
 

 

 

 

 

 



 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 2 IX 2019 

Czas wakacji minął – zdaniem wszystkich, nie tylko uczniów – bardzo szybko… 

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 2 IX zgromadziliśmy się licznie, 

tym bardziej, że do „Śląskich” przyjęci zostali uczniowie 12 klas pierwszych, „po równo” 

do 5-letniego i 4-letniego technikum, łącznie 352 uczniów. W konsekwencji zmian 

oświatowych Śl.TZN – Technikum nr 17 zostało przekształcone w szkołę o pięcioletnim 

cyklu nauczania, a do roku szkolnego 2022/2023 prowadzić będzie klasy dotychczasowego 

czteroletniego technikum. Zmiany organizacyjne, poza różniącymi się programami czy 

podręcznikami oraz wiekiem absolwentów szkoły podstawowej, w innych sferach życia 

szkolnego – miejmy nadzieję – „nie dadzą się we znaki”. 

Sama inauguracja odbyła się uroczyście, według ceremoniału szkolnego. Pani Dyrektor 

powitała bardzo ciepło społeczność szkolną i życzyła sił, pomyślności oraz jak najlepszych 

wyników na edukacyjnej niwie. Przedstawiciele klas pierwszych, w imieniu swoim oraz 

koleżanek i kolegów, w uroczystym ślubowaniu zobowiązali się do rzetelnej nauki, 

sumiennego wypełniania obowiązków ucznia, szacunku wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły i swoich rodziców, godnego reprezentowania Śl.TZN oraz prezentowania postaw 

obywatelskich, patriotycznych i społecznych. 

Samorząd Uczniowski złożył na ręce Pana Andrzeja Boguckiego, ustępującego 

z funkcji Wicedyrektora, serdeczne podziękowanie i wiązankę kwiatów. 

Pracę rozpoczęło kilku nowych nauczycieli, a na stanowisko Wicedyrektora ds. 

organizacyjnych Rada Pedagogiczna wybrała Pana Ireneusza Boczka, na Kierownika 

Warsztatów Szkolnych – Pana Arkadiusza Dryszla. Natomiast Pani Dyrektor Aneta 

Łosiewicz kieruje Śl.TZN w nowej kadencji.  

Życzymy im i całemu Gronu Pedagogicznemu: dobrego zdrowia, wytrwałości 

w pełnieniu codziennych obowiązków dydaktyczno-wychowawczych, satysfakcji 

z wykonywanej pracy, radości z sukcesów uczniów i szkoły, a także życzliwości 

i docenienia rangi zawodu przez władze oświatowe i społeczeństwo. 

Aby z energią i uśmiechem zainaugurować nowy rok szkolny, Koło Teatralne pod 

kierunkiem ks. Tomasza Kusza i Pana katechety Pawła Zygmunta zaprezentowało 

„wakacyjne reminiscencje” – scenkę z zagranicznego wojażu, zwierzenie ucznia, który 

najlepiej wypoczął w zaciszu domowym, i piosenkę „na dobry początek”. 

Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzone zostało konferencją plenarną Rady 

Pedagogicznej 29 VIII 2019. Pani Dyrektor pożegnała nauczycieli, którzy nie będą 

pracować: Maria Chwała i Anna Duzy, i powitała powitała nauczycieli rozpoczynających 

pracę: Beata Górnik, Karol Juraszczyk, Joanna Składowska, Andrzej Szromek, Adrian 



Wachowiak. Zatwierdzone zostały zmiany na stanowiskach kierowniczych, o których 

informowano wyżej. 

WITAJ, SZKOŁO!  

W dniach od 9 IX do 13 IX Samorząd Uczniowski zorganizował na II pietrze kiermasz 

używanych podręczników dla uczniów Śl.TZN podczas długich przerw. 

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, bezpiecznej i przyjaznej szkole.  

Podaruj bibliotece książkę 

Z początkiem września biblioteka szkolna zaprosila uczniów, nauczycieli oraz 

pracowników szkoły do wzięcia udziału w powakacyjnej akcji, której celem było 

pozyskanie ciekawych książek dla wzbogacenia księgozbioru, zachęcenie uczniów do 

odwiedzania biblioteki szkolnej i zostania jej czytelnikami.  

Pamiętajmy: książka czytana żyje dłużej… 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019 

Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się w naszej szkole 20 IX 2019 r.  

W akcji udział wzięły klasy: 2f, 2c, 3f, 3c, 4c, 4f pod opieką nauczycieli uczących. 

Sprzątane były tereny wokół szkoły oraz prowadzone prace porządkowe 

w wyznaczonych salach lekcyjnych.  

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie akcji były Panie Ludmiła Schöpp i Joanna 

Romanek. 

25 IX KONFERENCJA SZKOLENIOWA Rady Pedagogicznej “Organizacja 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” 

„ŚNIADANIE MISTRZÓW” 

W spotkaniu „ŚNIADANIE MISTRZÓW” 27 IX 2019 o godz. 10:45 wzięli udział 

najlepsi uczniowie Śl.TZN roku szkolnego 2018/2019. Pani Dyrektor Aneta Łosiewicz 

i Pani Wicedyrektor Danuta Kleinert pogratulowały naszym Prymusom osiągnięć 

i zaangażowania na rzecz szkoły oraz życzyły dalszych sukcesów.  

