g, za zajęcie 1. miejsca w unihokeju – drużyna klasy 3b, za zajęcie
1. miejsca w piłce nożnej – drużyna klasy 2fk, za zajęcie 1. miejsca w koszykówce –
drużyna klasy 1e
nagrody dla członków Szkolnego Koła PTTK: za zajęcie II miejsca w finale wojewódzkim
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK – Anna
Mendakiewicz z klasy 1c, Aleksandra Stefańska z 1c oraz Jakub Gumółka z klasy 1g; za
aktywną działalność na rzecz Szkolnego Koła PTTK – Julia Paris z klasy 1c
za zajęcie 1. miejsca w konkursie „Techniczna bombka bożonarodzeniowa” nagrodę
otrzymał Jakub Stacewicz z klasy 2n; za zajęcie 1. miejsca w konkursie „Projekt logo na
odzież Samorządu Uczniowskiego” nagrodę – Tomasz Frąc z klasy 1an

Szkolny Konkurs na SUPERKLASĘ: SUPERKLASĄ Śl.TZN w roku szkolnym 2018/ 2019
została klasa 3c, 2. miejsce zajęła klasa 2d, 3. miejsce klasa 3d; (nagroda za 1. miejsce –
1200 zł, 2. miejsce – 800 zł, 3. miejsce – 500 zł)
W części artystycznej na zakończenie uroczystości dwa utwory muzyczne, które
wprowadziły nas w dobry, wakacyjny nastrój, wykonał zespół uczniów z klas 1c, 1d oraz
1b i 3e: Joanna Piura, Magdalena Zaborska, Zuzanna Szaniewska, Jakub Labocha, Jakub
Trzpiot, Rafał Piechnik, Filip Wierzbik i Gabriel Skergeth.
Tegoroczną uroczystość przygotowały klasy 1c i 1d pod kierunkiem wychowawczyń:
Pani Beaty Dziedzic-Szymińskiej i Pani Anny Lorenc.
Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami w salach i pożegnanie do 2 września
2019.

WSPOMNIENIE ŚP. HENRYKA MATUSZKA
Pan mgr Henryk Matuszek zostanie zapamiętany przez kolegów i współpracowników
Śl.TZN jako człowiek o niepowtarzalnej osobowości, pełen wigoru i poczucia humoru,
wspaniały nauczyciel, uwielbiany przez uczniów.
Był absolwentem Śl.TZN (1958 – 1963). W progi Szkoły powrócił – po studiach w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Katowicach (Wydział Techniczny) i 19 latach pracy w innych
placówkach – jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pracował w Śl.TZN 11 lat (1 IX
1987 – 31 VIII 1998) na etacie i przez 5 lat (1 IX 1998 – 31 VIII 2003), po przejściu na
emeryturę, w niepełnym wymiarze godzin. Jego wielką pasją była turystyka i fotografia.
Będąc przewodnikiem beskidzkim, w Szkole działał jako opiekun koła TurystycznoKrajoznawczego PTTK, organizował wycieczki, rajdy i wakacyjne obozy wędrowne dla
młodzieży.
Niedawno dotarła do nas smutna wiadomość, że serdeczny Kolega zmarł 19 czerwca
2019r., w wieku 76 lat. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 25 czerwca br.
w Mikołowie.
Rodzinie Śp. Henryka Matuszka składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Absolwenci Śląskich Technicznych
Zakładów Naukowych w Katowicach.
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IV DNI ENERGII MIASTA KATOWICE
21.09.2018. uczniowie klas I, II, III kształcący się w zawodzie technik energetyk
uczestniczyli w konferencji dotyczącej COP24 i klimatu w ramach IV Dni Energii
Miasta Katowice „Black to Green” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach. Zaznajomili się z historią i celem COP, a reprezentacje szkół rywalizowały
w debacie „Co możemy zrobić dla klimatu?”
Opiekunowie: Pani Anna Burdach, Pani Linda Grabowska, Pan Daniel Sowa.
Debata o klimacie – zwycięstwo!
Uczniowie klasy 4n: Kacper Frukacz, Patryk Pyrcik, Filip Widuch reprezentowali Śl.TZN
podczas prezentacji i debaty „Co możemy zrobić dla klimatu?” w ramach IV Dni Energii
Miasta Katowice.
Nasi reprezentanci zaprezentowali się fantastycznie i zdobyli I miejsce.
Wygraną dla uczniów jest wycieczka techniczna do Wydziału V „Wieczorek” ZEC S.A
oraz voucher na roczną licencję oprogramowania RETScreen Expert, które pozwala na
wszechstronną identyfikację, ocenę i optymalizację technicznej i finansowej wykonalności
potencjalnych projektów dotyczących odnawialnej energii oraz wydajności energetycznej.
Gratulujemy!
Opiekunowie zwycięskiej grupy: Pani Linda Grabowska, Pan Daniel Sowa.
„BUDUJĘ SWOJĄ PIERWSZĄ DRUKARKĘ 3D”
Miło nam poinformować, że w dniu 29.10.2018r. miała miejsce premiera książki „Buduję
swoją pierwszą drukarkę 3D”, którą napisał uczeń klasy 4d Szymon Terczyński, wraz ze
swoim nauczycielem Markiem Smyczkiem, profesorem Politechniki Śląskiej dr hab. inż.
Damianem Gąsiorkiem, a także wiceprezesem zarządu Grupy Azoty S.A. dr Grzegorzem
Kądzielawskim. To ważna książka, bo pokazuje, jak współcześnie można współpracować,
łącząc uczelnie wyższe, szkoły średnie i szeroko rozumiany biznes. Dwóch współautorów
książki uczestniczyło również 29.10.2018. w otwarciu dużego Centrum BadawczoRozwojowego w Grupie Azoty w Tarnowie. Na otwarciu był m.in. Pan Premier Mateusz
Morawiecki i Pani Minister Jadwiga Emilewicz, z-ca dyr NCBIR prof. Aleksander Nawrat
i wiele innych znamienitych gości. Druki 3D studentów Wydziału Mechanicznego
Technologicznego Politechniki Śląskiej uświetniły otwarcie i były ciekawostką dla Pana
Premiera Mateusza Morawieckiego i Pani Minister Jadwigi Emilewicz.
Książka nie jest materiałem teoretycznym, skupiającym się na szczegółowym opisie każdej
technologii czy też współczesnej drukarki. Stanowi natomiast pełny, praktyczny
przewodnik opisujący proces budowy i użytkowania drukarek 3D na przykładzie modelu

Prusa i3. Zawiera także instrukcję montażu niecodziennego projektu drukarki 3D
z odzyskanych, starych napędów CD ROM.
Należy dodać, że ogromny wkład w napisanie książki wniósł kolejny uczeń Śl.TZN
Marcin Ciołczyk, który wykonał większość zdjęć niezbędnych w publikacji. Zaś
tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Nr1 w Piekarach Śląskich Daniel Pliszka,
zaprojektował szatę graficzną okładki książki.
Na koniec cytat naszego wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza, który w utworze „ODA
DO MŁODOŚCI” pisze:
Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy,
Kędy zapał tworzy cudy …
Życzymy wszystkim uczniom zapału i wytrwałości w pracy nad własnymi pomysłami,
które mogą się materializować :)
Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”
szczerze gratulujemy!
COP24 –SZCZYT KLIMATYCZNY ONZ w KATOWICACH
Szczyt Klimatyczny COP24 odbył się w Katowicach w dniach od 2 do 14 grudnia 2018.
Do Katowic przybyło ok. 30 tysięcy gości z blisko 200 krajów, by obradować w celu
wyznaczenia najważniejszych kierunków ochrony klimatu. W COP24 wzięli udział
reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych
i naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup, zainteresowanych
rozwiązaniami dotyczącymi klimatu.
Szczegółowe informacje
www.cop24.gov.pl.
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Organizacja tak dużego wydarzenia to olbrzymie logistyczne wyzwanie, wymagające współpracy
wielu osób i podmiotów z całego kraju, a także wsparcia ochotników. Dzięki pracy wolontariuszy
uczestnicy spotkania będą mogli swobodnie poruszać się po mieście i korzystać z przygotowanych
dla nich atrakcji – Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta Marcina Krupy ds. Organizacji
Pozarządowych.
Zostań wolontariuszem na Szczycie Klimatycznym!
Organizator wolontariatu: Urząd Miasta Katowice.
KONKURS PLASTYCZNY eCOPaka
7 XI 2018 w MDK Koszutka odbył się I etap konkursu – losowanie krajów, dla których
uczniowie Śl.TZN mieli przygotować upominki. W spotkaniu inaugurującym konkurs,
które zaszczycił obecnością Prezydent Miasta Katowice, Pan Marcin Krupa, uczestniczyli:

Dawid Jankun, Marcin Jurecki i Aleksander Proboszcz pod opieką Pani Marii KwiatońPięty. „Szczęśliwą ręką” uczniowie wylosowali następujące kraje: Argentyna, Łotwa,
Grecja, Paragwaj, Belize, Izrael, Korea Południowa.
Grupa młodzieży Śl.TZN w ramach konkursu plastycznego eCOPaka przygotowała
upominki dla przedstawicieli wylosowanych krajów uczestniczących w Szczycie
Klimatycznym COP24. Prezenty wykonane zostały własnoręcznie, z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii (m.in. druk 3D), w warsztatach szkolnych. Przesłaniem rzeźb
było nawiązanie do górniczej tradycji Śląska (granitowy kamień imitujący bryłę węgla),
który zmienia ekologiczne oblicze (symbolizuje je zielone drzewo). Całość projektu
uzupełniają elementy wskazujące na miejsce konferencji COP24: mapa Polski
w narodowych, biało-czerwonych barwach i wygrawerowane logo Katowic oraz znaki
charakterystyczne dla naszej Szkoły: tarcza Śl.TZN i metalowa „róża wdzięczności”.
Dodane zostały także flagi państw, którym dedykowane były upominki.
Mamy nadzieję, że prace będą pięknym wspomnieniem katowickiego wydarzenia na
skalę ogólnoświatową dla: Argentyny, Łotwy, Grecji, Paragwaju, Belize, Izraela, Korei
Południowej.
W konkursie wzięli udział uczniowie: Aleksander Fido, Paweł Furczyk, Janusz
Kuczowic, Hubert Kulik, Aleksander Orłowski, Radosław Rak, Michał Szafron, Paweł
Szynalski, Wojciech Wiśny, Roksana Urbacka, Amadeusz Zdebel.
Realizatorzy – opiekunowie projektu: Pani Danuta Kleinert i Pan Arkadiusz Dryszel, we
współpracy z Panią Dyrektor Anetą Łosiewicz.
Gratulujemy pomysłu, wysokiej klasy estetyki wykonanych prac oraz serdecznie
dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas!!!
PRZEKAZANIE PREZENTU DLA DELEGACJI Z IZRAELA – COP24
W okresie przedświątecznym otrzymaliśmy bardzo miłą wiadomość wraz ze zdjęciami, za
którą serdecznie dziękujemy.
„Szanowni Państwo,
W czasie Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach w dniach 2 – 14 grudnia 2018r.
miałem zaszczyt być oficerem łącznikowym dla Delegacji z Izraela. Z przyjemnością
przekazuję Państwu zdjęcia z przekazania prezentu, przygotowanego w Państwa Szkole,
dla Delegacji”.
Paweł Mierzwiński, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Pracownia Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza
„W TROSCE O DOBRY KLIMAT” – WARSZTATY
W dniu 19.11.2018r. uczniowie klasy 3fk mieli przyjemność wziąć udział
w dwugodzinnym warsztacie poświęconym zmianom klimatycznym pt. „W trosce
o dobry klimat”. Zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Katowice odbyły się
w namiocie Dobry Klimat zlokalizowanym na katowickim rynku. Głównym celem
warsztatów było nabycie wiedzy na temat funkcjonowania systemu klimatycznego.

Przybliżone zostało zagadnienie odpowiedzialnej i zrównoważonej konsumpcji zasobów
środowiska naturalnego, w tym roli Konferencji COP24. Zajęcia praktyczne miały na celu
rozbudzenie wrażliwości i otwartości młodych słuchaczy na przyrodę i wzbudzenie
motywacji do działań chroniących klimat.
Opiekunem grupy była Pani Marzena Pilch.
UDZIAŁW WARSZTATACH „CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KLIMACIE”
W dniu 22.11.2018r. uczniowie klas 3e i 4d uczestniczyli w warsztatach dotyczących
zmian klimatycznych na Ziemi, prowadzonych przez naukowców z Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. W programie znalazły się wykłady,
ćwiczenia praktyczne oraz wizyta w stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza, która
znajduje się na terenie Instytutu i jest włączona do krajowego systemu monitorowania
parametrów atmosfery. Opiekunem grupy była Pani Ewa Szynalska – szkolny
koordynator COP24.
WARSZTATY – IETU
W dniu 04.12.2018r. klasy 2e oraz 3d, pod opieką Pani Magdaleny Polak-Opałki i Pana
Łukasza Pownuga, udały się do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Celem warsztatów było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z ochroną klimatu
i zmianami klimatycznymi oraz adaptacją do zmian klimatu w mieście, którym
poświęcony jest kolejny Szczyt Klimatyczny ONZ - Konferencja COP24.
Warsztaty odbyły się w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU),
Katowice, ul. Kossutha 6. Prowadzący je eksperci IETU posiadają wieloletnie
doświadczenie zawodowe związane z diagnozowaniem i oceną stanu środowiska,
ochroną środowiska, a także doświadczenie w popularyzacji wiedzy na temat ekologii
i ochrony środowiska.
Na warsztatach eksperci Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych budowali
zrozumienie złożonych zagadnień, jakimi są zmiany klimatu oraz proces adaptacji do ich
skutków. W pierwszej części uczestnicy warsztatów pracowali nad zidentyfikowaniem
przyczyn, poznaniem skutków zmian klimatu i szukaniem rozwiązań tego problemu,
zarówno w perspektywie globalnej, jak i tego, co każdy z nas może zrobić dla ochrony
klimatu. Druga część warsztatów była okazją do rozmowy o adaptacji do zmian klimatu
w miastach na przykładzie Katowic.
Poza zagadnieniami związanymi z klimatem, uczniowie mieli możliwość zwiedzenia
stacji Państwowego Monitoringu Środowiska.
COP24 – FOTORELACJA
Dzięki uprzejmości Pana Pawła Mierzwińskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach Pracownia Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza,
otrzymaliśmy linki do bogatej fotorelacji z tak ważnego dla Świata, Polski
i Katowic wydarzenia, jakim był Szczyt Klimatyczny COP24.
https://www.flickr.com/photos/cop24official/44471725080/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/cop24official/46288663611/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/cop24official/46238363092/in/photostream/

KATOWICE MIASTEM FACHOWCÓW – wizyty studyjne w Śl.TZN
KATOWICE MIASTEM FACHOWCÓW to projekt Urzędu Miasta Katowice, adresowany
do uczniów klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjów. Ma zachęcić młodzież stojącą
przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia zawodowego.
W ramach projektu odbywały się m.in. wizyty studyjne w szkołach technicznych.
Śl.TZN gościły grupy z opiekunami według harmonogramu od października do
listopada 2018.
Szkolnym koordynatorem był Pan
przedsięwzięcia Samorząd Uczniowski.

Andrzej

Gruszka,

współorganizatorem

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
19 grudnia 2018r. miała miejsce uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady
Ministrów. Nagrodzonym uczniem Śl.TZN był Jakub Snarski, który uzyskał w roku
szkolnym 2017/2018 najwyższą średnią w Szkole: 5,86.
Gratulujemy wyróżnienia i życzymy obecnemu już maturzyście ukończenia technikum
z najlepszymi wynikami oraz spełnienia dalszych planów zawodowych.
Jakubie, bądź dumą „Śląskich”!
WIGILIA DLA SAMOTNYCH – 24XII
W tym roku Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe miały zaszczyt zostać Patronem
Społecznym wydarzenia „Wigilia Dla Samotnych 2018”.
Jednym z warunków współpracy było zaangażowanie grupy uczniów do przygotowań
akcji. Na wyróżnienie za aktywność na rzecz bezinteresownego niesienia pomocy osobom
samotnym zasłużyli: z klasy 4g Klaudia Bittner, Rafał Makejka; z klasy 4ek Szymon
Boczek, Grzegorz Sobolewski, Maciej Szatko; Maciej Wajs (4d); Szymon Muńkowiak
(2e); klasa1c: Amelia Muńkowiak, Sara Sudomierska, Martyna Chlodek, Anna
Mendakiewicz, Joanna Piura, Fabian Wieczorek, Zuzanna Szaniewska, klasa 1d:
Weronika Kutek i Kacper Wójcik.
Maciej Wajs, Lider Działu Promocji akcji WDS 2018.

Śl.TZN “ZŁOTE TECHNIKUM” 2019
Ranking Techników 2019 – „PERSPEKTYWY”

Śl.TZN: 1. miejsce w KATOWICACH, 3. miejsce w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,
21. miejsce w POLSCE,
W dniu 10 stycznia opublikowany został RANKING PERSPEKTYWY 2019, w którym
Śl.TZN znalazły się na zaszczytnym miejscu. Zdobycie miejsca w czołówce
ogólnopolskiego rankingu jest dla Szkoły zasłużonym powodem do dumy.
W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty
maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona
pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych,
dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy mamy prawo do
używania w 2019 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2019”, wraz
z graficznym znakiem jakości.
Ranking maturalny 2019
W rankingu maturalnym Śl.TZN znalazły się na 18. miejscu.
Kryteria przyjęte w rankingu: zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały
ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%),
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów
dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
GRATULACJE DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI Śl.TZN!
ŚLĄSKI RANKING PERSPEKTYWY 2019
6 lutego 2019r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej nagrodzone
zostały najlepsze licea i technika w Śląskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy
2019.
Wśród 100. najlepszych szkół technicznych w kraju znalazło się 14 techników
z województwa śląskiego. Pamiętajmy, że aż 11 z nich znalazło się w pierwszej

pięćdziesiątce, w tym Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach – najlepsze
technikum w Katowicach!
Pani Dyrektor Aneta Łosiewcz razem z uczniami miała przyjemność odebrać nagrodę dla
trzeciego najlepszego technikum w województwie śląskim.
Region przywiązuje ogromne znaczenie do jakości edukacji, co można zauważyć poprzez
obecność na gali: uczniów, dyrektorów i nauczycieli nagradzanych szkół, a także
towarzyszących im prezydentów miast, posłów i senatorów z Górnego Śląska.
Dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję… Do zobaczenia za rok!
Śl.TZN na FESTIWALU NAUKI
W dniach od 12 do 14 stycznia 2019 roku odbywał się na terenie Międzynarodowego
Centrum Kongresowego w Katowicach, organizowany przez Uniwersytet Śląski, III
Festiwal Nauki. W ramach wydarzenia w dniach 13 i 14 stycznia Wydział Edukacji
i Sportu zorganizował Śląski Przegląd Zawodów, w którym kolejny rok z rzędu mieliśmy
przyjemność uczestniczyć.
W ramach eventu uczniowie naszej Szkoły prezentowali szeroką ofertę edukacyjną Śl.TZN
na przygotowanym przez nich stanowisku. Lewitron, brama wjazdowa sterowana PLC,
wydruki 3D to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez naszą młodzież.
Festiwal skierowany był do uczniów najstarszych klas gimnazjów i szkół podstawowych
i miał na celu popularyzację kierunków technicznych i zawodowych.
Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas,
przygotowanie stanowiska i ogromny wkład w promocję „Śląskich”
Opiekunami grupy byli: Pani Magdalena Szwedor, Pan Daniel Sowa, Pani Justyna
Mazurek i ks. Tomasz Kusz.
„GRAMY NA MAKSA”
25 stycznia 2019r. w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach
miał miejsce koncert charytatywny „Gramy na Maksa”, w którym wystąpiły zespoły:
DOBRE LUDZIE, Albo i Nie, Gospel Sound oraz Tree od Sound.
Celem charytatywnego wydarzenia była pomoc Maksowi Rawłuszewiczowi – 22-latkowi
z Zabrza, który został pobity w kwietniu 2018 roku i ma poważne problemy zdrowotne.
Uczniowie Śl.TZN pod kierunkiem Pana Arkadiusza Dryszla – w ramach współpracy ze
stowarzyszeniem „Pomagam, więc jestem” – wzięli udział jako wolontariusze w obsłudze
tej imprezy. Wpuszczali i oprowadzali gości, pracowali w szatni, pomagali w małej aukcji,
sprzedawali cegiełki, a przede wszystkim wykonali róże, które zostały sprzedane na
licytacji. Aukcja odbywała się w przerwach pomiędzy występami grających zespołów.
Między innymi zostało wylicytowane pióro Prezydenta Katowic z wygrawerowanym
napisem „Marcin Krupa”. (pióro sprzedało się za 950 zł).
Pan Arkadiusz Dryszel od kilkunastu lat współpracuje (teraz również z naszymi uczniami
i absolwentami) ze stowarzyszeniem „Pomagam, więc jestem”, działającym na rzecz osób
niepełnosprawnych. Działalność ta ma na celu wsparcie osób szczególnie potrzebujących
pomocy. W jej zakresie jest również organizacja koncertów charytatywnych i aukcji dzieł
sztuki, z których dochód jest przeznaczany na likwidację barier architektonicznych czy

rehabilitację. Aukcję zazwyczaj prowadzi Pan Jacek Łapot z kabaretu „Długi”. W marcu
będzie organizowana kolejna aukcja.
Uczniowie jako przedstawiciele Śl.TZN i wolontariusze zostali wywołani na scenę
i otrzymali oficjalne podziękowanie . My również dziękujemy za wielkie serce!
AKCJA CHARYTATYWNA & KOŁO TEATRALNE Śl.TZN
W bielszowickim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny pod hasłem “We love
Kasia". Dochód z koncertu został przeznaczony na leczenie Kasi Honorowicz.
W szczytnym celu wystąpiło Koło Teatralne z przedstawieniem „Jasełka”, równie gorąco
oklaskiwane jak podczas konkursowej rywalizacji w Rudzicy i premiery
bożonarodzeniowej w Szkole 21 XII 2018.
WIZYTA PANI MINISTER W „ŚLĄSKICH”
26 marca 2019 r. odbył się w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach Śląski Kongres
Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląską Kurator Oświaty we
współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, adresowany do pracodawców, organów
prowadzących szkoły, dyrektorów szkół kształcących w zawodach, nauczycieli, doradców
zawodowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przedmiotem spotkania była
debata na temat perspektyw kształcenia zawodowego, jego zmian i dostosowania do
współczesnego rynku pracy.
Wydarzeniem towarzyszącym kongresowi była wizyta Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej Pani Marzeny Machałek, w towarzystwie Wicewojewody Pana
Roberta Magdziarza i Kurator Oświaty Pani Urszuli Bauer, w naszej Szkole. Goście
spotkali się z Dyrekcją, nauczycielami i uczniami. Wizyta była okazją do zapoznania się
z tradycją i osiągnięciami Śl.TZN. Pani Minister z wielkim zainteresowaniem zwiedziła
nasze nowoczesne – po modernizacji – warsztaty szkolne, poświęciła uwagę na obejrzenie
zajęć oraz rozmowę z uczniami i nauczycielami praktycznych zajęć zawodowych.
AUKCJA CHARYTATYWNA
27 marca 2019 odbyła się aukcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych,
starszych i potrzebujących, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pomagam, więc
jestem”.
Była to aukcja dzieł sztuki mająca na celu pomoc w zdobyciu funduszy na rehabilitację
Maksa, dla którego wcześniej był zorganizowany koncert charytatywny z aukcją małą.
Co roku aukcja jest organizowana dla kogoś innego. Tegoroczne wydarzenie prowadził
Pan Jacek Łapot, satyryk, artysta kabaretowy i radiowy występujący w kabarecie Długi.
Nasi uczniowie pod kierunkiem Pana Arkadiusza Dryszla pomagali jako wolontariusze
w organizacji i przebiegu całości imprezy oraz wykonali tradycyjnie róże w technice
metaloplastycznej. Oczywiście, wszystko wyszło rewelacyjnie, a wolontariusze Śl.TZN
stanęli na wysokości zadania. Dziękujemy!
SSM "Ślązaczek" – srebrne wyróżnienie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek" otrzymało srebrne wyróżnienie w 58.
Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w roku 2018.