Życzymy owocnej nauki i równie satysfakcjonujących wyników w roku szkolnym 

2019/2020. 

STYPENDYSTA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

Z dumą przekazujemy informację, że MACIEJ ŻURAWSKI, absolwent Śląskich, który 

niedawno opuścił ich mury, został stypendystą Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

W czerwcu br. aplikował o nagrodę i znalazł się wśród 6 laureatów, dzięki pracy 

badawczej na Uniwersytecie Śląskim i sukcesom w olimpiadach, w których brał udział od 

pierwszej klasy, zawsze jako Finalista eliminacji centralnych. 



Od rozpoczynającego się niebawem roku akademickiego 2019/2020 rozpoczyna studia 

według indywidualnego toku na matematyce i fizyce UJ i przez cały ich okres będzie 

otrzymywał niemałe (2 tys. zł) stypendium. 

Uroczystość, podczas której miało miejsce wręczenie prestiżowego wyróżnienia, jak 

przekazał laureat, była również okazją, by przedstawić Śl.TZN jako niezwykłą szkołę, 

która ukończył. 

Gratulujemy i życzymy satysfakcjonujących wyników podczas studiów! 

Warto, by przykład Macieja Żurawskiego motywował ambitnych i zdolnych uczniów 

szkoły do „pójścia w jego ślady”. 

„ANCUG” 

We wrześniu ruszyła ponownie ogólnoszkolna akcja „ODDAJ SWÓJ GARNITUR” – 

„DEJ ANCUG NAZOT”, polegająca na przekazaniu nieużywanego garnituru, z którego 

uczeń wyrósł, dla potrzebujących kolegów. Organizator to Samorząd Uczniowski. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE 

ZNACIE” 

Rozstrzygnięty został wakacyjny konkurs na fotografię ciekawego miejsca 

województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, ogłoszony przez KKKŚl. 

Wyniki konkursu fotograficznego: I miejsce – Katarzyna Kubica, II miejsce – Stanisław 

Błach, III miejsce – Michał Gdesz, IV miejsce – Łucja Chodór  

Gratulujemy zwycięzcom! 

„CO NAM W DUSZY GRA” 

Pod takim tytułem cyklicznie prezentowane są osiągnięcia plastyczne uczniów. Na 

szczególne wyróżnienie w tegorocznej edycji zasługużyły liczne prace Izabeli Ładoń z 2c 

(motyw konia) oraz cieszące oko intensywnością barw i pięknem pejzażu praca Adama 

Steinhoffa z 4g. 

Organizatorka wystawy: Pani Anna Zając 

PRELEKCJA O PRAWACH KONSUMENTA 

W dniach 4 - 8 X 2019 r. uczniowie klas pierwszych (an, bk, c, d, e) uczestniczyli 

w prelekcji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Konsumencki w Katowicach 

w ramach zadania „Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich w latach 2019-2020” 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prelegentem był Pan Mateusz Klęka, który 

wyjaśniał, po co konsumentom ochrona, omawiał z uczniami prawa wynikające z tytułu 

rękojmi i gwarancji, przybliżył cele i zadania organizacji, które chronią konsumentów. 

Uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie kupować w Internecie, co oznacza niezgodność 

towaru z umową i jak złożyć reklamację. 

W gospodarce rynkowej konsument jest „królem”, który rządzi rynkiem. Producenci 

i sprzedawcy zabiegają o niego, podejmując różnego rodzaju działania. Nie zawsze są one 

uczciwe i legalne, co powoduje, że „królowi rynku” potrzebna jest ochrona. 

Organizatorzy: Pani Joanna Haśnik, Pani Anna Komoniewska. 



IV FORUM SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH w Śl.TZN 

Dnia 10 X 2019 r. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe były gospodarzem 

wydarzenia, w którym udział wzięli przedstawicieli samorządów katowickich szkół. 

Całość uświetniła obecność naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, Pana Sławomira Witka 

oraz Pani Agnieszki Lis, pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice. Gościliśmy także 

nauczycieli opiekunów samorządów szkół, które przyjęły zaproszenie, a z naszej strony – 

Panią Dyrektor Anetę Łosiewicz, Panią Wicedyrektor Danutę Kleinert oraz opiekunki SU 

„Śląskich”: Panie Annę Burdach i Sylwię Możyłowską - Zając.  

Celem forum jest rozwijanie współpracy między samorządami oraz wspólna wymiana 

poglądów i idei, co w tym roku już zaowocowało nowymi działaniami w pracy 

organizacji uczniowskich.  

Temat tegorocznego forum to „Social media, nasza działalność.” 

„Chcieliśmy tym tematem zwrócić uwagę na ułatwienia i możliwości płynące 

z prowadzenia działalności w social mediach jako samorząd” – mówił Michał Porzuc, 

przewodniczący SU Technikum nr 17 Śl.TZN, w wywiadzie dla radia eM na temat 

tegorocznego forum. 

Forum podzielone było na dwie części. Podczas części pierwszej obecne samorządy 

uczniowskie prezentowały swoją działalność, skupiając się przy tym na social mediach. 

Część druga, poprzedzona przerwą kawową, polegała na dyskusji na tematy social 

mediów, ekologii oraz ogólnej działalności samorządów. Akcentem artystycznym był 

występ zespołu Śl.TZN. 