Uroczysta gala miała miejsce w Prudniku 5-7.04.2019. Uczestniczyła w niej Pani Joanna
Haśnik, kierownik „Ślązaczka”.
SZKOŁA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 2019
Z dumą informujemy, że Śl.TZN zostały wyróżnione: 50. miejsce w Polsce i 12. miejsce
w województwie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości pod
patronatem Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
oraz dziennika „Rzeczpospolita”. Partnerami Rankingu są Google i Allegro.
Ranking przedstawia 150 wyróżnionych szkół, których uczniowie najlepiej poradzili sobie
z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To
kompetencje przyszłości, które pozwolą im nie tylko poradzić sobie na rynku pracy
i prowadząc własną firmę, ale też rozwinąć zaangażowanie społeczne.
Uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w ramach olimpiady
„Zwolnieni z teorii” przygotowywali projekty społeczne, które uzyskały wysokie
notowania i wyróżnienie w ocenie jury konkursu oraz odbiorców i znalazły się w finale
Olimpiady.
II BIEG ZWYCIĘSTWA
Dla upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, w niedzielę 9 czerwca
2019, Śl.TZN, X LO oraz Parafie Opatrzności Bożej w Zawodziu i Najświętszego Serca
Jezusa Misjonarzy Oblatów na Koszutce zorganizowały II BIEG ZWYCIĘSTWA.
Start poprzedzony został intensywną rozgrzewką. Następnie – mimo „żaru lejącego się
z bezchmurnego nieba” – ponad 50 zawodników pokonało dystans z Zawodzia na
Koszutkę.
Po krótkiej regeneracji sił, umilonej występem zespołu muzycznego „Śląskich” w składzie:
Joanna Piura (1c) – wokal, Zuzanna Szaniewska (1c) – wokal i gitara, Rafał Piechnik (1d) –
perkusja oraz gitarzyści z klasy 2d: Jakub Białkowski i Paweł Drzazga, nastąpiła uroczysta
dekoracja zwycięzców biegu.
Puchary i dyplomy z rąk Pani Dyrektor Anety Łosiewicz i ks. Bartosza Madejskiego
otrzymali:
- w kategorii kobiet: Pani Dominika Odias – 1. miejsce; Pani Patrycja Pudełko –
2. miejsce; Pani Maria Magierska – 3. miejsce
- w kategorii mężczyzn: Karol Bizoń – uczeń klasy 1g Śl.TZN; Pan Rafał Mykała –
2. miejsce; Pan Tomasz Bizoń – 3. miejsce
WIELKIE BRAWA dla ZWYCIĘZCÓW i podziękowania dla ZAWODNIKÓW za
sportowego ducha rywalizacji!
Na dalszą część imprezy złożyły się: występ uczennic X LO, Msza św. w intencji poległych
uczestników historycznego czynu zbrojnego oraz złożenie wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Powstańców Śląskich.
Przedsięwzięcie, mające na celu popularyzowanie postaw patriotycznych i kultywowanie
regionalnych tradycji niepodległościowych oraz aktywności fizycznej i zdrowego trybu
życia w środowisku lokalnym, zakończyło się sukcesem. Organizacja imprezy powiodła
się dzięki inicjatywie pomysłodawców: Pani Dyrektor Danuta Kleinert i Pan Wojciech
Cebo, wsparciu Pani Dyrektor Anety Łosiewicz i proboszcza OMI Bartosza Madejskiego
oraz sportowemu zaangażowaniu Pana Mirosława Stawowskiego i Pana Jarosława

Kabzy. Dziękujemy również Radzie Rodziców, wszystkim nauczycielom, pracownikom,
uczniom i wolontariuszom, którzy przyczynili się do uświetnienia II BIEGU
ZWYCIĘSTWA. Składamy podziękowanie patronom honorowym i medialnym,
uczestnikom biegu, a także mieszkańcom Katowic, którzy przyjęli zaproszenie na
wydarzenie i dopingowali zawodników.
„EKOODPOWIEDZIALNIE” 2019
W dniu 15 czerwca 2019 w Parku Leśnym Muchowiec odbył się coroczny Piknik
Rodzinny Ekoodpowiedzialnie, organizowany przez Wydział Środowiska Miasta
Katowice.
Tradycyjnie uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w tym wydarzeniu. Piknik ma na celu
promowanie ekologicznego trybu życia oraz edukację najmłodszych w tym zakresie. Dla
Szkoły jest to niezwykła okazja do promocji „Śląskich” i zawodów związanych
z ekologią: technik energetyk oraz technik ochrony środowiska.
Pogoda jak zwykle dopisała, a stanowisko naszej Szkoły cieszyło się sporym
zainteresowaniem.
Bardzo dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za zaangażowanie i poświęcony czas.
Opiekunami grupy byli: Pani Linda Grabowska, Pani Magdalena Szwedor i Pan Daniel
Sowa.

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY „TECHNIKA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Organizatorzy projektu to: Instytut Regionalny w Katowicach, Cefir w Dunkierce oraz
Gustav Stresemann Institut w Bonn.
Koordynatorzy w Śl.TZN: Pani Magdalena Szwedor i Pan Daniel Sowa
Główne cele polsko – niemiecko – francuskiego projektu: poznanie innych kultur oraz
systemów kształcenia, udział w warsztatach o tematyce związanej z ochroną środowiska
i równowagą pomiędzy środowiskiem a przemysłem i postępem technologicznym,
wzajemna integracja, kształcenie kompetencji interpersonalnych i językowych.

KATOWICE
W dniach od 5 do 10 listopada 2018r. miało miejsce trzecie spotkanie w ramach cyklu
wymiany polsko-niemiecko-francuskiej projektu „Technika a zrównoważony rozwój”.
Tym razem uczniowie Śląskich gościli uczniów z Francji i Niemiec.
Głównym celem była wzajemna integracja, poznanie międzykulturowe oraz poszerzanie
wiedzy językowej krajów uczestniczących. Spotkanie było niezwykłą okazją do poznania
kultury Górnego Śląska. W ramach pobytu uczniowie zwiedzili: Muzeum Śląskie,
Kopalnię Guido, Park Śląski, Stadion Śląski oraz mieli możliwość przejazdu kolejką
linową „Elka”.
Obowiązkowym punktem programu było zwiedzanie Szkoły oraz warsztaty związane ze
zrównoważonym rozwojem przemysłu.
Wszystkim zaangażowanym w projekt oraz w organizację zwiedzania serdecznie
dziękujemy za wkład pracy i poświęcony czas. W szczególności pragniemy podziękować
Pani Dyrektor Anecie Łosiewicz za ciepłe przyjęcie zagranicznych gości i przedstawienie
Śl.TZN.
Wcześniejsze spotkania to:
LILLE - w dniach 17 do 23 lutego 2018. odbyło się drugie spotkanie w ramach cyklu
polsko - niemiecko - francuskiej wymiany „Technika a zrównoważony rozwój”.
DUISBURG – w dniach 26 listopada do 1 grudnia 2017 r. 12 uczniów z klas 2a, 2e i 2g
wzięło udział w pierwszej części projektu, odbywającej się w niemieckim Duisburgu.

ZIT – PROJEKT
Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do
kształcenia zawodowego w Śl.TZN
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
– 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII.
Infrastruktura edukacyjna, dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, dla
poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT w Śląskich
Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach zakończyły się prace remontowe
warsztatów szkolnych i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych
i pracowni do kształcenia zawodowego. Możemy szczycić się warsztatami, które uchodzą
za najlepiej urządzone i przygotowane do edukowania młodzieży w zakresie szkolnictwa
zawodowego, nie tylko w województwie, ale i w kraju.

SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich SOS Szkolenia Otwartych Szans
realizuje Miasto Katowice

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe brały udział w projekcie, którego celem było
zwiększenie w okresie od 1.09.2016. do 28.09.2018. zdolności do zatrudnienia wśród 84
uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach
(Technikum nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie
zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, a także
zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach
Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli
przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz adaptację pomieszczenia do
potrzeb pracowni rysunku technicznego odręcznego i komputerowego.
Z wiosną 2019 roku rozpoczął się PROJEKT SOS_2, realizowany ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany z UE: 635
585,37 PLN

Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 04.03.2019r. do 30.10.2020r. zdolności do
zatrudnienia wśród 48 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
w Katowicach Technikum nr 17 poprzez realizację staży u pracodawców, kursów
w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących
kwalifikacje, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich
Technicznych Zakładach Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla
6 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, 6 nauczycieli języka
obcego zawodowego oraz adaptację pomieszczenia do potrzeb pracowni języka obcego
zawodowego.
Kierownik projektu: Pan Ireneusz Boczek, Specjalista ds. wdrażania projektu: Pani
Linda Grabowska.
REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
W okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku wykonano zadania związane z: doradztwem
zawodowym dla uczniów, kursem SEP dla uczniów, kursem AutoCAD podstawowym
oraz Inventor podstawowym dla uczniów, kursem AutoCAD + Inventor dla nauczycieli,

kursem operator maszyn skrawających (CNC i konwencjonalne) z egzaminem, stażami
zawodowymi u pracodawców.
Do końca czerwca 2019r. zrealizowano 8 godzin zajęć grupowych z doradztwa
edukacyjno-zawodowego po 2 godziny dla każdej z grup. W zajęciach wzięło udział 48
uczestników podzielonych na 4 grupy po 12 osób. Kontynuacja zadania nastąpi w roku
szkolnym 2019/2020.
W maju 2019r. odbył się kurs SEP dla 20 uczestników projektu i zakończył się egzaminem
oraz uzyskaniem uprawnień G1 do 1kV.
W maju i czerwcu 2019r. odbył się kurs AutoCAD podstawowy dla uczniów w wymiarze
30 godzin. Kurs został zorganizowany dla 3 grup po 12 uczestników i zakończył się
egzaminem. Kurs Inventor podstawowy dla uczniów zostanie przeprowadzony w roku
szkolnym 2019/2020.
W czerwcu 2019r. odbył się kurs AutoCAD dla nauczycieli. Kurs został zorganizowany
dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych i zakończył się egzaminem wewnętrznym.
Kurs Inventor dla nauczycieli zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020.
W maju oraz czerwcu 2019r. przeprowadzony został kurs operator maszyn skrawających
konwencjonalnych dla 2 grup po 8 uczestników. Do końca czerwca przeprowadzono 16
godzin zajęć dla każdej z grup. Kontynuacja kursu, egzamin oraz kurs CNC nastąpi
w roku szkolnym 2019/2020.
Nawiązano współpracę z firmami, które przyjmą uczestników projektu na 4-tygodniowy
staż w okresie lipiec-sierpień 2019r. Trwają procedury związane z dopełnieniem
formalności związanych z przyjęciem 16 uczestników na staż w zakładach pracy.
OLIMPIADA ZWOLNIENI Z TEORII
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach stały się w roku szkolnym 2018/2019
miejscem, gdzie kwitła społeczność obywatelska uczniów. Wszystko za sprawą programu
„Szkoła Kompetencji Przyszłości” realizowanego w ramach olimpiady praktycznej
„Zwolnieni z Teorii”. Polegała ona na zrealizowaniu autorskiego projektu społecznego
przy pomocy strony internetowej. Uczniowie rejestrowali zespół, planowali całe
przedsięwzięcie pod okiem mentora, wprowadzali w życie, a na koniec dokumentowali
na platformie.
Dzięki zaangażowaniu uczennicy klasy 3c Emilii Kaczmarek i nauczycieli Szkoły Pani
Anny Komoniewskiej i ks. Tomasza Kusza w „Śląskich” działało 13 projektów.
Tematyka była bardzo różna i często powiązana z pasjami pomysłodawców.
Termin zakończenia projektów upłynął w marcu 2019 roku.
PREZENTACJA PROJEKTÓW:
„GRAŻYNA BIZNESU v2”
Temat: społeczeństwo obywatelskie
Format: reklama społeczna

Grażyna i Janusz Biznesu to postacie znane każdemu użytkownikowi Internetu. Słyną oni
ze skąpstwa i karykaturalnego podejścia do oszczędzania. Kampania „Grażyna Biznesu”
ma na celu pokazanie polskiej młodzieży, że „bycie Grażyną” nie jest czymś negatywnym,
a wręcz przeciwnie – ułatwia życie. Poprzez prowadzenie edukacyjnego fanpage’u
i kręcenie mini serialu o losach Janusza i Grażyny zespół udowadnia, że warto być
oszczędnym i przedsiębiorczym w swoim codziennym życiu. Poza przydatnymi
definicjami ekonomicznymi uczniowie publikują infografiki, w których zawierają dane,
dające do myślenia każdemu młodemu człowiekowi! Kolejnym elementem nowej odsłony
„Grażyny Biznesu” będzie zbiórka charytatywna na iście grażyński cel. Grażyna Biznesu
się rozwija, a nasza społeczność razem z nią :)
Zapraszamy na stronę: https://www.facebook.com/grazynabiznesu.2018/
Zespół: uczniowie z klasy 3c (oraz innych szkół).
„MARTWY PUNKT”
Temat: kultura
Format: reklama społeczna
Projekt „Martwy punkt” ma na celu pomóc ludziom, głównie młodzieży, z problemami
związanymi z samoakceptacją i wyrażaniem własnego zdania.
Zapraszamy na stronę projektu: https://www.facebook.com/martwypunkt/
Zespół: uczniowie z klasy 2f.
MŁODE RĘCE ŁĄCZY SERCE”
Temat: społeczność lokalna
Format: wydarzenie publiczne
Projekt "Młode ręce łączy serce" jest prowadzony w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.
Celem projektu jest pomoc dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych na
terenie Katowic i okolic poprzez organizację spotkań grupowych, dających frajdę z nauki
oraz wprowadzających dobrą atmosferę.
Zespół: uczniowie z klasy 1c, 3c, 3f.
„OCALIĆ OD ZMARNOWANIA”
Temat: społeczność lokalna
Format: wydarzenie publiczne
Projekt „Ocalić od zmarnowania" ma pokazać, szczególnie młodym ludziom, którzy już
niedługo będą zarządzać własnym gospodarstwem domowym, jak planować zakupy i jak
właściwie gospodarować żywnością w naszych domach, aby sukcesywnie zmniejszać
wyżej opisany problem lub nie doprowadzić do niego.
Zespół: uczniowie z klasy 2c.

„FEED & TAKE”
Temat: społeczność lokalna
Format: projekt charytatywny
„W projekcie zajmujemy się pomocą Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, które znajduje
się w Mysłowicach. Problemem takich miejsc jest to, że są rzadko nagłaśniane w mediach.
Chcemy pomóc schronisku przez zbiórkę pieniędzy. Pomimo tego, że jesteśmy młodzi, nie
możemy pozostawać obojętni w sprawach pomocy dla zwierząt, które „czują i cierpią”,
tęskniąc do ludzi. Zawsze mówiono nam, że mamy brać przykład ze starszych osób, ale
prawda jest taka, że te osoby często są obojętne na cierpienie zwierząt. Ludzie mają
spokój, bo pozbyli się „problemu”, ale naprawdę stworzyli problem dla schroniska. Wiele
razy również było głośno o sprawach katowania zwierząt lub pozostawiania ich gdzieś
w lesie lub przy drodze.
Dlatego kierujemy nasz projekt głównie do uczniów szkół średnich, prosząc ich
o wsparcie dla schroniska w Mysłowicach. Chcemy pokazać, że należy brać przykład
z tych, którzy traktują „zwierzaki” jak „członków rodziny”. W końcu szkoła średnia to
czas, kiedy wchodzimy w dorosłość.”
Zespół: uczniowie z klasy 2c
„OFFNET”
Temat: kultura
Format: wydarzenie publiczne
Zespół planuje przeprowadzić festiwal gier planszowych i książek, podczas którego
posłuchać można będzie o ciekawych formach rozrywki, grać w najróżniejsze gry
i zapoznać się z niezwykłymi – koniecznie – papierowymi powieściami!
Zespół: uczniowie z klasy 1g (i innych szkół)
„TIK? TAK!”
Temat: edukacja
Format: wydarzenie publiczne
Poprzez stronę internetową, radio czy prelekcję w szkole, uczniowie pragną informować
i zainteresować problemem dotyczącym tików nerwowych. Zespół zamierza również
(a jest to ich głównym celem) uświadomić osobom posiadający problem tików
nerwowych, że "nie są w tym sami" i nie powinny czuć się z tym źle. Członkowie zespołu,
poprzez przedstawienie kilku działających sposobów, pragną pomóc osobom z tikami
nerwowymi radzić sobie z takim problemem.
Zespół: uczniowie z klasy 1g
Zapraszamy na stronę projektu: https://www.facebook.com/Tik-TAK-Zwolnieni-z-teorii280374395987716/

„#REAGUJ”
Temat: edukacja
Format: reklama społeczna
Projekt powstał, aby zwrócić uwagę Polaków na problem tak zwanej znieczulicy, o której
coraz częściej się słyszy w mediach. Poprzez serię filmów, grafik i prelekcji mają na celu
poprawić wiedzę Polaków w zakresie świadomości na temat pierwszej pomocy.
Zespół: uczniowie z klasy 2d (i innych szkół)
„SAY SMILE”
Temat: społeczeństwo obywatelskie
Format: reklama społeczna
Celem projektu jest doprowadzenie ludzi do samoakceptacji. W projekcie uczniowie
planują rozdawać ulotki z motywującymi uwagami oraz zorganizowanie krótkich scenek
w miejscach publicznych tzw. flashmobów.
Zapraszamy na stronę projektu: https://www.facebook.com/saysmile123/
Zespół: uczniowie z klasy 3f
„WYBIERZ KASK A NIE TRZASK”
Temat: zdrowie i sport
Format: reklama społeczna
Projekt ma na celu pokazanie młodym osobom, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze
oraz dlaczego warto zakładać kask podczas jazdy. Dodatkowo celem projektu jest
propagowanie pośród dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów (przez zabawę,
prelekcje i quizy) dobrych nawyków związanych z bezpieczeństwem. Projekt jest
przeznaczony głównie dla młodszego grona odbiorców, młodzieży oraz dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych, a także przedszkoli. Planowane są też prelekcje
dla rodziców, w ramach których promowana będzie bezpieczna jazda.
Strona projektu: https://www.facebook.com/Wybierz-Kask-A-Nie-Trzask1827798880660919/
Zespół: uczniowie z klasy 1b.
„ZAMALUJ ZŁĄ PRZESZŁOŚĆ”
Temat: przestrzeń miejska
Format: wydarzenie publiczne
Katowice to miasto z tradycją i zasadami. Zespół nie chce pozwolić, aby akty wandalizmu
je oszpecały. Chcą pokazać społeczeństwu, że tego typu zachowania są złe
i niedopuszczalne, i zamalować to, czego dopuścili się inni, aby podtrzymać piękny
w swojej oryginalności wygląd Katowic.
Zespół: uczniowie z klasy 1f_k

„ŻYDOWSKI ŚLAD. KATOWICKI PIESZY SZLAK KULTURY ŻYDOWSKIEJ”
Temat: kultura
Format: projekt technologiczny
Projekt przewiduje wyznaczenie pieszego szlaku po Katowicach obejmującego
najważniejsze ślady obecności Żydów w stolicy Śląska. Realizatorzy projektu pragną
dotrzeć do osób zainteresowanych historią Katowic i kultury żydowskiej.
Zespół: uczniowie klas 4b, 1a
„ŻYWA LEKCJA HISTORII - SPOTKANIE Z OKRESEM OKOŁOGRUNWALDZKIM”
Temat: edukacja
Format: wydarzenie publiczne
Celem projektu jest zorganizowanie serii spotkań z uczniami ostatnich klas szkoły
podstawowej, mających przybliżyć im realia okresu okołogrunwaldzkiego. Całość
zakończona zostanie pokazem zorganizowanym przez rekonstruktorów Chorągwi
Żywieckiej.
Zespół: uczniowie klas 1c i 3e
WYDARZENIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW
WYJŚCIE DO RADIA eM – 23 I 2019
Uczniowie zaangażowani w Olimpiadę wzięli udział w nagraniu audycji radiowej „Jak
nauczyć młodzież systematyczności i wytrwałości w podjętych działaniach?
Podczas audycji uczestnicy dzielili się ze słuchaczami swoim dotychczasowym
doświadczeniem, nabytym podczas realizacji projektów w ramach Olimpiady Zwolnieni
z Teorii.
Nagranie prowadzili redaktorzy Pani Maria Sudnik-Paluch i Pan Krzysztof Opara.
Uczniowie, podczas trzech „wejść na żywo” mieli możliwość zaprezentowania celu
realizowanego projektu, dzielili się swoimi sukcesami, opowiadali o napotkanych
trudnościach, wyjaśniali dlaczego są wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.
Swoje projekty prezentowali liderzy/reprezentanci zespołów:
Emilia Kaczmarek -3c - GRAŻYNA BIZNESU v2, Agata Kułakowska -2f_k - MARTWY
PUNKT, Wojciech Kołodziej -3c - MŁODE RĘCE ŁĄCZY SERCE, Daniela Landowska 2c - OCALIĆ OD ZMARNOWANIA, Mateusz Pilszek -2c - FEED&TAKE, Aleksander
Trzewiczek -1g - OFFNET, Patryk Palenga -1g -TIK? TAK!, Olivier Halupczok -2d #REAGUJ, Szymon Stencel -1b -WYBIERZ KASK A NIE TRZASK, Filip Kachel -1f_k ZAMALUJ ZŁĄ PRZESZŁOŚĆ, Kamil Balcerzak -4b - ŻYDOWSKI ŚLAD. KATOWICKI
PIESZY SZLAK KULTURY ŻYDOWSKIEJ, Marcin Wróbel -3e - ŻYWA LEKCJA
HISTORII - SPOTKANIE Z OKRESEM OKOŁOGRUNWALDZKIM.

WIZYTA W TELEWIZJI SILESIA – 31 I 2019
Uczniowie Śl.TZN, Emilia Kaczmarek (Grażyna Biznesu v2), Wojciech Kołodziej (Młode
ręce łączy serce) i Szymon Stencel (Wybierz kask a nie trzask), uczestnicy Olimpiady
Zwolnieni z Teorii, byli gośćmi programu Cafe Silesia w TVS.
Prowadzący program, Pan Mirek Riedel, przeprowadził z naszymi uczniami wywiad,
podczas którego opowiadali oni o Olimpiadzie ZzT oraz o realizowanych przez ich zespół
projektach.
WIZYTA W BIELSKU-BIAŁEJ – RADIO „ANIOŁ BESKIDÓW” – 4 II 2019
W dniu 04 lutego 2019r. uczniowie realizujący projekty w ramach Olimpiady Zwolnieni
z Teorii pod opieką Pani Anny Komoniewskiej i ks. Tomasza Kusza uczestniczyli
w nagraniu audycji radiowej, która ukazała się na antenie .
Uczniowie, którzy brali udział w wydarzeniu: Bańbuła Sonia ,Sobień Dawid Adam (FEED
& TAKE), Halupczok Olivier (#Reaguj), Jędrychowska Emilia (Say Smile), Kaczmarek
Emilia (Grażyna Biznesu), Kołodziej Wojciech, Wieczorek Fabian (Młode ręce łączy serce),
Kosecki Michał, Stencel Szymon (Wybierz kask a nie trzask), Krajewski Mateusz, Palenga
Patryk (Tik?Tak!), Kułakowska Agata, Lubaska Wiktoria (Martwy punkt)
WYBIERZ KASK A NIE TRZASK – prelekcje w szkołach
Zespół przeprowadzał prelekcje w szkołach, m.in. gościł w ZS nr 59 w Katowicach, SP nr
13 w Będzinie, SP nr 11 w Tychach, promując idee projektu w różnorodnych formach.
Występował w specjalnie zaprojektowanych koszulkach firmy "RAK drukowanie DTG",
dzięki którym był bardziej rozpoznawalny. Miał też własne ulotki oraz naklejki, a także
wizytówki dla każdego członka zespołu (wykonane przez agencję interaktywną A3M).
WYBIERZ KASK A NIE TRZASK – patronat
Projekt uzyskał honorowy patronat Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
SAY SMILE – „Tańczymy belgijkę”
W dniu 9.03.2019r. zespól Say Smile zorganizował wydarzenie społeczne „TAŃCZYMY
BELIGIJKĘ!”. Pomimo niesprzyjającej pogody, na katowickim rynku pojawiła się znaczna
grupa osób, której deszcz i wiatr nie przeszkadzał w tańcu i która chętnie dzieliła się
radością i uśmiechem z innymi.
Relację z wydarzenia można obejrzeć na stronie:
https://www.facebook.com/katowicewyborcza/videos/1948395211936628/
Gratulujemy zespołowi inicjatywy i czekamy na następne!