W forum udział wzięły samorządy następujących szkół: 

1. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 

2. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

3. IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka 

4. Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich 

5. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego 

6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 

7. Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza 

Wszystkim gościom oraz reprezentantom szkół serdecznie dziękujemy za przybycie 

i mamy nadzieję na rozwój naszej działalności! Do zobaczenia za rok! 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

11 X 2019 miało miejsce uroczyste spotkanie w Śl.TZN z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, zorganizowane przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły. 

Pani Dyrektor złożyła nauczycielom podziękowania za trud wypełniania obowiązków  

oraz najlepsze życzenia pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym.  

Z okazji Święta Nauczycieli nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Pan Ireneusz Boczek, 

Pani Anna Burdach, Pan Piotr Czerniejewski, Pani Linda Grabowska, Pani Maria Kwiatoń-



Pięta, Pani Justyna Mazurek, Pani Sylwia Możyłowska-Zając, Pan Daniel Sowa 

i Pan Rafał Wileczek. Serdecznie gratulujemy! 

Do okolicznościowych życzeń dołączył się Samorząd Uczniowski. Spotkanie umilił 

występem zespół muzyczny naszych uczniów. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Dyrektor Aneta Łosiewicz została 

uhonorowana nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty. Składamy gratulacje! 

17 X miała miejsce uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta nauczycielom 

i dyrektorom katowickich szkół. Wśród wyróżnionych znaleźli się Pani Anna 

Komoniewska i ksiądz Tomasz Kusz. Gratulujemy! Na sukces zasłużyli wyjątkową 

aktywnością na rzecz rozwoju naszej młodzieży, w tym w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. 

„Bohaterem” uroczystości miejskich był także szkolny zespół muzyczny „Fajrant”, 

który wystąpił w części artystycznej. Wokalistki i muzycy zaprezentowali się znakomicie – 

zebrali liczne brawa i podziękowanie od Pana Marcina Krupy i gospodarzy imprezy 

w Pałacu Goldsteinów. 

Z okazji Dnia Edukacji, w dniach 18 – 20 X 2019, nauczyciele i pracownicy Śl.TZN 

oraz emerytowani nauczyciele udali się na wycieczkę do Budapesztu. Zwiedziliśmy 

najważniejsze zabytki pięknej stolicy nad Dunajem i uczestniczyliśmy w fantastycznym 

wieczorze węgierskim. Dziękujemy za zorganizowanie wyjazdu Pani Wicedyrektor 

Danucie Kleinert.  

POMOC DLA PIESKÓW I KOTKÓW 

To już nasza świecka tradycja...We wrześniu i październiku Koło Krzewienia Kultury 

Śląska prowadziło zbiórkę dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach. 

Wszystkie dary z dobrego serca przynoszono do Pani Ludmiły Schöpp i Pani Edyty 

Sawickiej. Cieszymy się z tego, co nam podarowaliście. Cieszymy się, że możemy pomóc 

bezdomnym zwierzakom, bo nic i nikt nie zastąpi im kochającego pana i własnego, 

ciepłego domu. 

TURNIEJ INTEGRACYJNY KLAS I 

W dniach 29 i 30 X odbył się Turniej Integracyjny klas I w piłce siatkowej. Wzięli w nim 

udział uczniowie klas po szkole podstawowej (29.10) i po gimnazjum (30.10.) Po zawziętej 

walce wyniki przedstawiają się następująco: 

Technikum 5-letnie: I miejsce klasa 1BK, II miejsce klasa 1D, III miejsce klasa 1AN 

Technikum 4-letnie: I miejsce klasa 1e, II miejsce klasa 1g, III miejsce klasa 1bk 

Gratulacje dla uczestników za walkę, atmosferę i przestrzeganie zasad fair play. 

„W MONOCHROMATYCZNYM ŚWIECIE – EKOLOGIA ZMIENIA ŚWIAT” 

Pod kierunkiem Pani Danuty Kleinert uczniowie klas I wykonali prace plastyczne, 

które złożyły się na wystawę eksponowaną w październiku w holu szkoły. 

 

 



WYKŁADY 

W ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w naszej szkole odbyły się 

wykłady dla uczniów wszystkich klas. Zajęcia odbyły się 30 X 2019 r. w auli Śl.TZN. 

Poprowadziła je wykładowca z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. 

Zajęcia obejmowały tematykę: 

-„Depresja to choroba. Profilaktyka zdrowia psychicznego” – dla uczniów klas 

pierwszych 

-„Haters gonna hate. O hejcie i cyberprzemocy” – dla uczniów klas drugich 

-„Nie daj się wkręcić! O manipulacji słów kilka” – dla uczniów klas trzecich 

-„Jak przygotować się do wyboru ścieżki zawodowej” – dla uczniów klas czwartych 

Tematyka bardzo ciekawa, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony 

młodzieży. 

AKCJA ”SZKOŁA PAMIĘTA” 

Z poczatkiem listopada, w odpowiedzi na apel MEN, wzięliśmy udział 

w ogólnopolskiej akcji – uczniowie pod kierunkiem Pani Wicedyrektor Danuty Kleinert 

odwiedzili Galerię Artystów, miejsce poświęcone twórcom śląskiej kultury przy placu 

Grunwaldzkim w Katowicach, nagrany został film z tego wydarzenia, a w szkole 

prezentowana była okolicznościowa wystawa.  

PODWIECZOREK z JONASZEM KOFTĄ… 5 XI 

Kim był Jonasz Kofta? Poetą, dramaturgiem, satyrykiem, piosenkarzem, tekściarzem, 

malarzem, kabareciarzem, aktorem… 

Jaki był Jonasz Kofta? Dowcipny, błyskotliwy, a jednocześnie dość trudny 

w kontaktach, kapryśny. 

Czy wiesz, że? Jonasz to pseudonim artystyczny. Nazwisko Jonasza Kofty znalazło się 

na specjalnej liście, na której umieszczono autorów pod szczególnym nadzorem 

peerelowskiej cenzury. Swoje pomysły zapisywał na gorąco, kiedy tylko przychodziły mu 

do głowy. Jeśli akurat był w restauracji, notował je na serwetkach. Stworzył około 

sześciuset wierszy i piosenek.  Nigdy nie wstawał przed jedenastą. W Warszawie jest 

rondo imienia Jonasza Kofty, a ulice otrzymały nazwy od tytułów jego 

piosenek: Pamiętajcie o Ogrodach oraz Kłopot. 

Dla tych, co kojarzą postać Jonasza Kofty, i dla tych, co go nie znają, dla romantyków 

i pragmatyków, spokojnych i szalonych, dla wszystkich spragnionych i zaciekawionych, 

zmęczonych i zagonionych biblioteka zaproponowała chwilę refleksji…przy tomiku jego 

poezji zatytułowanego Wiersze Jonasza Kofty.  

Jonasz Kofta to też autor tekstów piosenek. Jeżeli czytasz to teraz, to obowiązkowo 

musisz posłuchać piosenek z jego tekstami: 

Jej portret w wykonaniu Bogusława Meca – składa się z miłości, tajemnicy, tęsknoty 

i nadziei.  

Śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej... ” śpiewał Jerzy Stuhr, bo przecież 

wszyscy lubimy sobie pośpiewać, ale tylko niektórzy z nas to potrafią. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura_w_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej


Pamiętajcie o ogrodach - romantycznie o samotności... ten tekst śpiewało kilku 

wykonawców, od Jana Pietrzaka, przez Michała Bajora, po Marka Grechutę.  

Wakacje z blondynką letnia piosenka o wakacyjnej miłości w wykonaniu zespołu 

Czerwono-Czarnych.  

Samba przed rozstaniem sercołamacz w wykonaniu Hanny Banaszak. Piękny 

i wzruszajacy wiersz o miłości, która odchodzi w zapomnienie.  

Jak dobrze wstać skoro świt... napisał Ten, który dobrowolnie nigdy nie wstawał 

przed jedenastą w południe. 

Zachęcamy do posłuchania piosenek Kofty, a po tomik poezji zapraszamy do 

biblioteki. 

SESJA o POWSTANIACH ŚLĄSKICH 6 XI  

100 lat temu wybuchło I Powstanie Śląskie. 

Z tej okazji 6 XI 2019 roku odbyła się w naszej szkole sesja popularnonaukowa na 

temat Powstań Śląskich. Zaproszone klasy: 1c, 3c. Prelegenci to: Ewa Mazur i Martyna 

Sikorska z klasy 4c oraz Łukasz Lomania z klasy 4a. Sesję prowadziła oraz prezentację 

multimedialną przygotowała uczennica klasy 4d Patrycja Cywiś. 

Wydarzenie to zakończone zostało błyskawicznym konkursem, a zwycięzcy 

nagrodzeni zostali słodkimi upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. 

Słodkie upominki otrzymali: Nina Lewicka, Weronika Hnatkiewicz, Zofia 

Matyszczyk, Agnieszka Toborek, Eliza Michalak, Julia Ciasnocha, Natalia Jędrzejek 

z klasy 1c oraz Maksymilian Kosobucki z klasy 3c. 

Sesji o Powstaniach Śląskich towarzyszyła wystawa zatytułowanana Stulecie 

Powstań Śląskich, którą można było obejrzeć w holu szkoły. 

Powstania Śląskie były niezwykłym zrywem mieszkańców Śląska, którzy opowiedzieli 

się za polską tradycją, kulturą i tożsamością, deklarując swoje przywiązanie do 

odradzającej się Ojczyzny. Jesteśmy im wdzięczni pamięć, szacunek i hołd dla ich 

bohaterskiej postawy. 

IV TARGI PRACODAWCÓW 7 XI 2019 

7 XI 2019 roku odbyła się w Śl.TZN kolejna już, czwarta edycja Targów Pracodawców. 

Jest to organizowane z naszej inicjatywy spotkanie, na które zapraszamy przedstawicieli 

okolicznych firm. Chcemy zmotywować uczniów klas starszych do podejmowania 

rozmów z zaproszonymi Gośćmi. Organizując spotkanie, staramy się wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom zarówno zaproszonych firm, jak i naszej młodzieży w zakresie możliwości 

podjęcia pracy stałej lub sezonowej, a także odbywania praktyki zawodowej. Było nam 

niezwykle miło gościć przedstawicieli okolicznych firm. Jednocześnie mamy nadzieję, że 

spotkanie spełniło oczekiwania uczniów i zaproszonych gości. Serdecznie dziękujemy za 

zaprezentowanie oferty oraz kompetentnej wiedzy o współczesnym rynku pracy. 