„OCALIĆ OD ZMARNOWANIA” – prelekcja dla uczniów Śl.TZN
W dniu 22 marca 2019r. uczennice klasy 2c realizujące w ramach Olimpiady Zwolnieni
z Teorii projekt społecznościowy „Ocalić od zmarnowania” zorganizowały prelekcję dla
uczniów wybranych klas pierwszych i drugich.
Celem projektu jest podniesienie świadomości opinii publicznej na temat globalnych
problemów żywnościowych i wzmacnianie poczucia solidarności w walce z głodem,
niedożywieniem.
Podczas prelekcji uczennice wykorzystały prezentację multimedialną, informowały
o problemach współczesnego świata związanych z marnowaniem żywności,
zaproponowały działania, które mogą przyczynić się do kształtowania pozytywnych
nawyków wśród młodych ludzi.
TIK? TAK! – spotkanie dla uczniów Śl.TZN
25 marca 2019r. uczniowie klasy 1g realizujący w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii swój
projekt Tik?Tak! zorganizowali w szkole spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie
wybranych klas pierwszych.
Celem projektu „Tik? Tak!” jest podniesienie świadomości opinii publicznej na temat
problemów, z jakimi spotykają się osoby, u których stwierdzono występowanie tików
nerwowych. Zaburzenia te znacznie utrudniają koncentrację i przeszkadzają w życiu
codziennym.
Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali założoną przez zespół stronę internetową
http://tik-tak.ovh/, oraz stronę na Facebooku, informowali o problemach osób, które
zmagają się z problem mowy oraz wskazywali na działania, jakie należy podjąć, aby im
pomóc.
WIELKI FINAŁ “ZWOLNIONYCH z TEORII”
24 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się największe święto Zwolnionych z Teorii.
Podczas Wielkiego Finału spotkali się Finaliści ZzT ze wszystkich edycji olimpiady,
Ministrowie, szefowie wielkich firm i organizacji oraz inspirujący Goście Specjalni. Naszą
Szkołę reprezentowali Finaliści Olimpiady oraz ks. Tomasz Kusz i Pan Paweł Zygmunt.
Finalistami Olimpiady w roku szkolnym 2018/2019 są uczniowie:
Emilia Kaczmarek, Justyna Borowiec, Martyna Sikorska – projekt „Grażyna biznesu v2”
Nagrody: BRĄZOWY WILK za najlepszy projekt w szkole, SREBRNY WILK za najlepszy
projekt w województwie, ZŁOTY WILK za najlepszy projekt w kategorii „Społeczeństwo
obywatelskie”.
Mateusz Brzuchacz, Tomasz Gębala, Michał Kosecki, Szymon Kubica, Szymon Stencel,
Maciej Zelder „Wybierz kask a nie trzask” – nominacja do ZŁOTEGO WILKA dla
najlepszego projektu w kategorii „Zdrowie i sport”,
Anna Maryniok, Agata Kułakowska, Wiktoria Lubaska – projekt „ Martwy punkt”,

Olivier Halupczok, Tomasz Wilk, Arkadiusz Lenart – projekt „#reaguj”,
Monika Zając, Daniela Landowska, Weronika Wróbel – projekt „Ocalić od
zmarnowania”,
Patryk Palenga, Szymon Gwóźdź – projekt „Tik? Tak!”,
Wojciech Kołodziej, Magdalena Zaborska, Joanna Piura, Fabian Wieczorek, Agata
Ślązak, Martyna Gontarz – projekt „Młode ręce łączy serce”,
Luiza Balcerzak, Weronika Kopiec, Emilia Jędrychowska, Kamila Wiśniewska,
Weronika Sprengel-Zima, Anna Grossy, Wiktoria Matuszczyk, Jeremiasz Jaskólski –
projekt „Say Smile”.
Finaliści zdobyli cenne certyfikaty, wysoko cenione na rynku pracy, np.: Project
Management Principles, Project Management Fundamentals, Project Management
Advanced Training, Digital Skills, Marketing Management Principles.
Finalistom gratulujemy zakończenia projektów i życzymy dalszych sukcesów
w kolejnych edycjach Olimpiady!
NEWS – katowice.wyborcza.pl
Nauczycielka Zwolniona z Teorii apeluje do kolegów: „Bądźcie inspiracją dla uczniów”
Magdalena Warchala, 22 maja 2019 | 20:16
Anna Komoniewska, nauczycielka geografii i podstaw przedsiębiorczości w Śląskich
Technicznych Zakładach Naukowych oraz IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen
Stanisława Maczka w Katowicach, należy do grona stu Nauczycieli Zwolnionych z Teorii.
Zachęca koleżanki i kolegów po fachu, by razem z uczniami realizowali projekty
edukacyjne.
Źródło: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24814279,nauczycielka-zwolnionaz-teorii-apeluje-do-kolegow-badzcie.html
WSPÓŁPRACA Śl.TZN/JSWI/PAR
TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA: Śl.TZN, JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA
INNOWACJE, PRZEMYSŁOWA AKADEMIA ROZWOJU
Dnia 14 czerwca 2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia w ramach trójstronnej współpracy
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, Jastrzębskiej Spółki
Węglowej Innowacje oraz Przemysłowej Akademii Rozwoju.
W ramach pierwszego spotkania organizacyjnego uczniowie klasy 2g, technik
mechatronik, zostali zapoznani z założeniami współpracy oraz zostali wprowadzeni do
zasad działania platformy e-learningowej, z której będą korzystać podczas projektu.
Głównym celem współpracy jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu działalności
przemysłowej oraz rozwijanie umiejętności technicznych i kompetencji miękkich. Zdobyte
doświadczenie zawodowe ma zwiększyć szanse uczniów na rynku pracy.

Koordynatorem z ramienia Śl.TZN jest Pan Daniel Sowa.
KTG KARASOL & Śl.TZN – WSPÓŁPRACA
W roku szkolnym 2018/2019 Śl.TZN nawiązały współpracę z Klubem Twórców
Górnośląskich KARASOL. Szkolnymi koordynatorami były: Pani Danuta Kleinert i Pani
Agnieszka Dworak.
Tytułem wstępu – krótka prezentacja KTG KARASOL
Klub Twórców Górnośląskich KARASOL powstał jesienią 2016 roku jako autorski pomysł
Pana Gintera Pierończyka – klub dobrowolny i samorządny. Założycielami zostali Pan
Ginter Pierończyk i Pan Aleksander Lubina. Nazwa KARASOL oznacza po śląsku
karuzelę.
KARASOL powstał na Górnym Śląsku, stąd jego zamiarem jest czerpanie z dorobku
mieszkańców Górnego Śląska i pozostawienie po sobie dobrej pamięci. Działając jako klub
otwarty i niesformalizowany, umożliwia spotkania twórcom wszelakiego rodzaju celem
nieskrępowanego dyskutowania i przedstawiania własnych inicjatyw. KARASOL wspiera
swoich członków i sympatyków poprzez publikowanie ich utworów i poglądów na forum
KARASOLa, podczas spotkań i na stronach internetowych. W ramach swej działalności
klub współpracuje również ze szkołami.
WYDARZENIA W RAMACH WSPÓŁPRACY
SPEKTAKL „DZIENNIK ANNY FRANK”
25 września 2018 uczniowie klasy 1b oraz 1d udali się do Teatru Nowego w Zabrzu, aby
obejrzeć spektakl pt. „Dziennik Anny Frank”, wyreżyserowany przez Pana Krzysztofa
Prusa. Problematyka sztuki, oparta na „dokumencie o nadzwyczajnej wartości dla
świata”, mająca zarazem współczesne przesłanie o relacjach w rodzinie, wzbudziła
zainteresowanie młodzieży i nauczycieli – opiekunów.
WYKŁAD PANA KRZYSZTOFA PRUSA
23 października 2018 miał miejsce wykład reżysera „Dziennika Anny Frank”, Pana
Krzysztofa Prusa, w którym wzięły udział klasy obecne na spektaklu oraz Szkolne Koło
Teatralne. Zaproszony Gość w interesujący sposób opowiedział o pracy nad realizacją
przedstawienia. Bezpośredni kontakt oraz możliwość poznania twórcy i jego koncepcji
artystycznej były cennym doświadczeniem, rozwijającym osobowość uczestników
spotkania, za co serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Prusowi.
OFICJALNA INAUGURACJA WSPÓŁPRACY
6 listopada 2018 – oficjalna inauguracja wzajemnej współpracy – Gośćmi byli: Pan prof.
Jan Kaźmierczak, Pan Aleksander Lubina – współzałożyciel KTG KARASOL oraz
koordynatorki projektu – Pani Urszula Nierada-Kwiatkowska i Pani Ewa Kwaśniak.

Pan profesor wygłosił wykład, skierowany do uczniów klas pierwszych Śl.TZN, na temat
kształcenia na wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej oraz
perspektyw badawczych i możliwości tego kierunku.
Kim jest profesor Jan Kaźmierczak?
Profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki, specjalista ds. technologii
innowacyjnych (inżynieria produkcji, zarządzanie innowacjami, ocena społecznego
oddziaływania innowacyjnych technologii i produktów) , Wiceprzewodniczący Komitetu
Inżynierii Produkcji PAN, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Oceny
Technologii, samorządowiec (w latach 2002–2006 zajmował stanowisko zastępcy
prezydenta Gliwic, następnie do 2007 był radnym i przewodniczącym gliwickiej Rady
Miejskiej), poseł na Sejm VI i VII kadencji.
Natomiast Pan Aleksander Lubina w trakcie spotkania przedstawił zarys współpracy KTG
KARASOL z naszą Szkołą.
SPOTKANIE Z MISTRZEM ŚLĄSKIEJ GODKI
12 grudnia 2018r. w ramach współpracy z KTG Karasol odbyło się spotkanie z Panem
Lechem Jęczmykiem.
Jest to mistrz Śląskiej Godki, w 2006 roku został Ślązakiem Roku w konkursie „Po
naszymu, czyli po Śląsku”. Bawił nas opowieściami (oczywiście po śląsku) o swoim życiu,
głównie o dzieciństwie spędzonym na Burowcu.
OPOWIEŚCI PANA GINTERA PIEROŃCZYKA
Pan Ginter Pierończyk – emerytowany górnik, który po „restrukturyzacji” został
pisarzem. Pomysłodawca i współtwórca (wspólnie z Aleksandrem Lubiną) Klubu
Twórców Górnośląskich – KARASOL. Autor m.in. „Trylogii załęskiej”, na którą składają
się: „Asty kasztana” (2014 r.), „Synek z familoka” (2016 r.) oraz „KLEOFAS w życiorys
wpisany”(2016 r.).
16 stycznia 2019r. opowiadał nam o swoim życiu.
MONODRAM
20 marca 2019 w Śl.TZN miało miejsce przedstawienie w gwarze śląskiej „Jeżeś Ty chop,
Hubercie Morysie”, jednoaktówka zagrana przez Hannę Szczęsną-Kozik.
Obecny był również autor monodramu – Pan Aleksander Lubina (współzałożyciel
Karasola). Muzyka: Wenancjusz Ochman, reżyseria i scenografia: Aleksander Smoliński.
Pani Hanna Szczęsna – Kozik gra czterdziestoletnią Ślązaczkę, która wróciła z randki
„W ciemno”.
Przedstawienie odbyło się nie tylko w ramach współpracy, ale dedykowane było
dziewczętom Śl.TZN z okazji Dnia Kobiet. Zabawna jednoaktówka bardzo się podobała
naszej młodzieży.
„KOSTUŚ TROMPYJCIORZ”
Młodzież z Koła Teatralnego, zainspirowana przez KARASOL, przygotowała i wystąpiła
ze spektaklem 24 maja 2019, podczas VI Diktanda Godki Ślonskij w Rybniku.

ŚLĄSKA #KOMÓRKOMANIA w „ŚLĄSKICH”
29 listopada 2018r. w godzinach 8.00 – 15.00 w Śląskich Technicznych Zakładach
Naukowych odbyła się druga edycja #KOMÓRKOMANII.
Celem było przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa
szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego
osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.
Szkolny koordynator: Pan Krzysztof Stachurka
Gorąco dziękujemy za przeprowadzenie akcji, która może zaowocować znalezieniem
„bliźniaka genetycznego” dla osoby walczącej o życie.
CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE
Miło nam poinformować, że w dniu 23.10.2018. w Śl.TZN zostały wręczone kolejne
międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kompetencje informatyczne uczniów na
poziomie: ROUTING AND SWITCHING 1 – administrator sieci komputerowych, C++ programista.
I po raz pierwszy w historii szkoły wręczono certyfikaty administratora systemu LINUX
na poziomie LINUX ESSENTIALS.
Równiez 4 i 5 marca 2019 wręczane były międzynarodowe certyfikaty CISCO.
51 uczniów klas 2n, 2fk, 2e, 2b, 2c uzyskało certyfikat na poziomie IT ESSENTIALS.
Uczeń klasy 3d – Miłosz Radzyński uzyskał aż trzeci poziom administratora sieciowego
ROUTING & SWITCHING.
Trzej uczniowie klasy 4d:Tomasz Barnaś, Tomasz Meller oraz Tadeusz Wachowski –
zakończyli pełną ścieżkę rozwoju administrowania sieciami komputerowymi, uzyskując
IV poziom certyfikacji ROUTING & SWITCHING.
Gratulujemy wszystkim!!!
Opiekunem był Pan Marek Smyczek, który zaprasza uczniów do zdobywania
międzynarodowych kompetencji IT na poziomach:
IT ESSENTIALS
Programowanie C++, PYTHON
Administrowanie sieciami RS
IoT – Internet of Things – Arduino Raspbery Pi
AKADEMIA el12
W kolejneju edycji konkursu w ramach Programu Akademia el12 nagrody otrzymali:
Hubert Kulik z 3g, który zajął 1 miejsce i uzyskał stypendium, nagrody rzeczowe za
kolejne miejsca: Łukasz Janik – uczeń klasy 1d, Dawid Jaromin z klasy 3g, Andrzej
Smrokowski z klasy 3b, Błażej Rusin, również z klasy 3b oraz Aleksandr Proboszcz –
specjalną nagrodę rzeczową, przyznawaną uczniowi klasy programowo najwyższej,
który zdobył największą liczbę punktów.

PROGRAM TUTORINGOWY – First Steps in Science
Łukasz Grobelczyk z 4b, Maciej Żurawski z 4n oraz Jakub Kaszowski z 2g uczestniczyli
w elitarnym programie tutoringowym, prowadzonym przez UŚ. Polegał on na
cotygodniowych spotkaniach uczeń – profesor, wycieczce do Ostrawy oraz uzyskaniu
statusu studentów.
Aby się dostać, należało jak najlepiej rozwiązać około 1500 zadań matematycznych do 30
września 2018 r. Wyzwaniu sprostało 20 osób.
W przygotowaniu matematycznym uczniów wsparła Pani Iwona Stańko.
INNOWACJE PEDAGOGICZNE
W rok szkolnym 2018/2019 wielu nauczycieli realizowało innowacje pedagogiczne.
Sprawozdania z zakończonych przedsięwzięć zostały przedstawione na konferencji
plenarnej 24 czerwca 2019.
„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” – Pani Anna Komoniewska - realizowana na
zajęciach Koła Przedsiębiorczości (6 uczniów z klas 2a, 2d, 2fk), 20 godzin lekcyjnych;
oparta na grze edukacyjnej (założenie i prowadzenie własnej firmy zorganizowanej na
wzór spółki jawnej, m.in. przygotowanie biznesplanu, gromadzenie kapitału,
prowadzenie działań marketingowych, organizowanie procesu produkcji i sprzedaży,
dokumentacja finansowa). Podjęto szereg działań, np. ukończenie warsztatów przez
uczniów i nauczyciela i założenie przedsiębiorstwa GIFTERS sp. j. (platforma Fundacji
Młodzieżowej Przedsiębiorczości), nawiązanie współpracy z Radą Rodziców, założenie
strony internetowej, sprzedaż towarów na kiermaszu świątecznym w szkole, produkcja
ozdób świątecznych, udział w Ogólnopolskim Konkursie PRODUKCIK. Uczniowie
uzyskali certyfikaty uczestnictwa w programie MM, nabyli wiele umiejętności związanych
z funkcjonowaniem na rynku pracy, umiejętności negocjacji i współpracy w zespole,
radzenia sobie z problemami oraz praktyczne – zakładanie i prowadzenie działalności
gospodarczej. Ewaluacja odbywała się na bieżąco, całościowa – na podstawie ankiety online na platformie Google. Wyniki i wnioski z ewaluacji referująca przedstawiła oraz
stwierdziła, że na podstawie monitorowania działań uczniów, oceny jakości wykonanych
zadań, wypracowanych przez uczniów produktów, rozmów z rodzicami oraz ankiety cele
innowacji zostały zrealizowane.
- „Jestem przedsiębiorczy, jestem kreatywny” – prowadzona przez Panią Annę
Komoniewską wraz z ks. Tomaszem Kuszem w ramach zajęć dodatkowych z uczniami,
którzy zarejestrowali się na platformie „Zwolnieni z Teorii”(71 uczniów, ukończyło swój
projekt 36 – 8 projektów społecznościowych, co sklasyfikowało szkołę na 50 miejscu
w Polsce w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości). Oprócz spotkań z uczestnikami,
prelekcji w różnych klasach, imprezy „Belgijka na katowickim rynku” miały miejsce
nagrania audycji radiowych i telewizyjnych w Radiu eM, Telewizji Silesia, Radiu Anioł
Beskidów, Radiu ESKA, nawiązanie współpracy z patronami i sponsorami (KW Policji,
„Gazeta Wyborcza”, ROJO, Gmina Żydowska); 24.04.2019. – udział w Finale Olimpiady
Zwolnieni z Teorii. Uczniowie uzyskali certyfikaty: PROJECT MANAGEMENT
PRINCIPLES, PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS, DIGITAL SKILLS oraz

szereg umiejętności związanych z działalnością gospodarczą i funkcjonowaniem na rynku
pracy oraz umiejętności prospołeczne. Ewaluacja objęła analizę zaangażowania
w te działania oraz ankietę on-line na platformie Google, a wnioski pozwalają stwierdzić,
że cele innowacji zostały zrealizowane. Uczniowie planują kontynuować projekt.
Pan Maciej Czakański – innowacja metodyczna „Wykorzystanie programów
komputerowych MIERNIK_2 i MIERNIK_CYFROWY w nauczaniu wykorzystywania
sprzętu pomiarowego na pracowniach elektrycznych”, prowadzona na przedmiotach:
laboratorium elektrotechniki, laboratorium maszyn i urządzeń elektrycznych,
laboratorium instalacji elektrycznych w klasach II i III o profilu elektrycznym. Głównym
celem była poprawa umiejętności w wykonywaniu pomiarów elektrycznych przez
uczniów, co zostało zrealizowane. W ramach innowacji wykorzystywano programy
autorstwa nauczyciela (rozwijane i modyfikowane), które są udostępnione na zasadach
freeware na stronie autora, korzystają z nich do celów samokształceniowych uczniowie
i inni nauczyciele szkoły. Korzystne byłoby wprowadzenie innowacji w klasach I – technik
elektryk.
Pan Arkadiusz Dryszel – innowacja organizacyjno-metodyczna „Sojusz równych szans”,
wdrożona przez referującego i Ireneusza Boczka na zajęciach w ramach Koła
Mechanicznego, mająca na celu: zorganizowanie pomocy doskonalenia umiejętności
ucznia (uczeń w roli nauczyciela przeprowadza instruktaż do wykonania zadania
produkcyjnego, nauczyciel jest konsultantem ucznia i koordynatorem jego działań),
poprawę umiejętności czytania rysunku technicznego, swobodne posługiwanie się
narzędziami wykonawczymi, tworzenie procesów technologicznych, przygotowanie do
egzaminów zawodowych, integracja i kształtowanie poczucia własnej wartości u uczniów.
Innowacja będzie kontynuowana.
Pani Halina Bieganowska – innowacja organizacyjno-metodyczna „Praca w zespole – to
umiem!”, objęci uczniowie klasy 1g w ramach przedmiotu pomiary elektryczne
i elektroniczne (zajęcia o charakterze laboratoryjnym, wykonywanie ćwiczeń
w zespołach). Cel innowacji to organizacja zajęć skoncentrowana na zaplanowanym
i indywidualnym zaangażowaniu wszystkich członków zespołu we wcześniej ustalony
fragment ćwiczenia, co zwiększa szanse każdego ucznia na skorzystanie ze wszystkich
możliwości rozwoju pracy w grupie oraz uzyskanie wysokich ocen na sprawdzianie
praktycznym. Klasa realizowała w 2 grupach/8 sekcjach pomiarowych 5 ćwiczeń
tematycznych; członkowie każdej sekcji wykonali pomiary w 13 układach pomiarowych,
łącznie 103 układy (wynik bliski 100%). Każdy uczeń w ramach swojej sekcji w trakcie
wykonywania ćwiczeń realizował cyklicznie kolejne cztery wyodrębnione grupy
czynności, wykonał sprawozdanie z ćwiczenia dla swojej sekcji, zaprezentował jedno
z ćwiczeń na forum kilkunastoosobowej grupy. Wszyscy uczniowie zostali poddani
sprawdzianowi – Indywidualna Sprawność Pomiarowa, wynik sprawdzianu daje
najwyższą
średnią
(4,33)
od
czasu
wprowadzenia
tego
sprawdzianu
w przedmiocie. Cel innowacji został osiągnięty – pozytywne efekty dla każdego ucznia na
wielu poziomach.

Innowacja organizacyjno-metodyczna „Multimedialny konkurs Kahoot z języka
angielskiego” – Pani Justyna Mazurek, adresowanej do klas II – IV w zawodzie
mechatronik, informatyk, analityk i energetyk. Przeprowadzono konkursy z zakresu
słownictwa branżowego dla danego zawodu, wzbogacone zdjęciami oraz krótkimi
filmami, na podstawie których należało udzielić odpowiedzi. 50 pytań ułożyli 2 wybrani
uczniowie z każdej ww. klasy, zapisane na platformie KAHOOT; uczniowie pracowali
w parach, logując się na platformie na swoich smartfonach. Ewaluacja polegała na
przeprowadzeniu ankiety dotyczącej efektywności konkursu. Przeprowadzony cykl
konkursów wykazał, iż wykorzystywanie nowych technologii w procesie nauczania
języka angielskiego zawodowego jest skutecznym sposobem na przekazanie uczniom
nowego zestawu informacji, które poszerzają ich zawodowe kompetencje oraz
przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje, przy jednoczesnym
zachowaniu elementów zabawy i rywalizacji.
Innowacja programowa „Wędrówka po krajach niemieckojęzycznych”, realizowana przez
nauczycieli: Anna Burdach, Małgorzata Janiszewska, Sylwia Możyłowska-Zając,
Magdalena Szwedor w klasach I – IV, w II okresie 2018/2019. Przeprowadzono działania
związane z tematem przewodnim „Niemcy”: dodatkowe zajęcia realioznawcze dotyczące
Berlina, 3 konkursy: realioznawczy „Co wiesz o Niemczech?” (100 uczniów), plastyczny
„Kennen Sie die Bundesländer?” (35 uczniów), multimedialny „Herzlich willkommen in
Berlin” (50 uczniów); Dzień Niemiecki w szkole (20.03.2019.); wycieczkę do Berlina
i Poczdamu (03-05.04.2019.); nawiązano współpracę z Centrum Informacji Europejskiej
Europa Direct (prelekcja dla klas I oraz 2n, 2g nt. „Niemcy nasz zachodni sąsiad”). Cel
główny i cele szczegółowe zostały osiągnięte, w ramach ewaluacji przeprowadzono
rozmowy z uczniami potwierdzające uzyskane efekty. Innowacja będzie kontynuowana
w przyszłym roku szkolnym jako wędrówka po kolejnym kraju niemieckojęzycznym.
Pani Marta Łyczba – innowacja organizacyjno-metodyczna „Ścieżka zdrowia nawykiem
się stanie” w ramach działalności Szkolnego Koła Biologii i Promocji Zdrowia; główny cel:
promowanie zdrowego stylu życia w odpowiedzi na wymagania edukacyjne podstawy
programowej z biologii, założenia „Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Śl.TZN”
oraz realizację wojewódzkich i miejskich programów profilaktycznych. Uczniowie
przygotowywali sesje popularnonaukowe, happeningi, wystawy, odbyły się konkursy
szkolne w 3 blokach tematycznych: 1. „Używki i ich wpływ na zdrowie człowieka
(alkoholizm, nikotynizm, lekomania)” – „Dzień bez tytoniu” 31.05.2019. (konkurs,
wystawa, ulotki), 2. „Środowisko i jego wpływ na zdrowie człowieka” – sesja „Zrób coś
zanim smog cię pożre” 05.11.2018. z okazji Szczytu Klimatycznego, zbiórka karmy dla
zwierząt ze schroniska razem z KKKŚ, wystawa „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt”
w maju br. oraz konkurs Wiedzy ekologicznej dla klas I, 3. „Sposób życia i jego wpływ na
zdrowie człowieka (choroby cywilizacyjne, choroby zakaźne)” – obchody Światowego
Dnia AIDS 04.12.2018., realizacja programu profilaktycznego w ramach współpracy
z Fundacją Gwiazda Nadziei i WSSE „Znamię! Znam je” XII – VI 2019, akcja promocyjnoedukacyjna „Oddaj krew, proszą pracowite wampirki” 07.06.2019, wycieczka naukowa do
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 11.10.2018., organizacja
obchodów Krajowego Dnia Szczepień 07.12.2018.,2. miejsce w Międzyszkolnych

Zawodach Ratownictwa oraz angażowanie młodzieży do różnych konkursów
pozaszkolnych („Tęcza”, Ekoplaneta, „W świecie roślin i zwierząt”, „Promocja zdrowego
stylu życia”, Wojewódzki Konkurs Anatomiczny) i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
przygotowanie wystaw w gablocie koła. Wdrożenie innowacji przyniosło korzyści,
przeprowadzono ewaluację w formie ankiet i rozmów z uczniami.
Panie: Agnieszka Dworak, Magdalena Polak-Opałka, Ewa Szynalska i Pan Jarosław
Kiszka - innowacja organizacyjno-metodyczną „Uczeń w Teatrze Angielskim”,
adresowaną do uczniów klas 2e (21 osób), 2fk (21 osób), 3b (32 osoby), 4b (30 osób), 4d (22
osoby). Cel główny – szerzenie idei humanizmu poprzez sztukę i teatr z wykorzystaniem
znajomości języka angielskiego. Uczniowie obejrzeli 2 przedstawienia w wykonaniu TNT
BRITAIN w Chorzowskim Centrum Kultury: „Pygmalion” i „Romeo and Juliet” oraz
pisali recenzje, eseje, prowadzili debaty. Działania sprzyjały integracji klas, motywowały
do intensyfikacji pracy nad podniesieniem wyników edukacyjnych, wspierały
przygotowanie do egzaminu maturalnego. Podsumowaniem była ankieta dla uczniów
i spotkanie nauczycieli realizatorów. Realizacja innowacji jest zaplanowana do 01.06.2020
roku.
Innowacja programowo-metodyczna „Insta.Ling” – adresowana do uczniów klas: 3b
grupa A1 oraz 3fk grupa A2, w ramach zajęć obowiązkowych raz w tygodniu dla każdej
grupy; cel – przyswojenie słownictwa z j. angielskiego, systematyczna nauka,
kształtowanie sprawności pisania dzięki korzystaniu z platformy Insta.Ling. Dzięki
wdrożeniu innowacji zwiększyła się motywacja uczniów do systematycznej nauki, liczba
dobrych ocen, udział uczniów w konkursach z j. angielskiego.
Innowacji programowo-metodycznej „Kącik języka angielskiego” – adresaci uczniowie
klas 2e, 2b, 3b; zajęcia w ramach lekcji i zajęć nadobowiązkowych raz w miesiącu;
innowacja kontynuowana; cel: szerzenie idei nauki języków oraz zagadnień biznesowych
z wykorzystaniem IT. W roku szkolnym 2018/2019 zebrano materiały i przygotowano:
resume lub CV, list motywacyjny w j. angielskim, słownik branżowy z mechaniki (klasa
2e, we współpracy z Magdaleną Szwedor również w j. niemieckim), prezentacje
multimedialne nt. silników, spawania i lutowania, transformatorów (klasy 2e i 2b),
zgromadzenie słownictwa z obszarów maturalnych przez klasę 3b.
Obie innowacje realizowała Pani Magdalena Polak-Opałka.
Pani Ewa Szynalska i Pani Joann Suter-Chmielewska: „Kocham Górny Śląsk – I love
Upper Silesia”. Innowacja realizowana w czasie zajęć pozalekcyjnych (5 spotkań), adresaci
uczniowie klas: 1d, 1fk, 2a, 2d, 2fk, 3c, 3a, 3e, 3g, 4c, 4d (łącznie 53 osoby). Główny cel:
szerzenie idei regionalizmu, lokalnego patriotyzmu i pogłębianie znajomości języka
angielskiego. Innowacja składała się z 5 paneli tematycznych dotyczących tradycji
i kultury Górnego Śląska: „Ludzie wczoraj i dziś” (5 prac), „Śląsk nowoczesny” (2 prace),
„Obyczaje, tradycje, folklor Górnego Śląska”(5 prac), „Miejscowości, które warto
zwiedzić” (6 prac), „Turystyka i rekreacja na Górnym Śląsku” (2 prace). Prace
wykonywano zespołowo, były tłumaczone na język angielski, a efektem są dwujęzyczne
albumy oraz 3 prezentacje wykonane przez młodzież. Cele ogólne i szczegółowe zostały
osiągnięte, w podsumowaniu przeprowadzono ankiety wśród uczestników i rodziców,

których wyniki referująca przedstawiła. Całość projektu w wersji polskiej i angielskiej
zawiera 3 prezentacje multimedialne, 2 z nich dostępne na szkolnej stronie internetowej.
Pani Joanna Haśnik – temat: „Kino moralnego niepokoju w Śląskich”; innowacja
metodyczna adresowana do uczniów klas IV (9 osób), wprowadzona w roku szkolnym
2018/2019 jako element lekcji na zajęciach nadobowiązkowych etyka. Zostały zrealizowane
główne cele (skłonienie uczniów do refleksyjnego korzystania z wartościowych dzieł
filmowych oraz nauka oceny moralnej postawi czynów bohaterów, nabywanie
umiejętności publicznej prezentacji zajętego stanowiska na forum grupy) i założenia
(wykorzystanie naturalnej wrażliwości i potrzeb poznawczych młodego człowieka,
zapoznanie z ofertą dzieł filmowych, wdrożenie pracy metodą projekcji filmu i dyskusji).
Przewidziano 6 bloków tematycznych, z których z przyczyn organizacyjnych
zrealizowano 4: „Miłość i przyjaźń, Tolerancja, Jednostka w społeczeństwie, Przyczyny
i formy zniewolenia człowieka”. Odbyły się 4 seanse filmowe (uczniowie uczestniczyli
w doborze filmów), na ich kanwie dyskusje. Uzyskane zostały spodziewane efekty
wdrożenia innowacji, tj. zajęcia przyczyniły się do rozwoju wrażliwości uczniów, nabycia
umiejętności leksykalnych przydatnych na egzaminie maturalnym, zaangażowania
w dyskusję i obronę własnego stanowiska, skuteczną argumentację, kulturę dyskusji
i tolerancję. Wnioski opracowano na podstawie rozmów indywidualnych i grupowych
z uczniami i nauczycielami innych przedmiotów; planowane było przeprowadzenie
ankiety nt. oceny atrakcyjności i przydatności zaproponowanej formy zajęć jako
nowatorskiego podejścia do nauczania etyki z elementami j. polskiego, wiedzy o kulturze,
wos-u, historii i religioznawstwa.
Pani Ewa Kaczmarczyk z Panią Ludmiłą Schöpp – innowacja organizacyjno-metodyczna
„Język angielski w praktyce laboratoryjnej”, przeprowadzona w klasie 2c (technik
analityk, grupa językowa o poziomie zaawansowanym B2) w ramach lekcji języka
angielskiego zawodowego i pracowni chemicznej w II okresie 2018/2019. Celem było
nadanie praktycznego wymiaru nauce języka zawodowego – wykorzystywanie
słownictwa i zwrotów j. angielskiego w laboratorium chemicznym, swobodna
konwersacja uczniów, wymiana informacji po wykonaniu doświadczenia chemicznego.
Z uwagi na długotrwałą chorobę nauczyciela j. angielskiego oraz praktykę zawodową
uczniów nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych działań. Wyniki ankiety
ewaluacyjnej wskazują, że metoda nauki języka zawodowego polegająca na
wprowadzeniu uczniów w środowisko praktyki laboratoryjnej przynosi wymierne efekty
w postaci aktywnego wykorzystywania umiejętności językowych w praktyce i zwiększa
świadomość własnych umiejętności ucznia oraz własnej wartości na przyszłym rynku
pracy. Realizatorki wyrażają chęć dalszej współpracy.
„ARS, czyli jak dbać o miłość”
W naszej Szkole po raz kolejny był realizowany program edukacyjny „ARS, czyli jak
dbać o miłość”.
Program realizowano we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem
Sanitarnym w Katowicach. Jego celem było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego

od uzależnień. Programem zostali objęci wszyscy uczniowie klas pierwszych. Zajęcia
były prowadzone w okresie maj – czerwiec przez psychologów szkolnych.
Program „KOREKTA” – przeciwdziałanie alkoholizmowi – warsztaty dla
klas II
Zajęcia dla klas IV dotyczące stresu i metod radzenia sobie z nim
Odpowiedzialność prawna nieletnich” – pogadanki dla klas I – III
przedstawiciela Policji

W roku szkolnym 2018/2019 w holu głównym prezentowane były wystawy o różnorodnej
tematyce.
„100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”
Dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości – ekspozycja tematycznych
plakatów, wykonanych przez uczniów Śl.TZN.
Przygotowanie wystawy: Pani Danuta Kleinert.
WYSTAWA „HIV/AIDS”
Z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z HIV Koło Biologii i Promocji Zdrowia pod
kierunkiem opiekuna – Pani Marty Łyczby zorganizowało wystawę profilaktyczną.
BOŻE NARODZENIE 2018
Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia symbolizowała dekoracja w holu szkolnym:
pusty żłóbek jako miejsce przygotowane dla Jezusa oraz cztery roratnie lampiony, zapalane
w kolejnych tygodniach Adwentu.
Projekt instalacji: Pani Danuta Kleinert.
WYSTAWA „KSZTAŁTOWANIE WYOBRAŹNI”
Ludzki umysł jest nieograniczony, a wyobraźnia nie zna granic…
Prezentowana była wystawa prac, które potwierdzają powyższe słowa. Wytwory uczniów
klas I zostały wykonane w technice asamblażu pod kierunkiem Pani Danuty Kleinert.
Warto im było poświęcić parę chwil, by zgłębić istotę i autorskie przesłanie…

"WALENTYNKI" – wystawa pokonkursowa
Pokonkursowa wystawa przepięknych kartek walentynkowych w języku polskim,
angielskim i niemieckim, przygotowana została przez organizatorów.
WYSTAWA o ŚLĄSKU
W ramach upamiętnienia 100. rocznicy Powstan Śląskich mogliśmy zobaczyć wystawę
plakatów, która składała się z dwóch części: “Górny Śląsk w XX-leciu międzywojennym”
i “I Powstanie Śląskie”. Opracowanie merytoryczne: Pani Joanna Suter-Chmielewska
i Pani Anna Światłoń.
TYDZIEŃ ZIEMI 2019
Z okazji tegorocznego Tygodnia Ziemi wystawę „W świecie roślin i zwierząt”,
przygotowano pod kierunkiem Pani Marty Łyczby i Pani Ludmiły Schöpp.

Targi Energetyczne ENERGETAB w Bielsku – Białej
W dniu 11.09.2018r. uczniowie klasy 2n uczestniczyli w Międzynarodowych Targach
Energetycznych Energetab 2018 odbywających się w Bielsku Białej. Podczas wycieczki
uczniowie mieli możliwość zapoznać się z innowacjami w branży energetycznej oraz
porozmawiać o swojej przyszłości i pracy z potencjalnymi pracodawcami.
Opiekunami grupy byli: Pani Linda Grabowska i Pan Daniel Sowa
Wycieczka została zorganizowana przez Akademię El.12, a sponsorem była firma
ERGOM.
WYKŁAD Z FIZYKI
W dniu 20.09.2018r. uczniowie klas 4a i 4n uczestniczyli w wykładzie pt.: „Grafen i inne
materiały dwuwymiarowe – magia kryształów”. Prelekcja wzbogacona pokazami miała
miejsce w Pałacu Młodzieży w Katowicach i została wygłoszona przez prof. dr hab.
Andrzeja Wysmołek z UW.
Organizator: Pani Marzena Pilch; opiekun: Pani Magdalena Szwedor
Przez wiele lat naukowcy byli przekonani, że płaskie, pojedyncze warstwy atomów węgla,
ułożone w strukturę podobną do plastra miodu, są jedynie wygodnym elementem
teoretycznego opisu właściwości elektrycznych i optycznych kryształu grafitu. Taka
swobodna warstwa, jako niestabilna wydawała się mało interesująca. Dopiero po
uzyskaniu warstw grafenowych z wykorzystaniem taśmy klejącej, przyszli laureaci

Nagrody Nobla pokazali, jak interesujące ma on właściwości. Wybuch zainteresowania
grafenem otworzył zupełnie nowy obszar badań związany z innymi kryształami
dwuwymiarowymi, takimi jak np. MoS2 (disiarczek molibdenu), który dotychczas był
wykorzystywany jako smar odporny na wysoką temperaturę! Duża cześć tych nowych
materiałów to półprzewodniki i izolatory, które wspólnie z grafenem można układać tak
jak klocki Lego, uzyskując struktury kwantowe o niezwykłych właściwościach optycznych
i elektrycznych. Otwiera to nowe możliwości dla nanotechnologii – w szczególności
w dziedzinie elastycznej elektroniki, baterii słonecznych i wielu innych zastosowań.
„Dziennik Anny Frank” – wyjście klasy 1b i 1d do TEATRU W ZABRZU
25.09.2018 r. uczniowie klasy 1b i 1d pod opieką nauczycieli: Anny Lorenc, Marii
Kwiatoń-Pięty, Anny Komoniewskiej i Justyny Mazurek uczestniczyli w spektaklu
„Dziennik Anny Frank”, wystawianym przez Teatr Nowy w Zabrzu.
Książka pt. „Dziennik Anny Frank”, określana jako pamiętnik spisany ręką młodej
Żydówki ukrywającej się podczas II Wojny Światowej w Amsterdamie, wpisana została
w 2009 r. do rejestru o nazwie „Pamięć Świata” (Memory of the World International
Register), prowadzonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty,
Nauki i Kultury – UNESCO. Tym samym stała się „dokumentem o nadzwyczajnej
wartości dla świata”.
Otto (w tej roli Jarosław Karpuk), ojciec Anny, poznaje nastoletnią córkę (przekonująca
autentycznością kreacja Julii Kuzber), jakiej nie znał: zbuntowaną przeciw oschłości matki,
dojrzewającą do bycia kobietą w czasach terroru Zagłady. Poznaje na nowo siebie i swoich
bliskich dzięki dziennikowi, który odczytuje po wojnie, kiedy Anna nie żyje. Podobnie jak
żona i starsza córka, nie przetrwała martyrologii obozu niemieckiego.
Widzowie wraz z narracją zapisów Anny przenoszą się w osobliwy, hermetyczny
i skazany na przymusową bezczynność świat grupy dorosłych ukrywającej się przed
hitlerowcami (niestety, do momentu wyśledzenia/zdradzenia ich kryjówki).
Otto coraz intensywniej zmaga się z przeżyciami i spostrzeżeniami Anny, szukając w nich
– najczęściej na próżno – śladów własnego wpływu na dojrzewanie córki. Błądząc pośród
masy rozczarowań, urwanych tropów i utraconych możliwości, wpada na zbawienny
pomysł opublikowania dziennika, żeby ocalić utracony czas.
Młodzież odebrała spektakl bardzo dobrze, z refleksyjnym namysłem i… postanowieniem
przeczytania „Dziennika Anny Frank”.
Wyjście było zorganizowane w ramach współpracy Śl.TZN z Klubem Twórców
Górnośląskich KARASOL.
Koordynatorzy: Panie Danuta Kleinert i Agnieszka Dworak
TARGI MIĘDZYNARODOWE
W dniu 03.10.2018r. uczniowie klasy 3g uczestniczyli w organizowanych w Silesia Expo,
Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

Kolejna 11. edycja, to blisko 500 wystawców z 15 krajów, reprezentujących prawie 600
światowych marek i nowości z branży. Targom towarzyszy bogaty program seminariów
i prelekcji. Doceniane przez specjalistów i wysoko oceniane pod względem efektywności
targi są naprawdę imponujące!
Uczniowie mieli możliwość zobaczyć innowacje z zakresu obróbki oraz porozmawiać
z potencjalnymi organizatorami praktyk.
Opiekunami grupy byli: Pan Daniel Sowa i Pan Adam Iwański.
KOMPOSTOWNIA
Realizując program nauczania z przedmiotu gospodarowanie odpadami oraz ochrona
gleb, dobrze jest potwierdzić teorię praktyką. Uczniowie klasy 3f zwiedzili Zakład
Kompostowni w Katowicach. Wyjazd naukowy poszerzył posiadane przez uczniów
wiadomości dotyczące zbiórki odpadów komunalnych.
Zakład kompostowni jest po generalnym remoncie, dzięki czemu uczestnicy zobaczyli
nowoczesne technologie i urządzenia dotyczące utylizacji odpadów komunalnych.
Wyjazd odbył się 3 października 2018r.
Organizatorem wyjazdu i opiekunem 15-osobowej grupy z ramienia Szkoły była Pani
Joanna Romanek.
GIGABLOK
Dnia 09.10.2018r. uczniowie klasy 3f zwiedzili oczyszczalnię ścieków GIGABLOK
w Katowicach. W ramach wycieczki naukowej młodzież zobaczyła, jak przebiega
oczyszczanie katowickich ścieków w bardzo nowoczesnym zakładzie.
Opiekunem klasy była Pani Ludmiła Schöpp.
Wyjazd do WADOWIC
Dnia 02.10.2018 uczniowie klas 3b i 4i pojechali na wycieczkę do Wadowic z okazji 40.
rocznicy wyboru Jana Pawła II na Papieża. Organizatorem i duchowym przewodnikiem
wycieczki był ksiądz Tomasz Kusz. Opiekunami klas były Panie: Sylwia MożyłowskaZając, Ewa Wandzioch i Maria Kwiatoń-Pięta.
W ramach wycieczki młodzież mogła zwiedzić – godne polecenia – Muzeum poświęcone
życiu i działalności Jana Pawła II, odwiedzić kościół ofiarowania NMP, gdzie został
ochrzczony i pełnił swoją służbę jako ministrant. Uczestnicy mogli zjeść oraz zakupić
przepyszne kremówki papieskie. Punktem kulminacyjnym wycieczki była Msza Święta
odprawiona przez naszego księdza w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Pogoda była kapryśna, ale przeżycia duchowe i wrażenia z wyjazdu – wspaniałe.
Panel dyskusyjny „Rok 1918 w Polsce i na Górnym Śląsku” – 5 X 2018
Celem zorganizowania panelu było wzbudzenie zainteresowania uczniów historią Polski
i naszego Regionu, a także zaszczepienie chęci do poszukiwania wiedzy na tematy ważne

dla wszystkich Polaków, w szczególności związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
W spotkaniu uczestniczyła klasa 2a wraz z opiekunami: Panią Joanną SuterChmielewską i Panią Anną Światłoń
WROCŁAW
W dniu 9.10.2018r. klasy 2c i 2d wraz z opiekunami: Małgorzatą Pawłowską, Justyną
Mazurek i Joanną Romanek udały się na dwudniową wycieczkę do Wrocławia.
„Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Starego Miasta. Byliśmy na Ostrowie Tumskim, który jest
najstarszą częścią Wrocławia, oglądaliśmy ratusz oraz piękne, zabytkowe kamienice.
Byliśmy też na Placu Solnym, gdzie obecnie przez całą dobę można kupić kwiaty.
Spacerując, cały czas rozglądaliśmy się, poszukując niewielkich rzeźb krasnali, których jest
już we Wrocławiu prawie 300. Mieliśmy okazję być również na Starych Jatkach – małej
uliczce, na której od XII wieku sprzedawano mięso, natomiast dzisiaj znajdują się tam
galerie sztuki oraz Pomnik Pamięci Zwierząt Rzeźnych.
Następnie skierowaliśmy swe kroki na Uniwersytet Wrocławski, w którego wnętrzach
podziwialiśmy najbardziej reprezentacyjną salę Aulę Leopoldina. W drugim dniu
wycieczki wjechaliśmy windą na przedostatnie, 49 piętro najwyższego budynku
w mieście – Sky Tower. Znajduje się tam punkt widokowy. Następnie zobaczyliśmy Halę
Stulecia oraz pokaz fontanny multimedialnej „Na pergoli”. W pobliżu spacerowaliśmy po
Ogrodzie Japońskim, który powstał w 1913 roku jako jedna z ekspozycji Wystawy
Stulecia. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta we wrocławskim ogrodzie
zoologicznym, na terenie którego znajduje się również rewelacyjne Afrykarium.
W licznych akwariach i zbiornikach wodnych podziwialiśmy: płaszczki, kolorowe
i różnorodne ryby, żółwie, hipopotamy. Pogoda cały czas nam dopisywała.”
KONCERT NOSPR „POLSKA W MUZYCE CUDZOZIEMCÓW”
17 października 2018 roku cztery klasy pierwsze wraz z opiekunami: 1an –
z wychowawczynią Magdaleną Jawoszek, 1b – z Panią Grażyną Grec, 1d –
z wychowawczynią Anną Lorenc oraz 1g – z wychowawcą Adamem Iwańskim, a także
Panią Marią Kwiatoń-Piętą miały możliwość wysłuchania koncertu w wykonaniu
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Cykl tegorocznych poranków
edukacyjnych dotyczył „Polski w muzyce cudzoziemców”.
Jak w programie koncertu pisze pani Aleksandra Konieczna: „Przypadająca w bieżącym
roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości skłania do refleksji nad naszą kulturową
odrębnością, ale także nad przynależnością do rodziny narodów europejskich. Jednym z ciekawszych
aspektów obu tych obszernych zagadnień jest sposób, w jaki my, Polacy, byliśmy i jesteśmy
postrzegani (…).Tu od razu nasuwa się pytanie o to, co w muzyce niezwiązanej z tekstem słownym
nas wyróżnia, czy istnieje jakiś idiom polskości w świecie dźwięków? Odpowiedź możemy podzielić
na przynajmniej 3 grupy: cechy charakterystyczne dla polskiej muzyki ludowej, zwłaszcza
tanecznej; melodie znanych patriotycznych pieśni, związanych z ważnymi dla naszego narodu
wydarzeniami (np. powstaniami); powszechnie znane (w skali światowej) utwory wybitnych

polskich twórców, przede wszystkim Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki czy Karola
Szymanowskiego.”
Spośród wysłuchanych utworów (np. Bacha, Webera czy Czajkowskiego) uczniom
i nauczycielom najbardziej zapadła w pamięci kompozycja Edwarda Elgara Preludium
symfoniczne „Polonia”, w której autor użył jako tematu melodii polskich pieśni
patriotycznych i cytatów z utworów czołowych polskich twórców, poddając je
symfonicznemu przetworzeniu (np. w finale dzieła brytyjskiego kompozytora pojawia się
Mazurek Dąbrowskiego).
Organizator wyjścia i kierownik wycieczki: Pani Anna Zając
FILM „KAMERDYNER” 18 X 2018
18 października 2018 roku klasy: 3d (z Panią Magdaleną Jawoszek), 3g (z Panią Joanną
Suter-Chmielewską), 4c (z Panią Anną Zając) oraz 4d (z wychowawczynią Ewą
Szynalską) wzięły udział w zorganizowanym przez Panią Annę Światłoń wyjściu do
kina Kosmos na film pt. „Kamerdyner”, w reżyserii Filipa Bajona. Projekcję poprzedziła
prelekcja dotycząca specyfiki języka filmu i najważniejszych zagadnień poruszonych
w dziele.
Akcja filmu toczy się w latach 1900 – 1945 na Kaszubach. Przedstawia powikłane losy
trzech nacji, trudne wybory życiowe bohaterów na tle burzliwych wydarzeń
historycznych: ustaleniu nowych granic na mocy traktatu wersalskiego, wybuchu II wojny
światowej, mordu popełnionego przez Niemców na Kaszubach w lasach pod Piaśnicą, aż
po wkroczenie Armii Czerwonej.
Dzieło filmowe zrobiło duże wrażenia na uczniach i stało się tematem do ciekawych
rozmów w ramach lekcji języka polskiego, historii i godziny wychowawczej.
Pielgrzymka klasy 4ek do WADOWIC
Uczniowie klasy 4ek wraz z wychowawcą Panią Iwoną Stańko i swoim katechetą ks.
Piotrem Kędziorem w środę, 24 października 2018, udali się na pielgrzymkę do Wadowic
z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Maturzyści nawiedzili
wadowicką Bazylikę, w której modlili się o dobre ukończenie szkoły przed obrazem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, tym samym obrazem, przed którym modlił się przed lekcjami
i przed maturą Karol Wojtyła. Uczniowie odwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła
II. W kościele św. Piotra w Wadowicach, który powstał jako wotum wdzięczności za
wybór i ocalenie Ojca Świętego, maturzyści odśpiewali „Barkę”. Nie zabrakło też słynnych
kremówek papieskich, które pokrzepiły uczestników na szlaku pielgrzymim. Wietrzna
pogoda nie przeszkodziła, aby serca napełniły się pozytywnymi przeżyciami
i wrażeniami.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
W dniu 11 października 2018 roku uczniowie klasy 4c (technik analityk) w ramach
przedmiotu bioanalityka wzięli udział w wycieczce naukowej do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Opiekunami były Panie Marta Łyczba
oraz Ludmiła Schöpp.