Dziękujemy wszystkim obecnym za stworzenie miłej i serdecznej atmosfery. Mamy 

nadzieję, że w kolejnych latach uda się nam zorganizować podobne spotkania.  

Organizatorzy: Pani Barbara Kuśka i Pan Piotr Czerniejewski. 



SPEKTAKL „TU RODZIŁA SIĘ POLSKA” 

W przededniu Święta Niepodległości, 8 XI, uroczyście obchodziliśmy ważne 

patriotyczne rocznice. W 2019 roku przypada 100-lecie wybuchu I Powstania Śląskiego. 

Dla uczczenia jubileuszy okolicznościowy spektakl, zatytułowany „Tu rodziła się 

Polska”, przygotowały we współpracy zespoły teatralne Śl.TZN i ZSO z Rudy Śląskiej, 

pod kierunkiem głównej reżyser i autorki scenariusza – Pani Anny Morajko-Fornal oraz 

ze strony „Śląskich” – Pani Danuty Kleinert, ks. Tomasza Kusza i Pana Pawła Zygmunta 

(w ramach innowacji pedagogicznej „Powstania Śląskie i my”). 

W scenariuszu wyeksponowane zostało wolnościowe przesłanie polskości Górnego 

Śląska, towarzyszące dążeniom Ślązaków i kolejnym zrywom powstańczym. W prologu 

występu usłyszeliśmy trafne słowa:  

„Ta ziemia – to nie jest zwykła ziemia, 

Ta historia – to nie jest zwykła historia, 

Ta przeszłość – to nie jest zwykła przeszłość, 

Ta polskość – to nie jest … łatwa polskość”  

Skrót dziejów trzech walk o przynależność do Polski, po odzyskaniu w 1918 roku 

niepodległości, ukazany został przez pryzmat dokonań powstańczych herosów i cierpień 

śląskich kobiet, matek, żon, narzeczonych. Przypomniano epizod z 15 sierpnia 1919 roku, 

kiedy żołnierze Grenzschutzu zmasakrowali górników kopalni „Mysłowice”, 

dopominających się o należną im wypłatę. Strajki w górnośląskich kopalniach poprzedziły 

wzniecenie I Powstania Śląskiego.  

„Puść mnie matko do powstania” – prosi młody synek, który chce walczyć w obronie 

polskiej mowy, wiary i tożsamości.  

„Do Bytomskich Strzelców” … zginął ojciec, brat, syn i śląska ziemia zapłakała 

kobiecymi łzami. 

Nastało kolejne lato i rozległy się strzały II powstania przeciwko niemieckiemu 

terrorowi na Górnym Śląsku. Zilustrowane zostało tragedią matki, która straciła dwóch 

synów, oraz wypowiedziami Wojciecha Korfantego o zabiegach dyplomatycznych, 

podejmowanych na korzyść Śląska. 

„Rota Ślązaków” 

Nie damy Ślązka, skąd nasz ród, 

gdzie dom nasz, próg ziemicy 

śląscy żołnierze, śląski lud, 

górale i górnicy (…) 

Naszą ta ziemia, w polskiej krwi                              

zbroczona i w łzach wojny, 

nasz jest ten węgiel, w którym lśni                          

pot naszej pracy znojnej, 

nie sięgnie po nie nigdy wróg, 
tak nam dopomóż Bóg (…) 

Ojczyzno święta! kraju nasz! 

z tobą nam żyć, umierać! 

niezłomnie stoi śląska straż, 

Polsko, twa wierna czeladź! 



zabrzmi i dla nas złoty róg, 

tak nam dopomóż Bóg! 

(słowa: Józef Relidzyński, 1920) 

 

Po niekorzystnym wyniku plebiscytu powstańcy położyli swoje życie na szali 

zaciętych walk w III Powstaniu Śląskim. „A to życie dla tak wielu miało 17, 18, 19 lat…” 

W III powstaniu wzięło udział 60 tysięcy Polaków, zginęło 1220, do Polski przyłączono 

30 % spornego terenu i 46 % ludności. Cud nad Odrą dał Polsce Śląsk. 

„To tutaj, na Śląsku, w latach 1919 – 1920 – 1921 rodziła się Polska”. Słowami pieśni 

„Opowiedzcie wiatry” artyści zwieńczyli niezwykle poruszający serca występ. Wielkie 

brawa! 

Przypieczętowaniem uroczystości było odśpiewanie – jak w ubiegłym roku – 

„Mazurka Dąbrowskiego”. 

Podczas akademii w Śl.TZN gościliśmy przedstawicieli władz oświatowych miasta: 

Panią Grażynę Burek, Panią Renatę Habrykę, Panią Agnieszkę Lis. 

10 XI o godz. 12.00 w kościele NSPJ OO. Oblatów w Katowicach Koszutce zespół 

wystąpił z przedstawieniem dla środowiska lokalnego. Natomiast 12 XI zaprezentowano 

„Tu rodziła się Polska” młodzieży szkół z Rudy Śląskiej w Domu Kultury 

w Bielszowicach. Oba występy przyjęte zostały entuzjastycznie! Słowa pochwały za 

przeżycia estetyczne i emocjonalne oraz podziękowania kierujemy pod adresem zarówno 

realizatorów, jak i wykonawców! 

HONOROWE KRWIODAWSTWO 

W dniu 15 XI 2019 w naszej szkole odbyła się akcja „Oddaj krew – podaruj życie” 

Uczniowie Śl.TZN odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa, i w tym dniu aż 48 uczniów zarejestrowało się, aby oddać krew, a 28 

uczniów dołączyło do grona Honorowych Krwiodawców.  

Pamiętajmy! Każdego dnia RCKiK wydaje do szpitalnych Banków Krwi blisko 200 

litrów krwi i jej składników. Odpowiednia stała rezerwa to bezpieczeństwo dla nas 

wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo, w którym momencie będziemy zmuszeni sami lub 

nasi najbliżsi z niej skorzystać. Dziękujemy uczniom, którzy przyłączyli się do akcji. 

Zachęcamy do działania!!! Organizator akcji: Pani Marta Łyczba 

PRÓBNA MATURA 

W dniach 19 – 22 XI 2019 przeprowadzona została próbna matura  

DEBATA i WYBORY do SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

22 XI 2019 zorganizowano debatę ogólnoszkolną, ponieważ na posiedzeniu 

wyborczym Rady Samorządu ubiegłoroczny przewodniczący nie uzyskał wymaganej 

większości głosów, aby kontynuować funkcję. Podczas debaty troje kandydatów: Sonia 

Bańbuła, Michał Porzuc oraz Szymon Stencel odpowiadało na pytania zebranych w auli 

uczniów oraz przedstawiało swoje wyborcze postulaty.  



Nastepnie 25 XI przeprowadzono wybory. W głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym uczniowie Śl.TZN zdecydowali, iż przewodniczącym szkoły zostaje 

ponownie uczeń klasy 3d Michał Porzuc, a zastępcą uczennica klasy 3c – Sonia Bańbuła. 

Na pierwszym zebraniu nowego zarządu wybrano skarbnika SU, którym został Olivier 

Halupczok z klasy 3d, natomiast na sekretarza SU powołano Amelię Muńkowiak z klasy 

2c. 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY „FRASZKA” 

27 XI 2019 odbył się, jak co roku o tej porze, Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny 

„Fraszka”, w którym wzięli udział głównie uczniowie klas 4 oraz uczeń klasy 2.  

Wyniki konkursu: I miejsce – Nikodem Polak, II miejsce – Roksana Zmorek, III 

miejsce – Sebastian Macioszek oraz Jakub Koczy. 

Szkolny organizator: Pani Anna Lorenc 

„GÓRA GROSZA” 26 XI 2018 – 02 I 2019 

Samorząd Uczniowski patronował XX edycji akcji. Skarbonka na drobne monety 

znajdowała się przy bufecie na I piętrze. Zbieraliśmy datki dla najbardziej potrzebujących 

dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. 

AKCJA „HIV/AIDS” 

Dnia 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. W związku z tym 

także nasza szkoła przyłączyła się do wojewódzkiej akcji „HIV/AIDS – chcę wiedzieć 

więcej” dotyczącej profilaktyki zakażeń wirusem HIV. W dniu 2 XII uczniowie klasy 1c 

pod opieką Pani Marty Łyczby przygotowali sesję popularnonaukową „HIV/AIDS – chcę 

wiedzieć więcej”. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, czym naprawdę jest wirus HIV 

i choroba AIDS oraz poznała drogi zakażenia i na czym polega profilaktyka. Sesję 

przygotowały uczennice klasy 1c: Aldona Skalska, Dominika Górecka, Karolina 

Piekarczyk, Katarzyna Kubica. 

„MIKOŁAJOWA ZBIÓRKA” 

Szkolne Koło Wolontariuszy było organizatorem zbiórki materiałów piśmiennych, 

książek na rzecz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej im. św. Wojciecha w Katowicach. 

Termin: do 30 XI 2019. 

LEKCJE Z ZUS 

2 i 9 XII klasa 1g uczestniczyła w lekcjach z ZUS, które zorganizowała Pani Edyta 

Sawicka. 

„MIKOŁAJOWY ORSZAK” 6 XII 2019 

Zgodnie z mikołajkową tradycją w naszej szkole, 6 XII Orszak św. Mikołaja odwiedził 

uczniów i nauczycieli, zawitał także do Dyrekcji, biblioteki, na warsztaty szkolne. Każdy 

został poczęstowany słodkim upominkiem, obdarowany dobrym słowem lub 

„przestrogą”, chętni odpowiadali na pytania w mini konkursie. 



Uczniowie wyróżniający się jakimś „mikołajowym”elementem byli zwolnieni 

z niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy. 

Imprezę mikołajkową przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem 

Opiekunów, a fundatorem słodyczy była Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy! 

„TAK POMAGAM” 

7 XII Koło Caritas uczestniczyło w Ogólnopolskiej zbiórce żywności. Podczas akcji 

zebrano 758 kg żywności, którą przekazano siostrom elżbietankom w Katowicach, 

prowadzącym jadłodajnię dla ubogich, i organizatorom szkolnej akcji „Zostań Mikołajem 

z tarczą Śląskich”. 