Uczniowie zwiedzili Dział laboratoryjny, Bank tkanek oraz Dział dawców i pobierania
krwi, w którym zwrócono uwagę, jak cennym lekarstwem jest krew i jak wysokie jest na
nią zapotrzebowanie. Dowiedzieli się także, kto może zostać dawcą krwi i dawcą szpiku
kostnego oraz jakie są przeciwwskazania. Poznali procedurę pobierania krwi i jej
składników, poinformowani zostali o możliwości oddania krwi w mobilnych punktach
pobrań.
Uczniowie mieli także okazję porozmawiać z honorowym dawcą krwi. Okazało się, że był
to absolwent Śl.TZN, który został honorowym dawcą krwi, kiedy uczęszczał do naszej
Szkoły. Za jego przykładem klasa postanowiła przełamać strach i oddać krew tym, którzy
jej potrzebują.
Szczególnie ciekawym miejscem było laboratorium analityczne. Przeprowadza się tam
analizę krwi krwiodawców w celu określenia jej przydatności. Pracownik omówił metody
analityczne stosowane w diagnozowaniu obecności wirusów HCV, HBV oraz wirusa HIV
u dawców krwi. Młodzież mogła zobaczyć aparaturę do pobierania krwi oraz sprzęt
wykorzystywany w diagnostyce.
Uczniowie odwiedzili także Bank tkanek, gdzie poznali metody hodowli tkanek
i komórek do przeszczepów, między innymi. tkanki chrzęstnej czy zastawki serca.
Wykładowca zwrócił uwagę na konieczność zachowania wysokich standardów
dotyczących sterylnych warunków pracy.
Uczestnicy wycieczki tradycyjnie otrzymali małe upominki – długopisy.
Pamiętajcie!
Dawcą krwi może zostać każdy w wieku od 18 do 65 lat. Dawca nie może mieć
wykonywanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy: akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu,
zabiegów operacyjnych czy endoskopowych. Do oddania krwi powinien zgłosić się
wypoczętym, po lekkim nisko tłuszczowym posiłku (np. pieczywo, chuda wędlina,
warzywa, owoce).
Wy również możecie oddać krew i uratować życie innym.
Ludzkie życie w Waszych rękach!!! Zachęcamy do działania!!!
Targi HaPeS
W dniach 23 i 24 października 2018 uczniowie klas mechatronicznych: 1g, 2g, 3g, 4g i 4i
mieli możliwość uczestniczyć w organizowanych w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym Targach HaPeS.
Odbywające się co dwa lata targi to niezwykła okazja, aby zapoznać się z nowinkami
z zakresu pneumatyki, hydrauliki i sterowania. Dla uczniów naszej Szkoły jest to także
event, w trakcie którego mogą nawiązać kontakt z potencjalnymi pracodawcami lub
organizatorami praktyk.
Opiekunami grup byli: Pani Linda Grabowska, Pani Magdalena Szwedor, Pani
Magdalena Mazur – Szozda, Pan Daniel Sowa oraz Pan Adam Iwański.

Klasy 2b i 2g w WADOWICACH
W czwartek, 25 października 2018 roku, uczniowie klas 2b i 2g wyjechali do Wadowic,
aby uczcić 40. rocznicę wyniesienia na Stolicę Piotrową Wielkiego Polaka – Księdza
Kardynała Karola Wojtyły.
Duchowym przewodnikiem wycieczki był katecheta ksiądz Piotr Kędzior, a opiekunami
byli wychowawcy: Pani Anna Zając i Pan Bartosz Stawowski.
Na początku podróży doszło do kolizji autokaru i tramwaju. Nikt nie spodziewał się
takiego początku wycieczki. Zdarzenie jednak nie popsuło nikomu nastroju. Podczas
działań Policji wycieczkowy autobus wypełnił się melodią piosenek śpiewanych przez
uczestników. Repertuar utworów był niezwykle bogaty.
Kiedy przyjechał inny autokar, wycieczka z dwugodzinnym opóźnieniem i pozytywnymi
nastrojami wyruszyła w dalszą drogę. Po dojechaniu na miejsce uczniowie udali się do
Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie m.in. zobaczyli chrzcielnicę, przy
której został ochrzczony Karol Wojtyła, kaplicę z cudownym obrazem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy oraz kaplicę papieską z relikwiami św. Jana Pawła II. Następnie, po
długiej z przygodami podróży, musiała nastąpić przerwa na przepyszne papieskie
kremówki i spacer po rynku. Wreszcie nadszedł czas na zwiedzanie Muzeum – Domu
Rodzinnego Jana Pawła II. Był to – jak podkreślali uczestnicy wyjazdu – czas swego
rodzaju spotkania z życiem i działalnością papieża Jana Pawła II. Po dniu pełnym
przeróżnych wrażeń, wypełnionym deszczową i wietrzną pogodą, wszyscy zadowoleni
z uśmiechem na twarzy i tym, co pozytywne i duchowe pozostało w sercu, wrócili do
swoich domów.
WROCŁAW
Dnia 24.10.2018r. uczniowie klasy 3c, pod opieką wychowawczyni Pani Ludmiły Schöpp
i Pani Edyty Sawickiej, byli na wycieczce we Wrocławiu. Celem wyjazdu było
"Hydropolis", czyli "muzeum wody". Uczniowie miło i ciekawie spędzili czas,
a odwiedzenie Hydropolis wszystkim polecają.
Edukacyjny koncert symfoniczny w Filharmonii Śląskiej
10.10.2018. roku klasa 1d wraz z wychowawczynią Anną Lorenc wzięła udział koncercie
symfonicznym w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Młodzież miała niecodzienną okazję wysłuchania utworów francuskich kompozytorów
z różnych okresów, jak również zapoznania się z ich twórcami dzięki interesującemu
komentarzowi prelegentki prowadzącej koncert z cyklu „Młoda Filharmonia”.
Wykonawcy:
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Jerzy Kosek – dyrygent
Wojciech Chałupka (Laureat Grand Prix II Międzynarodowego Konkursu Instrumentów
Dętych Finalis) – saksofon
Regina Gowarzewska – prowadzenie
Program: François Borne - Fantasie brillante sur Carmen
Camille Saint-Saëns - Danse macabre op.40

Charles Gounod - Noc Walpurgii (fragmenty sceny baletowej)
Georges Bizet - Arlezjanka (fragmenty suit)
PRAGA
W dniach 24-26.10.2018r. odbyła się wycieczka szkolna do Pragi, w której uczestniczyły
klasy: 2e, 3b, 3d i 3g.
W pierwszym dniu, w godzinach porannych, miał miejsce wyjazd z Katowic. Następnie
pojechaliśmy do Kutnej Hory - najciekawszego i najcenniejszego miasta w okolicach Pragi,
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedziliśmy tam Katedrę św.
Barbary, Vlassky dvur, historyczne centrum miasta i Kaplicę Wszystkich Świętych. Po
zwiedzeniu Kutnej Hory przejechaliśmy do Pragi, a później na zakwaterowanie w hotelu
"Juno". Drugiego dnia odbyło się zwiedzanie Pragi, w tym między innymi: Nowe Miasto Plac Wacława, Muzeum Narodowe, Brama Prochowa, Stare Miasto, a w nim Trakt
Królewski, Teatr Stanowy, Karolinum, Rynek Starego Miasta jak i Stare Miasto, a tu:
Ratusz, Zegar Orloj, Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, Gotycki Kościół Marii
Panny, pomnik Jana Husa. Następnie odbyliśmy spacer po dzielnicy żydowskiej, w tym
zobaczyliśmy cmentarz, ratusz i synagogę Rudolfinum. Trzeciego dnia, zaraz po
śniadaniu, wycieczka wymeldowała się z hotelu i chwilę po tym zaczęła zwiedzać
Hradczany: Loretę, Klasztor na Strachowie, zobaczyliśmy uroczystą odprawę warty przed
Pałacem Prezydenckim, Kaplicę Św. Wacława i Kryptę Królewską, Zamek Królewski.
Spacerowaliśmy Złotą Uliczką do wieży Dalibora, a następnie przeszliśmy na Małą Stranę,
zwiedzając Kościół Św. Mikołaja, Most Karola, Wyspę Kampa, Klementinum i Plac
Krzyżowców. W godzinach popołudniowych wyjechaliśmy do Polski.
Opiekunami wyjazdu byli: Pani Magdalena Polak-Opałka, Pani Sylwia Możyłowska Zając, Pani Anna Burdach, Pani Justyna Mazurek, Pani Magdalena Szwedor, Pani Linda
Grabowska, Pan Daniel Sowa i Pan Łukasz Pownug.
SPEKTAKL „DZIADY” – 7 i 8 XI
RZECZ O MARTYROLOGII I PRAGNIENIU WOLNOŚCI POLAKÓW
Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej strony tak ciągłego, niezmordowanego
i niezbłaganego okrucieństwa tyranów, z drugiej tak nieograniczonego poświęcenia się ludu i tak
uporczywej wytrwałości, jakich nie było przykładu od czasu prześladowania chrześcijaństwa. Zdaje
się, że królowie mają przeczucie Herodowe o zjawieniu się nowego światła na ziemi i o bliskim
swoim upadku, a lud coraz mocniej wierzy w swoje odrodzenie się i zmartwychwstanie. – pisał
w roku 1832 Mickiewicz w Przedmowie „Dziadów drezdeńskich”.
W tygodniu, w którym przypadał niezwykły Jubileusz 100-lecia Odzyskania
Niepodległości, wszystkie klasy II wraz z opiekunami (Joanną Suter-Chmielewską,
Anną Zając, Agnieszką Pawlik, Marią Kwiatoń – Piętą, Anną Lorenc, Elżbietą Król,
Bartoszem Stawowskim, Anną Burdach) miały możliwość zapoznania się ze sceniczną
wersją dzieła zrodzonego z marzeń o niepodległości. Dzięki Polakom, którzy przez
wieszcza określeni zostali „wewnętrznym ogniem, którego sto lat nie wyziębi”, możemy
cieszyć się z wolnej Polski.
Wyjście do Teatru Śląskiego 7 i 8 listopada 2018 r. zorganizowała Pani Anna Zając.

ELEKTROWNIA ORAZ MUZEUM ENERGETYKI
W dniu 16 listopada 2018r. uczniowie klasy 1n, 2n, 3n w ramach IV Dni Energii Miasta
Katowice mieli możliwość odwiedzić Elektrownię Łaziska Górne oraz Muzeum
Energetyki. Wycieczka zorganizowana została przez RZE UM Katowice, za co bardzo
dziękujemy. Opiekunami grupy byli: Pan Stanisław Bogus, Pani Linda Grabowska, Pani
Ewa Szynalska.
FCA POLAND TYCHY
Dnia 10 grudnia 2018 roku uczniowie klasy 3g zwiedzali zakład FCA Poland w Tychach,
produkujący samochody m.in. marki Fiat i Lancia. W ramach wycieczki uczniowie
zwiedzali 3 obszary: spawalnię, lakiernię i dział montażu. Wycieczka była niezwykłą
okazją do zobaczenia poznanej na lekcjach wiedzy teoretycznej w praktyce oraz do
zapoznania się z wykorzystywanymi technologiami w zautomatyzowanej linii
wytwórczej.
Opiekunami wycieczki byli: Pani Magdalena Szwedor i Pan Daniel Sowa.
MIKOŁAJKI KLASY 3B
Dnia 05.12.2018. klasa 3b wraz z wychowawczynią – Panią Sylwią Możyłowską-Zając,
zorganizowała wyjście do kina z okazji Dnia Świętego Mikołaja na film pt. „Bohemian
Rhapsody”. W seansie uczestniczyła również klasa 2n z Panią Anną Burdach. Uczniowie
byli pod wrażeniem filmu, który opowiada o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym
wokaliście Freddie’em Mercurym (Rami Malek). Przełamując stereotypy i konwencje,
zdobył on uwielbienie niezliczonych fanów. Film ukazuje błyskotliwą karierę zespołu,
który dzięki ikonicznym utworom i rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczyty
sławy, dopóki skandalizujący styl życia Mercury’ego nie postawił wszystkiego pod
znakiem zapytania. Triumfalny powrót zespołu podczas koncertu na rzecz Live Aid
z udziałem cierpiącego na śmiertelną chorobę Mercury’ego wszedł na trwałe do historii
muzyki rockowej i po dziś dzień stanowi źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy
czują się inni – niepoprawnych marzycieli i wielbicieli muzyki na całym świecie.
Wrażenia wszystkich po filmie były bardzo pozytywne, u wielu fanów twórczości zespołu
Queen mógł on wywołać łezkę w oku. To były świetne mikołajki.
„CHOLONEK”
21.01.2019r. uczniowie klas trzecich: 3b, 3c, 3d, 3g wraz z nauczycielami: Anną Zając,
Sylwią Możyłowską – Zając, Magdaleną Jawoszek i Anną Lorenc obejrzeli spektakl pt.
„Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny” w katowickim Teatrze Korez.
Cholonek” to sztuka po śląsku, o Śląsku i o Ślązakach będąca adaptacją książki Janoscha.
Z jednej strony zabawna, ale przede wszystkim pokazująca w niezwykle sugestywny
sposób pełen tragizmu los Ślązaków w XX wieku.
„Cholonek” został uznany za spektakl roku 2004, otrzymując w tej kategorii Złotą Maskę
i niezmiennie cieszy się uznaniem kolejnych pokoleń widzów.

SYMFONICZNY KONCERT EDUKACYJNY - „Polska w muzyce cudzoziemców”
30 stycznia 2019 roku uczniowie naszej Szkoły po raz kolejny uczestniczyli w poranku
edukacyjnym z cyklu „Polska w muzyce cudzoziemców”. Tym razem koncertu
w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wysłuchały klasy: 1c,
2e, 3c oraz 3fk wraz z nauczycielami: Beatą Dziedzic-Szymińską, Anną Lorenc,
Magdaleną Polak-Opałką, Marzeną Pilch oraz Anną Zając.
W zaprezentowanych dziełach – tak znanych kompozytorów jak Ludwig van Beethoven,
Richard Wagner czy Franz Liszt – znalazły się czytelne dla słuchaczy odwołania do
polskiej kultury. W Koncercie potrójnym C-dur Beethovena były to pojawiające się w finale
elementy tańca – poloneza, w Uwerturze Polonia Wagnera odwołania do pieśni „Witaj,
majowa jutrzenko” i do refrenu „Mazurka Dąbrowskiego”, który stał się również jednym
z przywołanych polskich motywów muzycznych w Interludium pt. Salve Polonia
z oratorium St. Stanislaus Franza Liszta. Za główny temat w tej kompozycji posłużyła
jednak inna melodia, silnie zakorzeniona w naszej kulturze, czyli hymn „Boże, coś
Polskę”.
Koordynator: Pani Anna Zając.
WARSZTATY W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM
8 marca 2019r. uczniowie klasy 2d wzięli udział w Dniach Otwartych Urzędu
Statystycznego w Katowicach. Uczniowie w czasie pobytu w Urzędzie Statystycznym
wysłuchali wykładów i uczestniczyli w warsztatach nt.: „Organizacja i zadania statystyki
publicznej", „Statystyka publiczna dawniej i dziś – 100 lat GUS", „Organizacja i realizacja
statystycznych badań ankietowych", „Zakładanie działalności gospodarczej – rejestr
REGON, klasyfikacja PKD", „Wybrane zagadnienia z zakresu działania Ośrodka
Statystyki Rynku Finansowego oraz Ośrodka Statystyki Ochrony Środowiska", „Zasoby
informacyjne statystyki publicznej", „Aplikacja - Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju".
Wykładom towarzyszyła wystawa publikacji statystycznych „Województwo śląskie
wczoraj i dziś" gdzie można było podziwiać roczniki statystyczne z 1920 czy 1954 roku.
Na zakończenie wizyty uczniowie odwiedzili Centrum Informacji Statystycznej i wzięli
udział w konkursie.
Przypominamy, że dzień 9 marca został ustanowiony Dniem Statystyki Polskiej!
Organizator: Pani Anna Komoniewska
Wycieczka Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego PTTK na Błatnią
i Klimczok (Beskid Śląski) – 23 marca 2019 roku
Po długiej zimowej przerwie doszła do skutku klubowa wycieczka Szkolnego Koła
Krajoznawczo – Turystycznego PTTK w góry. Tak więc sześcioosobowa grupa dnia 23
marca wyruszyła w góry Beskidu Śląskiego, aby cieszyć się resztkami zimowego
krajobrazu i odkrywać pierwsze ślady wiosny. Pod opieką Pani Angeliki Felki
w wycieczce udział wzięli: Karolina Stompor, Karolina Broncel, Anna Mendakiewicz,
Julia Paris oraz Grzegorz Biel – wszyscy z klasy 1c. Była to więc mini wycieczka
klasowa;)

„Wyruszyliśmy z Katowic skoro świt, dojechaliśmy do Bielska – Białej, a stamtąd do
Jaworza Nałęża, skąd maszerowaliśmy szlakiem na Błatnią, a dalej na Klimczok. Pogoda
była cudowna, były ostatnie zabawy w śniegu przy rewelacyjnych promieniach słońca.
Jednocześnie mogliśmy podziwiać pierwsze zwiastuny wiosny: nieśmiało wynurzające się
spod śniegu przebiśniegi oraz krokusy. Trasę pokonaliśmy sprawnie, a na koniec czekała
nas jeszcze jedna przyjemność, coś dla ciała, czyli przepyszna pizza w Bystrej.
Wieczorem, pełni wrażeń wróciliśmy do Katowic, zadowoleni z tak udanego wypadu
w góry. Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy uwielbiają takie rekreacyjno –
turystyczne klimaty do naszego Szkolnego Koła PTTK!”
OCZYSZCZALNIA „CENTRUM”
12 czerwca 2019 klasa 3f wzięła udział w wycieczce naukowej do oczyszczalni ścieków
„Centrum” w Katowicach. Uczniowie zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków
z zastosowaniem komór osadu czynnego, tzw. KOCz. Pracownik oczyszczalni pokazał
uczniom urządzenia odpowiadające za przeróbkę osadów ściekowych. Wycieczka
pozwoliła młodzieży skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. Wyjazd został
zorganizowany przez Panią Joannę Romanek.
PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
Już do tradycji należy pielgrzymowanie maturzystów Śl.TZN do zakątków sakralnych
przed tak ważnym życiowym egzaminem, jakim jest egzamin dojrzałości. Taka
pielgrzymka będąca inicjatywą naszych księży oraz katechety miała miejsce dnia 25
kwietnia 2019 do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.
BESKID WYSPOWY i GORCE
Wycieczka Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego PTTK w góry Beskidu
Wyspowego i Gorce – 15-16 czerwca 2019 roku. Dwudniowa wycieczka członków Koła
PTTK odbyła się w ostatni weekend roku szkolnego, 15-16 czerwca 2019 roku.
Dziewięcioosobowa grupa uczniów pod opieką Pani Angeliki Felki wyruszyła na podbój
Beskidu Wyspowego i Gorców. To było nie lada wyzwanie! Tropikalny żar z nieba,
ekstremalne podejścia i zejścia, przewyższenia, ciężkie plecaki – z tym wszystkim musieli
zmierzyć się uczestnicy wyprawy. Dobrze, że na szlaku po drodze mijaliśmy jaskinię
o wdzięcznej nazwie: Zimna Dziura. Oczywiście, skorzystaliśmy z okazji ochłodzenia się
w czeluściach tej niewątpliwej ciekawostki krajoznawczej.
Wymarsz z miejscowości Lubień, przejście przez Szczebel przez Przełęcz Glisne na Luboń
Wielki. Potem nocleg w klimatycznym schronisku PTTK, w sali z panoramicznymi
oknami z widokiem na cztery strony świata. Rozmowy do późnego wieczora, podziwianie
zachodu i wschodu słońca przy ciepłej, letniej pogodzie i dobrej widoczności. Następnego
dnia zejście do Rabki Zaryte przez gołoborza Perci Borkowskiego. Dalej przejście do Rabki
Zdrój przez łagodne gorczańskie grzbiety: Królewską Górę, Grzebień i Banię.
Maszerowanie malowniczymi szlakami w uciążliwym upale, aby zdążyć przed
nadciągającą burzą. Tak wygląda skrócony opis wycieczki.
Wycieczka udała się, a jej uczestnicy, choć niesamowicie zmęczeni, wrócili późnym
popołudniem do Katowic. Należą im się wyrazy uznania za dzielną postawę i osiągnięcie
zaplanowanych celów.

Wszystkich zainteresowanych uczniów ZAPRASZAMY po wakacjach do naszego
Szkolnego Koła PTTK!
BILANS WYCIECZEK I WYJŚĆ – I OKRES 2018/2019
EDUKACJA KULTURALNA: filmowa – 7 wyjść, teatralna – 11 wyjść, muzyczna – 2
wyjścia
WYCIECZKI: naukowe – 20, rekreacyjne – 11 (w tym 2 zagraniczne, na zawody sportowe
– 14, na konkursy, olimpiady – 4, promocja Szkoły – 1

BILANS WYCIECZEK I WYJŚĆ – II OKRES 2018/2019
EDUKACJI KULTURALNA: kino, teatr, filharmonia – 13
WYCIECZKI: naukowe – 12, turystyczno-krajoznawcze – 4 oraz 1 zagraniczna, na zawody
sportowe – 15, promocja szkoły – 2, konkursy, olimpiady – 16, pielgrzymka maturzystów

UDZIAŁ uczniów Śl.TZN w zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019
MISTRZOSTWA KATOWIC W LEKKOATLETYCE
W dniu 26.09.2018r na stadionie AWF w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Katowic
w lekkoatletyce. Nasza reprezentacja wypadła bardzo dobrze. Największe sukcesy to:
2 miejsce Milena Mucha w pchnięciu kulą, 2 miejsce Artur Błażkowski w biegu na
100m, 1 miejsce Tomasz Paliwoda w biegu na 200m, 1 miejsce Adam Paździerz w biegu
na 400 m, 3 miejsce Nikodem Polak w biegu na 400m, 2 miejsce Olaf Głuszek w biegu
na 1500m, 1 miejsce w biegu sztafetowym 4×100m A.Pażdzierz N.Polak, J.Klus,
O.Głuszek
Gratulacje dla całej drużyny za udział i zaangażowanie.
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
W dniu 28.09.2018r. odbyły się Międzyszkolne Zawody Sportowe w Przełajowych Biegach
Sztafetowych Dziewcząt i Chłopców. Miejscem zmagań sportowych był tradycyjnie teren
wokół akwenu wodnego na Dolinie 3 Stawów w Katowicach. Nasza szkoła oczywiście
wzięła udział w imprezie, zarówno w sztafecie dziewcząt, jak i chłopców. Męska sztafeta
odniosła po raz kolejny ogromny sukces, zdobywając I miejsce. GRATULUJEMY!!!
W dniu 16.10.2018r. nasza reprezentacja chłopców zajęła 1 miejsce w zawodach
rejonowych w sztafetowych biegach przełajowych i awansowała do półfinałów

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w tej dyscyplinie. Ogromne gratulacje dla
zwycięzców!
Reprezentanci Śl.TZN wygrali Mistrzostwa Katowic i jako drużyna zwycięska pojechali na
zawody wojewódzkie. Zajęli XV miejsce w finale Wojewódzkiej Licealiady w Biegach
Przełajowych chłopców, które odbyły się w Rudzie Śląskiej w dniu 30.10.2018r. Poziom
zawodów był bardzo wysoki. W skład reprezentacji weszli: Olaf Gluszek, Nikodem
Polak, Kamil Jarosz, Karol Bizoń, Tomasz Barnaś, Adrian Warzecha.
Gratulacje dla całej ekipy za godne reprezentowanie katowickich szkół.
MISTRZOSTWA KATOWIC W PŁYWANIU
W dniu 12.10.2018r. odbyły się Mistrzostwa Katowic szkół ponadgimnazjalnych
w pływaniu. Reprezentacja Śl.TZN chłopców uzyskała następujące rezultaty
w konkurencjach indywidualnych : Tomasz Barnaś 2 miejsce na 100 m stylem
klasycznym, Jakub Stokfisz 2 miejsce na 50 m stylem dowolnym, 2 miejsce na 100 m
stylem dowolnym, Szymon Muńkowiak 3 miejsce na 50 m stylem klasycznym oraz 2
miejsce w sztafecie 8×50 m stylem dowolnym.
SZACHY – MISTRZOSTWA KATOWIC
W dniu 23.10.2018 r. nasza Szkoła odniosła kolejny sukces na arenie sportowej.
Reprezentacja uczniów Śl.TZN wzięła udział w turnieju szachowym o mistrzostwo
Katowic, organizowanym przez SP nr 53 pod patronatem Szkolnego Związku
Sportowego. W zmaganiach wzięło udział 21 szkół, w tym 10 ponadpodstawowych.
Rozgrywki szachowe toczyły się w 3 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa dzieci
młodsze, szkoła podstawowa dzieci starsze i młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
Zawody rozgrywano drużynowo, tzn. drużyna składała się z 4 zawodników - 3 chłopców
i 1 dziewczyny. Uczestnicy turnieju musieli stoczyć 7 rund.
W ostatecznej klasyfikacji nasza młodzież zdobyła II miejsce wśród szkół średnich.
Jesteśmy mocni nie tylko w zawodach wymagających sprawności fizycznej, ale również
umysłowej. Wszystkie wyniki zawodów wliczane są do rywalizacji międzyszkolnej
rozgrywek sportowych. To kolejny świetny wynik dla Śląskich!
W skład reprezentacji weszli: Dominika Gębusia 2c, Paweł Komandera 3e, Piotr
Kwietniewski 3e, Piotr Wieczorek 3g, Piotr Gil 4i.
Gratulujemy wspaniałego sukcesu!
III OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W SZACHACH
W dniu 30.10.2018r. odbyły się w katowickim Spodku III Ogólnopolskie Mistrzostwa
Szkół i Przedszkoli w Szachach. Mimo bardzo wysokiego poziomu zajęliśmy
w Katowicach wysokie II miejsce. Gratulacje dla całej reprezentacji, w skład której weszli:
Piotr Gil (kl. 4i), Paweł Komandera (kl. 3e), Piotr Kwietniewski (kl. 3e), Arkadiusz
Gnus (kl. 1g) i Szymon Maślanka (kl. 1fk).

BADMINTON – MISTRZOSTWA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
13 listopada 2018r. w SP 53 na Nikiszowcu odbyły się Mistrzostwa Szkół
Ponadpodstawowych w badmintonie chłopców.
W skład reprezentacji weszli informatycy z 3d: Mateusz Szatkowski, Amadeusz Jacek,
Kamil Gajczak.
Gry między szkołami toczyły się do 3 zwycięstw łącznie w singlu i w deblu. Nasi chłopcy
tylko raz w grze podwójnej musieli uznać wyższość rywali, zaś w grze pojedynczej byli
niepokonani i zasłużenie wygrali cały turniej, zostając Mistrzem Katowic. Dzięki tej
wygranej awansowaliśmy do etapu rejonowego, w którym zmierzymy się ze zwycięską
szkołą z Mysłowic.
PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKIE W BADMINTONIE
Dnia 29 listopada 2018r. nasza reprezentacja szkoły w badmintonie w składzie: Mateusz
Szatkowski, Amdeusz Jacek i Kamil Gajczak wzięła udział w półfinałach wojewódzkich
rozgrywanych w Bieruniu. Chłopcy zaprezentowali się znakomicie, zajęli 3. miejsce
i niewiele zabrakło, aby awansować do finałów wojewódzkich. Gratulujemy miejsca na
podium i liczymy na więcej za rok!
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT – MISTRZOSTWA KATOWIC
20.11.2018r. w Śl.TZN odbyły się Mistrzostwa Katowic Szkół Ponadgimnazjalnych
w koszykówce dziewcząt. Gościliśmy dwie szkoły z Katowic: XIV LO im. Henryka
Sucharskiego oraz I LO im. Mikołaja Kopernika.
Dziewczęta dzielnie walczyły o zwycięstwo. Każdy mecz składał się z czterech kwart po 7
minut. Pierwszy mecz nasze reprezentantki stoczyły z XIV LO i zakończył się on
zwycięstwem naszej drużyny wynikiem 15 : 9 pkt, kolejny z I LO – niestety przegrany. Na
szczęście z grupy wychodzą dwie drużyny, wiec dalej jesteśmy w grze.
Gratulacje dla całej ekipy dziewcząt i powodzenia w kolejnej rundzie.
Skład drużyny: Renata Wesołowska, Katarzyna Szczepańczyk, Milena Mucha, Marta
Łuźniak, Martyna Sikorska, Emilia Jędrzychowska, Wiktoria Matuszczyk, Natalia
Tarnawska, Martyna Gontarz, Julia Paris, Klaudia Bittner.
MISTRZOSTWA KATOWIC W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
We wtorek 4 grudnia 2018r. w naszej szkole odbyła się pierwsza runda eliminacji do
finału Mistrzostw Katowic w koszykówce chłopców. W naszej grupie znalazły się zespoły:
VIII LO, KCEZ i ZS nr 2. Nasi zawodnicy zaczęli od pewnej wygranej z ZS nr 2 42:10.
Najwięcej emocji dostarczył drugi mecz z VIII LO, przez całe 3 kwarty utrzymywała się
nieznaczna przewaga Śl.TZN, którą "dowieźliśmy" po nerwowej końcówce. Ostatni mecz
z KCEZ również zakończył się naszym sukcesem. Brawa należą się dla całego zespołu, bo
każdy włożył wkład w zwycięstwo. Czekamy na rundę półfinałową, gdzie poziom będzie
wyższy i życzymy drużynie powodzenia.

MISTRZOSTWA KATOWIC W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW – PÓŁFINAŁ
22 stycznia 2019 w Śl.TZN odbyły się półfinały Mistrzostw Katowic w koszykówce
chłopców. Nasi zawodnicy rozpoczęli zmagania od wyraźnego zwycięstwa z ZSTiO nr 2
42:11. Kolejny rywal był już zdecydowanie bardziej wymagający, a stawką meczu był
awans do finału. Śląskie zmierzyły się z „Poligrafem” i zaczęły od mocnego uderzenia,
wygrywając pierwszą połowę 20:13. W drugiej obraz gry się nie zmienił i nasi
konsekwentnie budowali przewagę nad rywalem. Mecz zakończył się wynikiem 38:20.
W ostatnim meczu – po fatalnej pierwszej połowie przegranej 11:13 z zespołem „Konopy”
– chłopcy rzucili się do odrabiania strat, co przyniosło skutek. Mecz wygraliśmy 27:18
i meldujemy się w Finałach Katowic!
WICEMISTRZOSTWO KATOWIC W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW!
12 marca 2019r. w małej hali Spodka odbyły
Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców.
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Do rywalizacji przystąpiły: I LO, VIII LO, ZSP-M i Śl.TZN. Nasza drużyna w świetnym
stylu pokonała VIII LO różnicą prawie 30 punktów. Także mecz z ZSP-M zakończył się
naszym wysokim zwycięstwem. O pierwszym miejscu decydował mecz z Kopernikiem.
Całe spotkanie stało na wysokim poziomie, a walka prowadzona była „kosz za kosz”.
Niestety, w końcówce czwartej kwarty Kopernik po dwóch celnych trójkach wyszedł na
prowadzenie, którego nie oddał już do końca meczu.
Reprezentacja Śl.TZN zdobyła wicemistrzostwo! Gratulujemy!
W składzie drużyny znaleźli się: Kacper Trzaska, Szymon Głowania, Maciej Żurawski,
Dawid Szyja, Mateusz Kempski, Robert Matuszczyk, Dawid Godula, Arkadiusz Gnus,
Patryk Piwowar.
SIATKARZE W PÓŁFINAŁACH
W dniu 04.12.2018. reprezentacja Śl.TZN w siatkówce chłopców awansowała do
półfinałów Mistrzostw Katowic szkół ponadgimnazjalnych, pokonując bez straty seta
I LO, ZSTiO nr 3 oraz XV LO.
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Mistrzów Katowic z ubiegłego roku w troszkę
zmienionym składzie.
UNIHOKEJ
W dniu 6.12.2018r. odbył się finał licealiady województwa śląskiego w unihokeju
chłopców. Zawody odbyły się w Gliwicach. Nasza reprezentacja zdobyła II miejsce.
W skład naszych przedstawicieli weszli: Bartosz Fyszczuk 3b, Piotr Glinka 2ek,
Arkadiusz Latusek 4i, Maciej Pyka 4n, Mariusz Duda 4n, Marcel Pasternok 3b, Łukasz
Pieszka 1an, Arkadiusz Prokopowicz 3b, Maciej Szatko 4ek, Dawid Szewczyk 3b.
Gratulacje dla całej ekipy.

MISTRZOSTWA KATOWIC W PIŁCE RĘCZNEJ
W dniu 05.03.2019r. reprezentacja Śl.TZN w piłce ręcznej chłopców zdobyła Mistrzostwo
Katowic Szkół Ponadgimnazjalnych, pokonując w turnieju finałowym VIII LO (PIK) 7:5,
X LO (Paderewski) 12:5 i dwa razy III LO (Mickiewicz) 8:4 i 8:5. Drużyna Śl.TZN
wystąpiła w następującym składzie: M. Duda, K. Goliński, K. Jarosz, J. Jeremiasz,
K. Juranek, W. Kozłowski, B. Kulczyński, M. Myszor, G. Sojka, J. Wielkopolan.
AMATORSKIE ZAWODY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM O PUCHAR
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
Dnia 8 marca 2019 braliśmy udział w Amatorskich Zawodach w Narciarstwie Alpejskim
o Puchar Prezydenta Miasta Katowice w kategorii szkół średnich. Zawody odbyły się
w Wiśle – w stacji narciarskiej Soszów.
Szkołę reprezentowali: Maksymilian Adamus (zajął 6 miejsce), Mateusz Berzowski
(zajął 4 miejsce), Jędrzej Klus, Michał Kućmierz, Michał Melecki (zajął 5 miejsce),
Marek Olszyczka.
Opiekun: Pani Aleksandra Kulik-Ciołka.
LACROSSE W Śl.TZN
W dniu 19.03.2019. gościliśmy reprezentacje AZS Legion Katowice LACROSSE.
Nasza młodzież miała możliwość poznania tej ciekawej dyscypliny. Zorganizowana była
specjalna lekcja, podczas której uczniowie spróbowali swoich sił.
Aktualnie odbywał się nabór do Sekcji. Chętne osoby proszone były o kontakt z Panią
Katarzyną Ostrowską lub Panem Mirosławem Stawowskim.
WICEMISTRZOSTWO W SZACHACH
W dniu 2.04.2019r. w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach odbył się turniej szachowy.
Śl.TZN reprezentowali: Dominika Gębusia, Arkadiusz Gnus, Kamil Kania, Paweł
Komandera, Piotr Gil, Piotr Wieczorek. Odbyło się 6 rund i po całym dniu rywalizacji
zajęliśmy II miejsce. Gratulacje dla całej ekipy! Szachy to też nasza specjalność.
TURNIEJ UNIHOKEJA
W dniu 1 kwietnia 2019 odbył się w Szkole V Wielkanocny Turniej Unihokeja dla szkół
ponadgimnazjalnych pod patronatem Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tomasza
Maśnicy.
Śl.TZN uplasowały się na pierwszym miejscu.
Klasyfikacja pozostałych drużyn przedstawia się następująco: II miejsce - UKS Gladiator
23 (drużyna 2); III miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Katowicach; IV miejsce - UKS Gladiator 23
(drużyna 1); V miejsce - XV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach; VI miejsce - XIV
Liceum Ogólnokształcące w Katowicach; VII miejsce - X Liceum Ogólnokształcące
w Katowicach.
Tytuł najlepszego strzelca zdobył reprezentant Śl.TZN - Arkadiusz Latusek.
Organizatorzy Turnieju: Małgorzata Tomecka, Aleksandra Kulik-Ciołka.

WICEMISTRZOSTWO KATOWIC W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
W tegorocznych mistrzostwach Katowic w piłce nożnej chłopców szkół
ponadgimnazjalnych Śl.TZN zajęły II miejsce, klasyfikując się tylko za szkołą o profilu
sportowym. Od turniejów eliminacyjnych, aż po finał, nasi reprezentanci przegrali tylko
jeden mecz w stosunku 0:1. Najwięcej bramek dla Śl.TZN strzelił Wojtek Kozłowski
z klasy 4a, natomiast najlepszym zawodnikiem drużyny był Maciek Pyka z klasy 4n.
Wszystkich reprezentantów naszej szkoły charakteryzowała nienaganna postawa oraz
ogromne serce do sportowej walki.
Zwycięski skład: Cieleban Paweł 4a, Furmaga Dawid 2a, Guzik Mikołaj 2e, Kalinowski
Patryk 2a, Kłosek Mateusz 2a, Kozłowski Wojciech 4a, Oleksowicz Jakub 2a, Pieszko
Łukasz 1a/n, Pyka Maciej 4n, Tworuszka Jakub 2a, Wybraniec Tomasz 2a, Żurek Kacper
2a. Gratulacje!!!!
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2018/2019
1 miejsce w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa
Ponadpodstawowych w Mieście Katowice w kategorii chłopców

sportowego

Szkół

Mistrzostwa Katowic Szkół Ponadpodstawowych:
1 miejsce w: piłce ręcznej, lekkoatletyce, sztafetowych biegach przełajowych, badmintonie
2 miejsce w: piłce nożnej, koszykówce, szachach
3 miejsce w pływaniu
Licealiada Młodzieży Szkolnej:
2 miejsce w finale unihokeja
3 miejsce w półfinale: piłka ręczna juniorów, badminton
1 miejsce w rejonowych sztafetowych biegach przełajowych
1 miejsce w zawodach rejonowych – Szkolna Liga Lekkoatletyczna
Inne sukcesy:
1 miejsce w V Wielkanocnym Turnieju Unihokeja dla Szkół Ponadgimnazjalnych
2 miejsce w III Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w Szachach
2 miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
Jako zwieńczenie obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości 12 XII 2018
w Śl.TZN przeprowadzony został Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Polsko,
nie jesteś ty już niewolnicą!”
W konkursie wzięło udział 14 uczniów z różnych klas, którzy zaprezentowali utwory
o tematyce patriotycznej, a szczególną popularnością cieszyła się „Gawęda o miłości ziemi
ojczystej” Wisławy Szymborskiej, recytowana cztery razy.
Jury w składzie: Panie polonistki Anna Zając, Maria Kwiatoń-Pięta i Anna Lorenc oraz
przedstawiciel uczniów – Kamil Olszak nagrodziło:
I miejscem – Marka Rybarczyka z klasy 4a za rewelacyjne wcielenie się w Konrada,
bohatera III cz. „Dziadów”, w „Wielkiej Improwizacji”, II miejscem – Bartosza Drzenslę
(klasa 4i) recytującego wzruszającą „Elegię o chłopcu polskim” K. K. Baczyńskiego oraz
III miejscem – Danielę Landowską z klasy 2c, w której wykonaniu usłyszeliśmy wiersz
Jana Kasprowicza „Rzadko na moich wargach”.
Zarówno poziom przygotowania, jak i umiejętności interpretacyjne, a także dobór tekstów
ocenić należy jako wysoki. Gratulujemy najlepszym i dziękujemy pozostałym
uczestnikom!
SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
8 listopada 2018 roku miał miejsce Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza
Ortografii Śl.TZN, zorganizowany przez Panią Annę Lorenc.
Dbanie o poprawność ojczystej mowy – to jeden z priorytetów edukacji naszych uczniów.
„Chodzi [nam] o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – również
poprzez prawidłową ortografię i interpunkcję. Temu celowi służy konkurs, trwale
wpisany w tradycję Szkoły, a w tym roku także związany z obchodami 100-lecia
Odzyskania Niepodległości.
Była to okazja do podnoszenia świadomości językowej oraz kształtowania poczucia
odpowiedzialności za ojczyznę-polszczyznę. Jak się okazuje, bezbłędne posługiwanie się
polszczyzną jest sporym wyzwaniem. Niewątpliwie, język polski jest trudny, dlatego tym
bardziej powinniśmy dbać o poprawność językową, by być dumnym, że potrafimy się
językiem właściwie posługiwać.
O języku tak pisał w epoce romantyzmu „lirnik wioskowy” – Władysław Syrokomla:
Jakie rozkosze, jakie rozkosze!
Umieć wypisać słowo po słowie,
Co marzę w myślach, co w sercu noszę,
Karta zrozumie, pióro wypowie.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 18 uczniów.

I miejsce: Emilia Kaczmarek z klasy 3c – Mistrz Ortografii Śl.TZN
II miejsce: Bartłomiej Grabania 4g
III miejsce: Krzysztofa Łukoszek 3g
Na wyróżnienie zasłużyli również: Łucja Chodór 1d, Sebastian Jakubik 1g, Adrianna
Wierzbicka 3c.
Serdecznie gratulujemy!!!
„GĘSIE PIÓRO”
W tegorocznym konkursie na własną twórczość literacką jury przyznało: 1m. proza:
Dominika Gębusia 2c, 1m. poezja: Sebastian Wesoły 3g, wyróżnienie: Łucja Chodór 1d.
KAHOOT
Nagrody za zajęcie 1. miejsca w Multimedialnym Konkursie KAHOOT z j. angielskiego
otrzymali: dla informatyków – Paweł Antolak i Mikołaj Radzyński z klasy 3d; dla
energetyków: – Alicja Trzepacz i Maciej Bucior z klasy 3n; dla mechatroników – Adam
Steinhoff i Maciej Skórek – klasa 3g; dla analityków – Michał Myśliński i Oskar
Dunaszewski – klasa 1c.
Organizator konkursu: Pani Justyna Mazurek.
KONKURS MATEMATYCZNY dla klas II
I miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym dla klas drugich uzyskali ex aequo
uczniowie z klasy 2g: Jakub Kaszowski i Gabriel Malanowski.
KONKURS WALENTYNKOWY
Walentynki po polsku, angielsku i niemiecku…
Walentynki to święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest
wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne, obdarowanie ukochanej osoby
upominkami, czy kwiatami.
Na konkurs należało wykonać efektowną i oryginalną kartkę walentynkową z życzeniami
w formie wiersza (własny tekst lub cytat z literatury w języku polskim, angielskim lub
niemieckim).
Po rozstrzygnięciu konkursu plastyczno – literackiego rozdano “słodkie nagrody”:
♥ Izabela Ładoń 1c, ♥ Szymon Seliskar 1c, ♥ Błażej Drewlo 2a, ♥ Katarzyna Duda 2d,
♥Agnieszka Kicińska 3c, ♥ Roksana Zmorek 3c, ♥ Paweł Mrozik 3g, ♥ Mateusz
Czochra 3g, ♥ Marek Rybarczyk 4a, ♥ Marcin Jurecki 4i
Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!!!
Samorząd Szkolny, Biblioteka szkolna, nauczyciele języków obcych

KONKURS CZYTELNICZY
Najlepszymi czytelnikami roku szkolnego 2018/2019 zostali:
Katarzyna Komander (4c), Piotr Topolnicki (4i), Agata Ślązak (3fk), Błażej Rusin (3b),
Izabela Ładoń, AnnaMendakiewicz (1c), Michał Pietrzyk (2fk).
„SUPERKLASA” Śl.TZN
W wyniku całorocznego konkursu „SUPERKLASA” ten zaszczytny tytuł uzyskały:
KLASA 3c, KLASA 2d i KLASA 3d.
Gratulujemy uczniom wyróżnionych klas oraz ich Wychowawcom!
Konkurs przeprowadza Samorząd Uczniowski i Opiekunowie: Pani Anna Burdach, Pani
Sylwia Możyłowska-Zając.
TECHNICZNA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA
Wyniki konkursu Samorządu Uczniowskiego na techniczną bombkę bożonarodzeniową:
I miejsce – Jakub Stacewicz z klasy 2n
Wyróżnienia: Weronika Kopiec 3fk, Gabriel Malanowski 2g, Jakub Grzegrzułka 3e, Filip
Brusiłowicz 3g i Paweł Nalepka 4b.
Gratulujemy fantastycznych pomysłów!
Opiekunowie SU: Panie Anna Burdach i Sylwia Możyłowska-Zając.
PROJEKT LOGO
Za zajęcie 1. miejsca w konkursie „Projekt logo na odzież Samorządu Uczniowskiego”
nagrodzony został Tomasz Frąc z klasy 1an.
BŁYSKAWICZNY KONKURS FANTASTYCZNY
Konkurs został przeprowadzony przez nauczycieli bibliotekarzy w dniu 25 marca 2019.
Wyniki: 1m. Piotr Topolnicki 4i, 2m. Aleksandra Potoniec 1fk, 3m. Filip Stanoszek 4i
Konkurs na monografię „Wybitna osobistość walki o niepodległość”
Zwycięzca: Kacper Frukacz 4n
Konkurs na wywiad „Życie w PRL”
Zwycięzcy: Igor Gołąb, Filip Kozłowski z klasy 2a
Oba konkursy historyczne zorganizowały Panie: Joanna Suter-Chmielewska i Anna
Światłoń.
„OBUDŹ W SOBIE MYŚL TECHNICZNĄ”
Koordynator: Pan Arkadiusz Dryszel
W dniu 1 kwietnia 2019 roku w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych odbyła się
dziewiąta edycja finału Konkursu Technicznego „Obudź w sobie myśl techniczną”dla
uczniów ostatniej klasy gimnazjum i szkoły podstawowej.