„ZOSTAŃ MIKOŁAJEM z TARCZĄ ŚLĄSKICH”  

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia zostaliśmy zaproszeni do corocznej akcji, 

która ma na celu wsparcie uczniów szkoły, będących w trudnej sytuacji materialnej, by 

Święta upłynęły w radosnej atmosferze. 

Czas zbiórki: do 14 XII 2019. Miejsce: Warsztaty Szkolne Śl.TZN, a szkolny 

koordynator: Pan Arkadiusz Dryszel 

WYKŁAD „Udział kobiet w Powstaniach Śląskich” 

11 XII 2019 na zaproszenie Pań Joanny Suter-Chmielewskiej, Anny Świałoń 

i opiekunek KKKŚl. Pań Edyty Sawickiej i Ludmiły Schöpp odwiedziła Śl.TZN Pani dr 

hab. Aleksandra Skrzypietz z wykładem o roli kobiet w Powstaniach Śląskich. 

W imprezie wzięły udział klasy: 2fk, 3n, 4b.  

Rok 2019 został ustanowiony Rokiem Powstań Śląskich. Dokładnie sto lat temu 

wybuchł pierwszy z trzech zrywów niepodległościowych i w tym roku obchodzimy 

stulecie Powstań Śląskich. 

Powstania, powstańcy, walka, niepodległość... to mężowie, ojcowie, synowie, bracia - 

mężczyźni, a jaka była rola kobiet w walce powstańczej? Na to pytanie ciekawie 

odpowiedział zaproszony gość. Dziękujemy za interesujący wykład. 

Aleksandra Skrzypietz – historyk, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Jej 

działalność naukowa obejmuje: stosunki polsko- francuskie w XVII i XVIII wieku, 

funkcjonowanie dworu królewskiego w epoce nowożytnej, dzieje i znaczenie polityczne 

rodu Sobieskich, wpływ edukacji na kształtowanie postaw politycznych i obywatelskich 

oraz rolę kobiet w przemianach społeczno-politycznych, w tym także na Górnym Śląsku 

na przełomie XIX i XX wieku. Autorka książek: 

Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011; 

Rozkwit i upadek rodu Sobieskich, Warszawa 2014; 

Jakub Sobieski, Poznań 2015; 

Królowa Margot. Ostatnia perła Walezjuszów, Warszawa 2016; 

Franciszek Ludwik de Bourbon, książę de Conti – "obrany król Polski". Saga rodu 

Kondeuszów, Katowice 2019. 

 



ŚWIĄTECZNE „TARGI EUROPEJSKIE i ŚLĄSKIE” 16 XII 

Według zapewnień organizatorów: Szkolnego Klubu Europejskiego i Koła 

Krzewienia Kultury Śląska Świąteczne Targi Europejskie i Śląskie 16 XII były 

rzeczywiście wspaniałą imprezą! Apetyczny poczęstunek, z adekwatnymi do kraju czy 

regionu rarytasami, oraz dekoracją i barwnymi strojami zgromadził liczną rzeszę 

amatorów. Przeprowadzono głosowanie na najciekawiej zaprezentowany na stoisku kraj.  

Wyniki konkursu: 1 miejsce – Włochy, 2 miejsce – Śląsk, 3 miejsce – Rosja  

Kolejne miejsca przypadły w udziale Belgii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii, Niemcom 

i Francji. 

Gratulujemy pomysłowości i kulinarnej inwencji! 

Impreza była także okazją do wspólnej zabawy. Wystąpił zespół „Fajrant” oraz 

kilkakrotnie wiele par „do utraty tchu” tańczyło popularną belgijkę. 

Dziękujemy za wspaniały przedsmak świąt. 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 18 XII  

W ramach akcji MEN „Razem na Święta” Szkolne Koło Wolontariuszy zorganizowało 

18 XII kiermasz świątecznych wypieków. Ze smakowitej oferty skorzystali uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy szkoły. 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA 18 XII 2019 

 

ŚWIĄTECZNY CZAS BOŻEGO NARODZENIA 

Z okazji Bożego Narodzenia składalismy sobie życzenia, łamaliśmy się opłatkiem oraz 

uczestniczyliśmy w Jasełkach i Wigiliach. 

20 XII 2019 Koło Teatralne wystawiło jasełka zatytułowane „Gwiezdny GPS” wg 

scenariusza Pana Pawła Zygmunta, wyreżyserowane wspólnie z ks. Tomaszem Kuszem. 

Spektakl rozpoczyna się sceną w Piekle, gdzie Lucyfer z towarzyszami knuje spisek 

zgładzenia narodzonego Jezusa poprzez pokrzyżowanie drogi Trzej Królom 

zmierzającym do Betlejem za prowadzącą ich gwiazdą. Diabły zakradają się do Nieba 

i zmieniają w komputerze położenie gwiazdy. Równocześnie nakłaniają Heroda do 

zabicia Niebios Pana jako jego króla – rywala. Tymczasem aniołowie mają pełne ręce 

roboty, aby zdążyć z przygotowaniami do narodzin syna Maryi. W międzyczasie Kacper, 

Melchior i Baltazar docierają do szopy pasterzy, którzy nic nie wiedzą o Bożej Dziecinie, 

i chcą „przepędzić” intruzów. Jednak w porę nadlatują aniołowie z radośnie wyśpiewaną 

nowiną i po skontaktowaniu z „centralą” w Niebie odkrywają włamanie zmieniające 

parametry gwiazdy. Szatańskie moce wespół z Herodem wprawdzie uprzedzają ich 

przybycie do Betlejem, natomiast nie udaje im się zgładzić Zbawiciela. Po zwycięskiej 

walce sił Nieba z Piekłem, Śmierć pozbawia Heroda życia, królowie i pastuszkowie 

kłaniają się Świętej Rodzinie – następuje triumfalny „happy end”. 