Najważniejsze osiągnięcia uczniów Śl.TZN w roku szkolnym
2018/2019
KONKURSY MIĘDZYNARODOWE I OLIMPIADY
Jakub Kaszowski – klasa 2g – Złoty medal w kategorii Fizyka za projekt:
„Dynamics of chain shooter. Wyrzutnia sznurka” – 26. Międzynarodowa
Konferencja Młodych Naukowców ICYS 2019 w Malezji (Kuala Lumpur)
Hubert Kulik – klasa 3g – Laureat (3. miejsce) – XXI Olimpiada Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” (grupa elektroniczna)
Piotr Klimaszewski – klasa 4g – Finalista – XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej
Mikołaj Harazin – klasa 2c – Finalista (31. miejsce) – 65. Olimpiada Chemiczna
Maciej Żurawski – klasa 4n – Finalista (35. miejsce) – XXXII Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej oraz Finalista (66. miejsce) – XIV Olimpiada Przedsiębiorczości
Robert Żuk – klasa
Przedsiębiorczości

4i

–

Finalista

(87.

miejsce)

–

XIV

Olimpiada

Justyna Borowiec, Emilia Kaczmarek, Martyna Sikorska, klasa 3c – projekt
„Grażyna Biznesu v_2” – Finalistki – Olimpiada „Zwolnieni z Teorii”: „Złoty
Wilk” za najlepszy projekt w Polsce w kategorii „Społeczeństwo obywatelskie””,
„Srebrny Wilk” – za najlepszy w województwie, „Brązowy Wilk” – za najlepszy
projekt w szkole
Mateusz Brzuchacz, Tomasz Gębala, Michał Kosecki, Szymon Kubica, Szymon
Stencel, Maciej Zelder klasa 1b – Finaliści – Olimpiada „Zwolnieni z Teorii”:
nominacja do „Złotego Wilka” (projekt „Wybierz kask a nie trzask”)
Finaliści Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”: projekty: „Martwy punkt” – Anna
Maryniok, Agata Kułakowska, Wiktoria Lubaska; „#reaguj” – Olivier Halupczok,
Tomasz Wilk, Arkadiusz Lenart; „Ocalić od zmarnowania” – Monika Zając,
Daniela Landowska, Weronika Wróbel; „Tik? Tak!” – Patryk Palenga, Szymon
Gwóźdź; „Młode ręce łączy serce” – Wojciech Kołodziej, Magdalena Zaborska,
Joanna Piura, Fabian Wieczorek, Agata Ślązak, Martyna Gontarz; „Say Smile” –
Luiza Balcerzak, Weronika Kopiec, Emilia Jędrychowska, Kamila Wiśniewska,
Weronika Sprengel-Zima, Anna Grossy, Wiktoria Matuszczyk, Jeremiasz
Jaskólski
Grzegorz Knapczyk – klasa 3d – 37. miejsce w zawodach centralnych – III
Olimpiada Statystyczna

W II etapie olimpiad brali udział:
Michał Hutnik 4d, Olivier Halupczok 2d – Olimpiada Statystyczna
Adam Pawleta 4c, Sebastian Maciszek 3c – 65. Olimpiada Chemiczna
Szymon Płatek 3b – „EUROELEKTRA”
Jakub Dybowski, Kuba Pawelczyk, Dawid Skóra, Hubert Kulik, Marek
Rybarczyk, Adam, Steinhoff – Olimpiada Wiedzy Technicznej
Mateusz Białek 2d, Arkadiusz Gnus – Olimpiada Teologii Katolickiej
Filip Cichosz, Łukasz Szary, Olivier Halupczok – Olimpiada Cyfrowa
Piotr Kliś 4a, Radosław Smolik 3fk – Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Dawid Szyja 4i – Olimpiada Języka Niemieckiego
Sebastian Macioszek 3c, Wiktoria Matuszczyk 3fk – XXXIV Olimpiada Wiedzy
Ekologicznej (etap rejonowy)
Kinga Adamczyk, Kamil Gajczak, Szymon Gwóźdź, Grzegorz Knapczyk, Igor
Żmuda – wyróżnienia w szkole – Międzynarodowy Konkurs KANGUR
MATEMATYCZNY
Jakub Ciepły, Michał Dolina, Arkadiusz Lenart z 2d, Kinga Adamczyk, Kamil
Gajczak, Paweł Antolak z 3d, Tomasz Barnaś, Michał Długajczyk, Krzysztof
Małek z 4d – wyróżnienia w szkole – XIII Międzynarodowy Konkurs
Informatyczny „Bóbr – Senior”
Międzynarodowe certyfikaty CISCO: IT ESSENTIALS (51 uczniów),
ROUTING&SWITCHING1, LINUX ESSENTIALS; ROUTING &SWITCHING 3 –
Miłosz Radzyński 3d, poziom 4 R&S: Tomasz Barnaś, Tomasz Meller, Tadeusz
Wachowski z 4d;
KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE
Mikołaj Harazin – 1. miejsce, Jakub Ćwiertnia – 2. miejsce, Sebastian Macioszek,
Łukasz Czapura Finaliści – XXVII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny,
organizowany przez Politechnikę Śląską
Jakub Ćwiertnia, Łukasz Czapura – Finaliści (chemia) – Ogólnopolski Konkurs
„O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
Łukasz Czapura – 1. miejsce, Sebastian Macioszek – 2. miejsce – XIII
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny, organizowany przez Uniwersytet Śląski
Emilia Kaczmarek – Laureat – Ogólnopolski Konkurs VITAL VOICES CHAPTER
POLAND „Zostań liderką”
Hubert Kulik – 1. miejsce – XI Ogólnopolski Konkurs „ELEKTRON” (Politechnika
Wrocławska) oraz 7. miejsce – Ogólnopolski Konkurs z Fizyki „Fascynująca fizyka”
(Politechnika Łódzka)
Łukasz Grobelczyk 4b – 3. miejsce – Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Apoloniusz – poziom rozszerzony
Zespół teatralny Śl.TZN – 2. miejsce – XIII Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne
Żywotów Świętych i Patronów „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”
KONKURS MOGALO – VERSTEHEN: Dawid Szyja – 2. miejsce w województwie,
Gabriel Skergeth – 4. miejsce w województwie, Bartosz Piątek – 5. miejsce
w województwie, Mateusz Kempski – 7. miejsce w województwie
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „SPRACHDOKTOR”: Mateusz
Kempski – 7. miejsce w województwie, Bartosz Piątek – 10. miejsce
w województwie, Dawid Szyja – 12. miejsce w województwie, Gabriel Skergeth
– 17. miejsce w województwie, Rafał Piechnik – 23. miejsce w województwie
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „DEUTSCHFREUND”: Rafał Piechnik
– 3. miejsce w województwie, Gabriel Skergeth – 22. miejsce w województwie,
Gabriel Malanowski – 25. miejsce w województwie
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „WELTSPRACHEN ABITUR”: Dawid
Szyja – 5. miejsce, Gabriel Skergeth, Igor Masson i Bartosz Piątek – 6. miejsce,
Gabriel Malanowski i Mateusz Kempski – 7. miejsce, Piotr Chowaniec – 9.
miejsce, Robert Siwitza – 10. miejsce, Karol Zaczkowski i Dominika Stryjewska –
11. miejsce, Maciej Feifer – 12. miejsce
Zespół „INFORMATYCY_ARTS”: Adrian Bałata, Jakub Labocha, Rafał Piechnik,
Bartosz Pitura (klasa 1d) – 6. miejsce w okręgu, 74. miejsce w Polsce –
Ogólnopolski Konkurs „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”
Patryk Kloc, Patryk Groński, Paweł Saternus, Daniel Bobrowski – wyróżnienia
w szkole – Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”
Kinga Adamczyk 3d – wyróżnienie – Ogólnopolska Gra Kryptologiczna „Łamacze
szyfrów”
Roksana Zmorek 3c – najlepszy wynik w szkole, wyróżnienia: Tomasz
Mietliński 3g, Nikodem Polak 3g, Patryk Pyrcik 4n, Izabela Bogdańska 4n,
Krzysztofa Łukoszek 3g, Elżbieta Bielawa 4c, Sebastian Macioszek 3c, Agnieszka
Kicińska 3c, Łukasz Czapura 3c, Małgorzata Jastrzębska 4c, Kacper Frukacz 4n,
Emilia Kaczmarek 3c, Marek Rybarczyk 4a, Dominika Stryjewska 3c, Piotr Kliś
4a, Wojciech Kołodziej 3c – Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „FRASZKA”
Kamila Wiśniewska – bardzo dobry wynik w szkole; Wiktoria Matuszczyk,
Michał Łakomy – 2. miejsce w szkole; Natalia Wiącek – 3. miejsce w szkole –
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”
Szymon Skrzypek 2fk, Karol Bizoń 1g, Agata Kułakowska 2 fk – udział w etapie
diecezjalnym – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Arkadiusz Gnus 1g – udział w III etapie – Ogólnopolski Konkurs Papieski

„FOX” Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego: Sebastian Wójcik – bardzo
dobry wynik, Katarzyna Szczepańczyk i Rafał Malejka – dobry wynik w szkole
English Ace – Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego (organizator Jersz
Łowcy Talentów): Katarzyna Szczepańczyk – 21. miejsce w województwie śląskim
(73. – w kraju), Kinga Adamczyk – 25. miejsce w województwie śląskim (96. –
w kraju), Amadeusz Jarząb – 29. miejsce w województwie śląskim (116. – w kraju)
KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I MIEJSKIE
2. miejsce – Drużyna SKKT PTTK – VII Sportowo – Rekreacyjny Rajd Górski
Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego HALA MIZIOWA 2018
2. miejsce w województwie – Drużyna SKKT PTTK: Anna Mendakiewicz,
Aleksandra Stefańska, Jakub Gumółka – XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK; Anna Mendakiewicz – tytuł „Najlepszy
Krajoznawca”
3. miejsce: Grzegorz Knapczyk, Kinga Adamczyk, Kamil Gajczak 3d – Konkurs
wojewódzki MAT@NDO
1. miejsce duet: Łukasz Czapura, Sebastian Macioszek – Regionalny Konkurs
Drużynowy z Chemii dla szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Pałac
Młodzieży w Katowicach
1. miejsce w debacie „Co ja mogę zrobić dla klimatu”: Kacper Frukacz, Patryk
Pyrcik, Filip Widuch – IV Dni Energii Miasta Katowice
1. miejsce – Zespół Teatralny Śl.TZN – XVI Przegląd Jasełek i Obrzędów
Kolędniczych
4. miejsce – drużyna: Jakub Kaszowski 2g, Hubert Kulik, Maciej Skórek 3g – XLI
Turniej Drużynowy z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach
Paweł Kalfa 2b – Laureat – IV Wojewódzki Konkurs Dziennikarsko-Fotograficzny
„Jestem w gazecie” (praca fotograficzna „Piąty jeździec”)
Kamil Olszak 2g – 2. miejsce – Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji
Patriotycznej
Drużyna: Bartosz Biełka, Szymon Stasiak, Adrianna Wierzbicka 3c – 2. miejsce –
Międzyszkolne Zawody Ratownictwa
Dyplom uznania dla uczniów klasy 1b realizujących projekt „Wybierz kask a nie
trzask” – Wojewódzki Konkurs „Lider Dobroczynności”
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
„ZŁOTA SZKOŁA 2019” – Ranking „Perspektyw”: 21. miejsce wśród techników
w Polsce, 3. miejsce – województwo śląskie, 1. miejsce – Katowice
18. miejsce w rankingu maturalnym Technika 2019 – „Perspektywy”
SZKOŁA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 2019 – według Ogólnopolskiego
Rankingu: 12. miejsce w województwie śląskim, 50. miejsce w Polsce (projekty
społeczne Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”)

CERTYFIKAT WIELKIEJ LIGI „Placówka aktywnie promująca czytelnictwo”
w roku szkolnym 2018/2019

INFORMACJE o KONKURSACH
ZŁOTY MEDALISTA ICYS 2019
JAKUB KASZOWSKI, uczeń klasy 2g Śl.TZN zdobył Złoty Medal na 26.
Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2019, zorganizowanej
w Kuala Lumpur w Malezji w dniach 19 – 25 kwietnia 2019 roku za projekt „Dynamics
of chain shooter. Wyrzutnia sznurka”.
Wraz z Grupą Twórczą Quark z Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach
reprezentował Polskę na międzynarodowych zawodach, w których uczestniczyli
uczniowie z 26 krajów, rywalizując w 6 kategoriach: fizyka, inżynieria, ekologia,
matematyka, informatyka oraz nauki przyrodnicze. Sukces młodych Polaków jest tym
większy, że wywalczyli 4 medale: Złoty Medal w kategorii Fizyka (właśnie Jakub
Kaszowski), trzy Brązowe Medale w kategorii Inżynieria oraz 2 wyróżnienia specjalne.
„ICYS jest dowodem na to, że nauka może być fascynująca i stanowić doskonałą okazję do
kontaktów i przyjaźni miedzy młodymi ludźmi z całego świata” – słowa dr Zsuzsanny Rajkovits.
WIELKIE BRAWA dla Jakuba Kaszowskiego, który notabene po raz drugi jest złotym
laureatem konferencji ICYS!!!

EUROELEKTRA 2019
W bieżącym roku szkolnym odbyła się kolejna, XXI edycja Olimpiady Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA.
W pierwszym etapie, który odbył się 7 listopada 2018 w naszej szkole, wzięło udział 11
uczniów, z czego 3 w grupie elektrycznej i 8 w grupie elektronicznej.
Do II etapu (okręgowego), który odbył się 4 stycznia 2019 również w Śl.TZN,
zakwalifikowało się 2 uczniów naszej szkoły, obaj w grupie elektronicznej: Hubert Kulik
z klasy 3g i Szymon Płatek z klasy 3b. W zawodach okręgowych gościliśmy uczniów,
między innymi z Bierunia, Rybnika, Olkusza, Tychów, Zabrza, Dąbrowy Górniczej,
Wodzisławia Śląskiego, Sosnowca, Jastrzębia Zdroju, Czerwionki Leszczyn. Łącznie 36
uczniów, z czego 14 w grupie elektrycznej, 10 w grupie elektronicznej i 12 w grupie
teleinformatycznej.
Do finału Olimpiady zakwalifikował się Hubert Kulik z klasy 3g. Pojechał on pod opieką
mgr inż. Macieja Czakańskiego do Gdańska. Finał odbył się 14 marca 2019. Wzięło w nim
udział od 12 do 15 uczestników w każdej z grup.
HUBERT KULIK wywalczył 3 miejsce i wiążący się z tym tytuł Laureata Olimpiady
EUROELEKTRA w grupie elektronicznej.

Po zawodach organizatorzy przygotowali zwiedzanie Politechniki Gdańskiej, połączone
z prezentacją co ciekawszych kierunków studiów, oraz wycieczkę do ECS i dawnej Stoczni
Gdańskiej i zwiedzanie gdańskiej Starówki.
OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
PIOTR KLIMASZEWSKI – FINALISTA XLV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ
GRATULUJEMY!
Komitet Główny OWT na podstawie oceny prac uczestników zawodów II stopnia
(eliminacji okręgowych) przeprowadzonych 8 stycznia br., podjął 14 marca br. decyzję
o wyłonieniu uczestników zawodów III stopnia (finałów centralnych) XLV Olimpiady
Wiedzy Technicznej.
W tym gronie znalazł się reprezentant Śl.TZN – Piotr Klimaszewski
Zawody finałowe odbyły się w dniach 12 – 14 kwietnia 2019 r. w Kaliszu.
65 OLIMPIADA CHEMICZNA
MIKOŁAJ HARAZIN z klasy 2c został zakwalifikowany do trzeciego etapu LXV
Olimpiady Chemicznej i uzyskał tytuł FINALISTY.
Zawody finałowe odbyły się w dniach 29 – 30 marca 2019 roku w Warszawie.
Mikołajowi dziękujemy za reprezentowanie Szkoły i GRATULUJEMY!
W II etapie uczestniczyli także: Sebastian Macioszek i Adam Pawleta, którym dziękujemy
za reprezentowanie Szkoły.
Opiekun: Pani Barbara Kuśka
OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniu 7 marca 2019r. w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego odbyły się zawody II
stopnia (etap okręgowy) XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.
8 marca 2019r. Komitet Główny OP zatwierdził listę osób zakwalifikowanych do
zawodów trzeciego stopnia (etap centralny).
Maciej Żurawski (5 miejsce w Polsce) i uczeń klasy 4i Robert Żuk (12 miejsce w Polsce)
decyzją Komitetu OP zakwalifikowali się do zawodów centralnych i uzyskali tytuł
FINALISTY.
OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
W dniu 11 stycznia 2019 r. w Wyższej Szkole Bankowości w Chorzowie odbyły się
zawody II stopnia (etap okręgowy) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
30 stycznia 2019r. Komitet Główny OWE zatwierdził listę osób zakwalifikowanych do
zawodów trzeciego stopnia (etap centralny).
Pragniemy poinformować, że uczeń klasy 4n Maciej Żurawski decyzją Komitetu OWE
został zakwalifikowany do zawodów centralnych i uzyskał tytuł FINALISTY.
Opiekun: Pani Anna Komoniewska

OLIMPIADA STATYSTYCZNA
W dniu 4 grudnia 2018 r. odbył się etap szkolny Olimpiady Statystycznej, w którym
uczestniczyło ośmiu uczniów Śl. TZN z klas 1d, 2d, 3d, 4d.
W zawodach najwyższą liczbę punktów uzyskali:
1. Grzegorz Knapczyk (3d)
2. Olivier Halupczok (2d)
3. Michał Hutnik (4d)
Wyżej wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do zawodów okręgowych, które odbyły
się 09.01.2019r.
Wszyscy uczniowie którzy brali udział w olimpiadzie uzyskali powyżej 50% punktów.
Wielkie gratulacje!!!
Niestety, zgodnie z regulaminem, szkoła może zgłosić do zawodów okręgowych od 2 do 3
uczniów!
Bardzo dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i chęć podjęcia wyzwania
w statystycznych zadaniach. Uczniom, którzy zakwalifikowali się do zawodów II stopnia,
życzymy dalszych sukcesów!
ZAWODY CENTRALNE – w dniu 27.02.2019r. odbył się I etap zawodów centralnych
Olimpiady Statystycznej (Urząd Statystyczny w Katowicach). Grzegorz Knapczyk (3d),
zajął 41 miejsce w Polsce!
Grzegorzowi dziękujemy za reprezentowanie Szkoły i trzymamy kciuki za sukcesy
w statystycznych potyczkach w przyszłym roku szkolnym.
XXXIV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
6 kwietnia 2019r. uczennica Wiktoria Matuszczyk z 3f i uczeń Sebstian Macioszek z 3c
wzięli udział w Regionalnych Eliminacjach Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Eliminacje
odbyły się w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach. Młodzież
w czasie oczekiwania na wyniki zapoznała się z symulatorami medycznymi oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej. Uczniowie naszej szkoły nie przeszli
do etapu wojewódzkiego. Opiekę nad młodzieżą podczas wyjścia sprawowała Pani
Joanna Romanek.
OLIMPIADA WIEDZY o ŻYWIENIU i ŻYWNOŚCI
6 listopada 2018 w Śl.TZN odbyły się szkolne eliminacje do okręgowego etapu
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Do dalszego etapu zakwalifikowało się dwóch uczniów: Radosław Smolik 3fk i Piotr Kliś
4a. Chłopcy będą reprezentować Szkołę na poziomie okręgowym, który odbędzie się
w styczniu w Gliwicach.
W piątek 11 stycznia 2019 r. dwóch naszych uczniów wzięło udział w okręgowym etapie
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, który odbył się w Gliwicach. Wśród 80
uczestników chłopcy zaprezentowali się bardzo dobrze, zajmując miejsca w drugiej
dziesiątce stawki. By zakwalifikować się do finałowego etapu zabrakło niewiele, ale

wierzymy, że w przyszłym roku się uda. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w następnej edycji.
Opiekun: Pan Bartosz Stawowski
LAUREACI „ZŁOTYCH INDEKSÓW”
Z wielką radością i dumą informujemy, że uczniowie klasy 3c Łukasz Czapura i Jakub
Ćwiertnia zostali Laureatami I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
w dziedzinie chemii. Tym samym rok przed maturą są już „studentami” Wydziału
Chemicznego
Politechniki
Śląskiej
w
Gliwicach.
Serdecznie
gratulujemy!
Opiekun: Pani Barbara Kuśka
XXXIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY
WYRÓŻNIENIE dla Mikołaja Harazina w konkursie organizowanym przez Wydział
Chemiczny Politechniki Warszawskiej.
XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY
W dniu 9 marca 2019 odbył się 1 etap XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla
młodzieży szkół średnich, organizowany przez Politechnikę Śląską.
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe reprezentowało 6 uczniów z klas 2c, 3c i 4c.
Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej i trwał dwa dni. Część
pisemna miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowiły finał
Konkursu. Do finału dostało się 3 uczniów z klasy 3c i jeden z klasy 2c. Finał odbył się
w sobotę 23.03.2019r.
Z ogromną radością pragniemy poinformować, że uczeń klasy 2c Mikołaj Harazin zdobył
1 miejsce, uczeń klasy 3c Jakub Ćwiertnia zdobył 2 miejsce, a uczniowie 3c: Sebastian
Macioszek i Łukasz Czapura zdobyli tytuły finalisty.
Wszystkim uczestnikom XXVII Konkursu Chemicznego bardzo gratulujemy, dziękujemy
za reprezentowanie Szkoły i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun: Pani Barbara Kuśka
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „JESTEM LIDERKĄ
W dniach 10-16 stycznia 2019 roku Emilia Kaczmarek z klasy 3c wzięła udział w finale
Ogólnopolskiego Programu „Jestem liderką” i została laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu , który organizowany jest przez Vital Voices Chapter Poland (reprezentującą
międzynarodową organizację Vital Voices Global Partnership, którą w 1997 roku założyły
Hillary Clinton i Madeleine Albright).
Celem programu „Jestem Liderką” jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych,
obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie kobiecego stylu
przywództwa. Do konkursu zaproszone zostały odważne uczennice szkół z całej Polski,
w wieku 16 – 19 lat, które zainteresowane są wzmacnianiem swoich zdolności
przywódczych.

Do konkursu zgłosiło się blisko 200 kandydatek z całej Polski. O zakwalifikowaniu się do
programu decydował wynik zadania konkursowego, które polegało na przygotowaniu
eseju na temat: „Wyobraź sobie, że jesteś liderką. Jak widzisz siebie w roli przyszłej
liderki – Twoja wizja działania, współpracy z ludźmi i zmieniania świata na lepszy”
oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Kapituła składająca się
z przedstawicieli Vital Voices Poland oraz Partnerów Konkursu wyłoniła dwadzieścia
najlepszych prac, wśród których znalazł się esej Emilii.
Cieszymy się, że kreatywność, zdolności organizacyjne, pomysłowość i zaangażowanie
Emilki (mentorki i ambasadora Olimpiady Zwolnieni z Teorii) zostały wyróżnione.
Emilce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Podczas finału wszystkie laureatki miały okazję poznać inspirujące kobiety, takie jak: Pani
Wanda Buk (wiceminister w resorcie cyfryzacji), Pani Aneta Kocemba (Head of Credit
Suisse w Warszawie), Pani Olga Kozierowska (założycielka fundacji "Sukces Pisany
Szminką") Pani Izabela Łapińska (projektantka mody), Pani Olivia Nikiel (żona
Ambasadora Niemiec) oraz Pani Anna Azari (Ambasador Izraela), a także wzięły udział
w intensywnych warsztatach dotyczących planowania kariery, przywództwa
w codziennym życiu, odkrywania typów swoich osobowości i rozwijania kreatywności.
Rekomendacje: Pani Anna Komoniewska
„FASCYNUJĄCA FIZYKA”
W dniu 16 listopada 2018r. uczniowie naszej Szkoły w składzie: Hubert Kulik, Maciej
Skórek, Adam Steinhoff – klasa 3g, Marek Rybarczyk – klasa 4a, Jakub Hutyra, Maciej
Żurawski – klasa 4n po przejściu eliminacji szkolnych wzięli udział w drugim etapie XV
edycji Konkursu Fizycznego „Fascynująca Fizyka” – poziom ponadgimnazjalny.
Z przyjemnością informujemy, że do trzeciego etapu zakwalifikował się uczeń klasy 3g
Hubert Kulik, zajmując wysokie 9 miejsce w rankingu 230 uczestników.
Zawody trzeciego etapu odbyły się w Łodzi 14 grudnia 2018 roku i polegały na
rozwiązaniu zadań strukturalnych sprawdzających umiejętności analizy treści tekstu
naukowego, interpretacji wykresów oraz tworzeniu nowych informacji na podstawie
danych zawartych w tabeli, opisu matematycznego przedstawionych zjawisk, itp.
Wszystkim zaangażowanym uczniom dziękujemy za determinację oraz gratulujemy
finaliście!
SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA
W XVII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej najwyższy wynik w Szkole
osiągnął zespół „Informatycy_Arts”, w skład którego weszli uczniowie klasy 1d: Adrian
Bałata, Jakub Labocha, Rafał Piechnik, Bartosz Pitura.
Klub zajął 74 miejsce w Polsce, a 6 na Śląsku w SIGG (wartość portfela 25917,48).
W grze uczestniczyło 6797 zespołów z całej Polski, a „Śląskie” reprezentowało 14 klubów.

KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY
W tegorocznym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY gratulujemy wyróżnionym
uczniom: Kinga Adamczyk, Kamil Gajczak, Szymon Gwóźdź, Grzegorz Knapczyk, Igor
Żmuda.
Opiekun: Pani Iwona Stańko
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO”
Gratulujemy udziału w konkursie! Uczniowie z najlepszymi wynikami: Maciej Skórek,
Jakub Kaszowski, Adam Steinhoff, PiotrKrysta.
Opiekun: Pani Marzena Pilch
EKO – PLANETA
W tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – PLANETA”
gratulujemy wyróżnień uczniom: Kamila Wiśniewska, Michał Łakomy, Wiktoria
Matuszczyk, Natalia Wiącek.
Opiekun: Pani Joanna Romanek
OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY „GEOPLANETA”
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo - Planeta” podał
wyniki tegorocznej edycji konkursu (2018/2019).
W naszej szkole czterem uczniom przyznano wyróżnienia!!!
Najwyższe wyniki osiągnął uczeń klasy 3e – Patryk Kloc, drugie wyróżnienie otrzymał
Patryk Groński (2g), trzecie – Paweł Saternus (2b), czwarte – Daniel Bobrowski (2fk).
Dyplomy uznania uzyskali uczniowie: Eliza Kossowska (2c), Bartłomiej Wolf (2a),
Wojciech Padilla-Chrobok (3e), Łukasz Porwolik (2b).
Gratulujemy wyników i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Organizatorzy: Pani Joanna Haśnik, Pani Anna Komoniewska
KONKURS „FRASZKA”
22 listopada 2018 r. odbył się, jak co roku o tej porze, Ogólnopolski Konkurs
Polonistyczny „Fraszka”, licznie reprezentowany przez uczniów klas trzecich i czwartych.
Wyniki: najlepszy wynik w Szkole: Roksana Zmorek 3c; wyróżnienia: 17 uczniów; udział:
30 uczniów
Serdecznie gratulujemy!!!
Szkolny organizator: Pani Anna Lorenc
KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „DA BÓG NAM KIEDYŚ
ZASIĄŚĆ W POLSCE WOLNEJ”
16 listopada 2018 roku uczniowie Śl.TZN uczestniczyli w Konkursie Recytatorskim
Poezji Patriotycznej „Da Bóg nam kiedyś zasiąść w Polsce wolnej”, zorganizowanym
przez Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”. Celem konkursu było uczczenie
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a także promowanie wśród młodzieży postawy

patriotycznej. Nasi uczniowie wzięli na warsztat utwory z różnych okresów literackich,
poprzez które ukazali historię Ojczyzny, jej długą drogę do odzyskania niepodległości
oraz różne oblicza patriotyzmu.
Śl.TZN godnie reprezentowali:
Daniela Landowska z klasy II c – wierszem Jana Kasprowicza „Rzadko na moich
wargach” z „Księgi ubogich” (1916 r.) pokazała, że patriotyzm nie musi być „na pokaz”,
lecz może być skrytym umiłowaniem polskiej ziemi, codzienną pracą na rzecz Polski;
Adam Pyrczek z klasy II b – zaprezentował wiersz Leopolda Staffa powstały u progu
niepodległości i wyrażający radość z jej odzyskania: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czem być można: Sobą!”;
Arkadiusz Gnus z klasy I g wybrał wiersz „Bagnet na broń”, wiersz – wezwanie do
oporu wobec grożącej Polsce agresji w roku 1939;
Eliza Kossowska z II c przygotowała do recytacji wiersz Wisławy Szymborskiej
„Gawęda o miłości ziemi ojczystej” (z roku 1954), który podkreśla, że patriotyzm to
pielęgnowanie tradycji, pamięci o przodkach, ale i dbałość o przyszłe pokolenia; Kamil
Olszak z klasy II g wspaniale zinterpretował współczesny wiersz Jonasza Kofty
„W moim domu”, utrzymany w konwencji rozmowy – kłótni zakochanych, z ciekawym
konceptem Polski jako ukochanej, z którą podmiot liryczny nie jest w stanie się rozstać
mimo różnicy zdań i charakterów.
Poziom, jaki zaprezentowali nasi uczniowie, jak i przedstawiciele innych szkół, był bardzo
wysoki. Tym bardziej cieszy sukces Kamila Olszaka, który zdobył II miejsce.
Gratulujemy!!!
KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Śl.TZN brali udział w kilku konkursach z języka
angielskiego. Gratulujemy wyróżnionym i uczestnikom.
Ogólnopolski Konkurs „FOX”
Wyróżnieni: Sebastian Wójcik, Katarzyna Szczepańczyk, Rafał Malejk
Opiekun: Pani Ewa Kaczmarczyk
ENGLISH ACE
Wyróżnieni: Katarzyna Szczepańczyk, Kinga Adamczyk, Amadeusz Jarząb
Udział: Weronika Sprengel-Zima, Julia Ratajczyk, Emilia Jędrychowska, Weronika Kopiec,
Natalia Wiącek, Luiza Balcerzak, Kamila Wiśniewska, Szymon Płatek, Arkadiusz
Prokopowicz, Albert Stępień, Maksymilian Kisiel, Marcin Plonka, Kacper Sikora.
ENGLISH HIGH FLIER
Wyróżnieni: Rafał Piechnik, Sebastian Jakubik, Maciej Zduniak
Udział: Kinga Adamczyk, Katarzyna Szczepańczyk, Jakub Magiera.
Pani Magdalena Polak-Opałka

KONKURSY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Z radością informujemy o sukcesach uczniów w konkursach z języka niemieckiego.
GRATULACJE!
Ogólnopolski Konkurs „WELTSPRACHEN ABITUR”
Dawid Szyja – 5. miejsce
Igor Masson, Gabriel Skergeth, Bartosz Piątek – 6. miejsca
Gabriel Malanowski, Mateusz Kempski – 7. miejsca
Piotr Chowaniec – 9. miejsce
Robert Siwitza – 10. miejsce
Dominika Stryjewska, Karol Zaczkowski – 11. miejsca
Maciej Feifer – 12. miejsce
Opiekun: Pani Małgorzata Janiszewska
VERSTEHEN III – 08.11.2018.
Dawid Szyja – 2. miejsce w województwie
Gabriel Skergeth – 4. miejsce w województwie
Bartosz Piątek – 5. miejsce w województwie
Mateusz Kempski – 7. miejsce w województwie
DEUTSCHFREUND – 14.11.2018.
Rafał Piechnik – 3. miejsce w województwie
Gabriel Skergeth – 22. miejsce w województwie
Gabriel Malanowski – 25. miejsce w województwie
SPRACHDOKTOR – 13.03.2019.
Mateusz Kempski – 7. miejsce w województwie
Bartosz Piątek – 10. miejsce w województwie
Dawid Szyja – 12. miejsce w województwie
Gabriel Skergeth – 17. miejsce w województwie
Rafał Piechnik – 23. miejsce w województwie
Opiekun: Pani Sylwia Możyłowska-Zając
XIII OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE TEATRALNE ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH
i PATRONÓW „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II
Zespół teatralny Śl.TZN zajął II miejsce w XIII Ogólnopolskich Prezentacjach
Teatralnych Żywotów Świętych i Patronów – „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”.
Nasi artyści, przygotowani przez ks. Tomasza Kusza, Panią Danutę Kleinert i katechetę
Pana Pawła Zygmunta, zaprezentowali spektakl „Niespokojne serce Rafała
Kalinowskiego”. Konkurs odbył się 14 XI 2018 r. w MDK „Bogucice-Zawodzie”.
Organizatorzy: Parafia pw. Opatrzności Bożej i MDK przesłaniem prezentacji czynią
upowszechnianie wiedzy o świętych i wybitnych postaciach poświęcających swe życie
służbie innym. Ich dzieła i osiągnięcia są pięknym przykładem wielkiej siły ducha

i wzorem do naśladowania, a także nieustającym źródłem radości, że dobro i szlachetność
przynosi piękne owoce życia.
Gratulujemy zespołowi i opiekunom!
W tym roku szkolnym znaleźli się „oczko” wyżej na podium, a czasu na przygotowanie
występu nie mieli za dużo. Siła ducha i energia, talent i umiejętności – to atuty grupy
teatralnej tworzącej zgrany zespół, który chętnie współpracuje z opiekunami – i „vice
versa”.
XVI PRZEGLĄD JASEŁEK i OBRZĘDÓW KOLĘDNICZYCH
17.01.2019. w Rudzicy k/Bielska „Jasełka” naszego Koła Teatralnego zdobyły I miejsce!
Gratulujemy artystom Śl.TZN i opiekunowi koła ks. Tomaszowi Kuszowi!
TURNIEJ Z FIZYKI
Dnia 7 marca 2019r. reprezentacja Śl.TZN w składzie: Kulik Hubert, Skórek Maciej,
Kaszowski Jakub wzięła udział w finale XLI Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju
z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Uczniowie zajęli IV miejsce.
Dziękujemy za godne reprezentowanie Szkoły i życzymy dalszych sukcesów!
Opiekun: Pani Marzena Pilch
KONKURS MAT@NDO
Dnia 4 października 2018 nasza Szkoła wzięła udział w konkursie Mat@ndo,
organizowanym przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. we współpracy z Miastem
Gliwice oraz Instytutem Informatyki Politechniki Śląskiej. Była to VI edycja tego
konkursu.
Do etapu eliminacji przystąpiła trzyosobowa drużyna z klasy 3d. Konkurs składał się z 10
zadań matematycznych i 4 informatycznych. Uczniowie poza swoją wiedzą musieli
wykazać się umiejętnością przekazania jej w oparciu o TIK, co okazało się nie lada
wyzwaniem. Zajęli 3. miejsce.
Opiekun: Pani Iwona Stańko
XVII WOJEWÓDZKI KONKURS O UNII EUROPEJSKIEJ
Dwie drużyny reprezentujące Śl.TZN wzięły udział w XVII Wojewódzkim Konkursie
o Unii Europejskiej. Uczestnicy to: Julian Wańczyk i Bartosz Kowal oraz Weronika
Szafron i Robert Siwitza.
Opiekun: Pan Grzegorz Drabik
KONKURS FOTO „Jestem w Gazecie!”
Uczniowie klasy II b, Paweł Kalfa i Jakub Kania, wzięli udział w IV edycji
Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!".
Temat ich prac związany był z ważnymi wydarzeniami 2018 roku: 100 rocznicą
Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Szczytem Klimatycznym COP24 w Katowicach.
Fotografia Jakuba Kani pt. „Dziedzictwo” dotyczyła tematu patriotyzmu, natomiast Paweł
Kalfa poprzez swoją pracę pt. „Piąty jeździec” odniósł się do polityki antysmogowej.

Gala finałowa odbyła się 29 listopada 2018 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im.
B. Chrobrego w Bytomiu. Uczniom podczas uroczystości towarzyszyła wychowawczyni,
Pani Anna Zając.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło ponad 80 osób, nadsyłając 120 prac. Wśród
wyróżnionych prac znalazła się fotografia Pawła Kalfy. Po części oficjalnej laureaci
konkursu mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich
i fotograficznych.
Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania swojej pasji!
“POCZTÓWKA NA STO LAT – MOJA NIEPODLEGŁA”
Uczniowie Śl.TZN z początkiem roku szkolnego 2018/2019 wzięli udział w projekcie
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: „Pocztówka na sto lat – moja
Niepodległa”.
Celem projektu było zachęcenie jak największej liczby osób do wspólnego upamiętnienia
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wzmocnienie świadomości
obywatelskiej.
Choć nasi uczniowie: Angelika Jóźwiak – klasa Ic, Katarzyna Malinowska – klasa Ig,
Dominika Gębusia – klasa IIc oraz Artur Jędrzejczyk – klasa IIb nie zdobyli zaszczytnego
miana laureata (na konkurs wpłynęło 1700 prac), to zasługują na gratulacje za poświęcony
czas i inwencję twórczą przy tworzeniu swoich prac.
Opiekun uczniów: Pani Anna Zając
MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY RATOWNICTWA
W dniu 22 marca 2019r. nasi uczniowie brali udział w Międzyszkolnych Zawodach
Ratownictwa. Organizatorem Zawodów była Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
i Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny.
Głównym celem zawodów było propagowanie idei niesienia pomocy oraz nabywania
wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
W skład trzyosobowej drużyny, reprezentującej Szkołę weszli uczniowie klasy 3c:
1. Bartosz Biełka
2. Szymon Stasiak
3. Adrianna Wierzbicka
Opiekunem grupy była Pani Marta Łyczba, która uczestniczyła w przygotowaniu
uczniów do zawodów.
W trakcie konkursu uczniowie musieli rozwiązać test wiedzy z udzielania pierwszej
pomocy oraz przygotować scenki na 6 stacjach – pozoracje, w czasie których drużyna
wykonywała czynności ratownicze związane z różnymi urazami, tj: porażenie prądem,
rany otwarte, utrata przytomności, atak epilepsji.
Na stacjach oceniano: bezpieczeństwo ratowników, wezwanie kwalifikowanej pomocy,
udzielenie pierwszej pomocy, umiejętność samodzielnego działania każdego
z ratowników oraz kierowanie drużyną i pracą zespołową.

Działania drużyny były “ekscytujące”. W rezultacie uczniowie Śląskich Technicznych
Zakładów Naukowych zajęli II miejsce. Gratulujemy!
W trakcie zawodów uczniowie mieli także możliwość zobaczyć Centrum Symulacji
Medycznych. Studenci uczelni mogą tutaj zdobywać umiejętności praktyczne oraz
ćwiczyć samodzielność w podejmowaniu decyzji podczas prowadzenia działań
w warunkach imitujących rzeczywiste sytuacje związane z udzielaniem specjalistycznej
pomocy lekarskiej.
UPRAWNIENIA SEP
W pierwszym tygodniu kwietnia 2019 zostały wręczone uprawnienia kwalifikacyjne SEP
do 1kV dla uczniów klasy 4d – Śl.TZN.
Uczniowie przez rok czasu brali udział w weekendowym kursie KKZ w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, gdzie doskonalili swoje
umiejętności elektryczne wraz z programowaniem układów automatyki.
Gratulujemy wszystkim i mamy nadzieję (a nawet jesteśmy pewni!), że kompetencje
potwierdzone legitymacją SEP-owską podwyższą notowania uczestników na rynku pracy.
Niebawem będziemy uruchamiać kolejne darmowe kursy zakończone uprawnieniami
kwalifikacyjnymi – ZAPRASZAMY!!!
Słuchaczy przygotowywali nauczyciele Śl.TZN: Marek Smyczek i Arkadiusz Grela.
RAJD – HALA MIZIOWA – 16 X 2018
Każdego roku jesienią bierzemy udział w Sportowo – Rekreacyjnym Rajdzie Górskim
Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego. Tego roku rajd miał swoją metę na Hali
Miziowej, a odbywał się po raz siódmy. Mogło w nim uczestniczyć zaledwie dziesięcioro
uczniów, z czego większość to obecni członkowie Szkolnego Koła PTTK.
Śl.TZN reprezentowali: Bartłomiej Grabania, Izabela Ładoń, Szymon Maślanka, Anna
Mendakiewicz, Aleksandra Stefańska, Sandra Szmist, Jakub Śliwka, Adrianna
Woźniak, Marcin Wróbel oraz Tomasz Wybraniec.
Opiekę nad młodzieżą sprawowała Pani Angelika Felka.
Zbiórka skoro świt w Katowicach – Ligocie, obok Bazyliki Ojców Franciszkanów, potem
jazda luksusowym dwupiętrowym autokarem, dojazd do Korbielowa i wyjście na szlak.
Pogoda tego dnia dopisała, przepiękny wschód słońca nad regionem żegnał nas
w otoczeniu mgieł. Przejście grupy w towarzystwie sympatycznych przewodników
przebiegało bezpiecznie. W schronisku PTTK na Hali Miziowej czekało wiele
niespodzianek. Od smacznego, ciepłego posiłku, poprzez gościnnego Kierownika Rajdu –
Pana Tomasza Maśnicę i jego pomocników – aż po niekończące się zadania dla
uczestników rajdu, konkursy, rajdowe gadżety i nagrody. Także grupa roztańczonych
dziewczyn z „Dr Clown” umiliła czas młodym turystom.
Reprezentacja naszej Szkoły dzielnie wywalczyła II miejsce w sportowych konkurencjach
drużynowych, otrzymując imponujący puchar i dyplom. A oto lista uczniów, którzy zajęli
wysokie lokaty w rajdowych konkursach indywidualnych:
- I miejsce w konkursie rysunkowym „Góry Bez Barier” – Izabela Ładoń;

- I miejsce w biegu z oponą – Bartłomiej Grabania;
- II miejsce w konkursie wiedzy o Beskidach – Szymon Maślanka;
- III miejsce w zwisie na drążku – Szymon Maślanka.
Cała drużyna spisała się na medal!
Wróciliśmy do Katowic późnym wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni. Ogrom
pozytywnej energii oraz przepiękne górskie krajobrazy pozostaną w naszej pamięci, kiedy
nadejdą zimne, słotne jesienne dni.
OMTTK
Marsze na Orientację „Wiosna z Kompasem”
Co roku członkowie SKKT PTTK startują w Ogólnopolskim Turnieju Krajoznawczo –
Turystycznym (OMTTK). Pierwszym etapem turnieju w eliminacjach miejskich są Marsze
na Orientację (InO) , których mottem jest „Wiosna z kompasem”. Impreza ta odbyła się 30
marca 2019 roku w lasach Załęskiej Hałdy. Dziewięcioro uczniów pod opieką Pani
Angeliki Felki reprezentowało naszą Szkołę.
A oto skład drużyn:
I Anna Mendakiewicz, Aleksandra Stefańska oraz Jakub Gumółka;
II Julia Paris, Magdalena Zaborska oraz Fabian Wieczorek;
III Izabela Ładoń, Sandra Szmist oraz Jakub Kulis.
Tak, jak na każdej Imprezie na Orientację, zadaniem uczestników było odnalezienie
punktów kontrolnych naniesionych na mapie w terenie - w lasach Załęskiej Hałdy. Nie
było to łatwe, ze względu na fakt, iż w pobliżu właściwych punktów były celowo
umieszczone tzw. punkty stowarzyszone – dla zmylenia uczestników. Sama mapa była
dość oryginalna: było to kilka kół zębatych, z których każde reprezentowało inny rodzaj
mapy. Była też dość przewrotnie zatytułowana: „Chyba TRYBisz..?” Zadaniem
dodatkowym na starcie było szacowanie odległości. Uczestnicy musieli podać długość
obwodu trójkąta, który tworzyły oflagowane drzewa. Im mniejsza pomyłka, tym mniej
punktów karnych. Na całość tej gry terenowej przeznaczony był określony czas, którego
przekroczenie wiązało się również z punktami karnymi rzutującymi na ostateczny wynik.
Wszystkie drużyny ukończyły konkurencję, zajmując odpowiednio pierwsze, trzecie
i czwarte miejsce, co nieźle rokuje w dalszych zmaganiach turnieju, który odbędzie się 11
kwietnia. Oprócz klasyfikacji do OMTTK, wszyscy uczestnicy mogli potwierdzić udział
w Marszach na poczet odznaki INO – Imprez na Orientację. Ciekawostką jest fakt, że na
tej imprezie spotkaliśmy Pana Macieja Czakańskiego – nauczyciela Śląskich, który brał
udział w marszach.
Podsumowując, start drużyn reprezentujących nasze szkolne koło był sukcesem, ze
względu na to, że ośmiu spośród dziewięciu uczniów uczęszcza do klasy pierwszej, a więc
nie są to osoby doświadczone w marszach. Jesteśmy na etapie budowania grupy, która
będzie regularnie brać udział w tego typu imprezach.
Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych. Oprócz współzawodnictwa, możliwości
zdobycia dyplomów i nagród, uczestnicy doskonalą swoją orientację w terenie, posługują
się mapą i busolą, zdobywają punkty do odznaki INO i uczą się współpracować w grupie.

A jeśli chodzi o motto imprezy, to wielka przyjemność pochodzić po lesie przy pierwszych
wiosennych promieniach słońca i znajdować pierwsze ślady wiosny. Nam to się udało!
SUKCES w OMTTK
Kolejny etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego
PTTK, a konkretnie – finał wojewódzki w Rybniku. Drużyna w składzie: ANNA
MENDAKIEWICZ, ALEKSANDRA STEFAŃSKA oraz JAKUB GUMÓŁKA pod opieką
Pani Angeliki Felki reprezentowała nasze Szkolne Koło PTTK. Uczestnicy wykazywali
się wiedzą turystyczno - krajoznawczą (poziom trudności testów był naprawdę na
wysokim poziomie – tak zgodnie twierdzili obecni tam geografowie oraz wytrawni
krajoznawcy), topograficzną, znajomością zasad ruchu drogowego, udzielania pierwszej
pomocy. Dodatkowe konkurencje tegorocznego turnieju dotyczyły znajomości języka
Esperanto oraz sprawdzały znajomość węzłów żeglarskich. Były także zadania
sprawnościowe: ścianka wspinaczkowa oraz slalom rowerowy. Młodzież wzięła udział
w turystycznym Marszu na Orientację. Dodatkowo oceniane były uprawnienia i odznaki
turystyczne. Turniej trwał od rana do późnego popołudnia, dostarczając wszystkim nie
lada emocji, zarówno uczniom jak i opiekunom. Po podsumowaniu wyników
poszczególnych konkurencji, drużyna naszego szkolnego koła PTTK w klasyfikacji
generalnej zajęła DRUGIE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM! Należą im się
GRATULACJE, wyrazy uznania za przygotowanie do turnieju w tym trudnym,
burzliwym czasie oraz podziękowanie za wzięcie udziału. Zaledwie o włos otarli się
o miejsce pierwsze, co wiązałoby się z udziałem w trzydniowym finale centralnym, który
w tym roku odbywa się w Augustowie (województwo podlaskie). No cóż, nie tym
razem...
Warto wspomnieć, że ANNA MENDAKIEWICZ uzyskała tytuł NAJLEPSZEGO
KRAJOZNAWCY tego etapu OMTTK. Jej wiedza krajoznawcza była na najwyższym
poziomie. Organizatorzy wyróżnili Anię, wręczając jej dyplom oraz nagrody rzeczowe.
Drużyna powróciła z turnieju zadowolona i usatysfakcjonowana, jednakże z maleńką
dozą niedosytu. Następny turniej już za rok.

Wszystkim Uczniom i Opiekunom życzymy dalszych wspaniałych
osiągnięć!

ZAPRASZAMY do GALERII ZDJĘĆ 2018/2019