Krótkie streszczenie fabuły nie jest w stanie oddać atmosfery przedstawienia ani gry 

aktorów, stojącej na wspaniałym poziomie, czy barwności kostiumów i choreografii 

połączonej z muzyką i śpiewem. 

Cała widownia była pod wielkim wrażeniem! Serdecznie dziękujemy wykonawcom 

i realizatorom, którzy zaprezentowali JASEŁKA „na medal”. 

Kontynuacją czasu świętowania były Wigilie, które obchodzili uczniowie 

z wychowawcami oraz spotkanie opłatkowe nauczycieli, które przygotowała Komisja 

Informatyki. 

FERIE ŚWIĄTECZNE 23 XII – 6 I 2020 

KONFERENCJA PLENARNA podsumowująca I okres 2019/2020 – 8 I 2020 

DEADLINE – OLIMPIADA “ZWOLNIENI z TEORII” 

10 I odbył się deadline, prowadzony przez Emilię Kaczmarek i Michała Koseckiego, 

którzy są ambasadorami olimpiady. Podczas warsztatów przedstawione zostały zasady 

tworzenia WBS (Work Breakdown Structure) oraz obwiązujące z realizacją projektu 

terminy. 

FERIE ZIMOWE: 13 stycznia – 24 stycznia 

WALENTYNKI 

W tym roku Panie bibliotekarki, Edyta Sawicka i Agnieszka Pawlik, przygotowały : 

♥ Konkurs nie tylko na Kartkę Walentynkową 

♥ Walentynkowy podwieczorek, czyli wszystko o miłości... 

♥ Najpiękniejsze książki o miłości – wystawa książek o miłości  

Konkurs został rozstrzygnięty, a słodkie nagrody rozdane. 

Książki o miłości, prezentowane na wystawie, można wypożyczyć, bo znajdują się 

w zbiorach biblioteki. 

Wiersze o miłości z Walentynkowego podwieczorka można było poczytać w gablocie 

bibliotecznej. 

Zwycięzcy „Konkursu nie tylko na Kartkę Walentynkową”: I miejsce: Agnieszka 

Kicińska klasa 4c; wyróżnieni: Wiktoria Korkus klasa 3c, Emilia Habdas klasa 1C, 

Patryk „WinczenzO” Wincierz klasa 3b, Julia Piorun klasa 1c. 

WYSTAWA „HISTORIA KATOWIC” 

Na przełomie stycznia/lutego w holu szkoły prezentowana była wystawa prac 

uczniów poświęcona historii Katowic. Organizatorki: Pani Anna Światłoń i Pani Joanna 

Suter-Chmielewska. 

KONFERENCJA SZKOLENIOWA – 19 II – “Kolory depresji. Nauczycielom 

o depresji uczniów. Depresja ucznia – co zrobić, a czego unikać” 

 



ŚWIĘTO MATURZYSTÓW 

21 II 2020 roku będzie pamiętnym dniem dla Maturzystów Śl.TZN rocznika 2016 – 

2020. W godzinach dopołudniowych świętowali w szkole Dzień Maturzysty, a wieczorem 

razem z zaproszonymi Gośćmi – Bal Studniówkowy. Zabawa w restauracji „Biały Dom” 

w Paniówkach, rozpoczęta okolicznościowym powitaniem i tradycyjnym polonezem, 

udała się znakomicie. Atrakcjami wieczoru były: pokaz fajerwerków, śpiewany występ 

Kacpra Gieronia z klasy 4n czy taneczne konkursy w gorących rytmach, inicjowane przez 

wodzireja. Pozostało odliczanie dni do matury. ŻYCZYMY POWODZENIA!!! 

DEBATA – 25 II 

“Czy technologia ma pozytywny wpływ na system szkolnictwa”? 

Nad jakże aktualnym współcześnie zagadnieniem debatowały zespoły klasy 2d, 

członkowie Klubu Debat, pod kierunkiem Pani Anny Lorenc.  

NEKROLOG 

Z wyrazami głębokiego współczucia Dyrekcja Śl.TZN zawiadamia, że w wieku 82 lat 

zmarł pracujący około 30 lat w „Śląskich” Pan Henryk Mika. 

W trakcie pracy dydaktyczno-wychowawczej wykształcił wiele pokoleń absolwentów 

o specjalności aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatyka przemysłowa. 

Był cenionym nauczycielem przedmiotów zawodowych, człowiekiem serdecznym, 

o wysokiej kulturze osobistej. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 lutego 2020 r. o godz. 13:00 w Bazylice 

Franciszkanów w Katowicach Panewnikach. 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie! 

WARSZTATY WSB 

W dniach 24 II – 28 II oraz 10 III odbyły się warsztaty prowadzone przez 

pracowników WSB w Chorzowie dla klas I – IV nt. netykiety, kreatywności, CV 

i wystąpień publicznych. Spotkania zorganizowała Pani Anna Światłoń. 

MINDFULNESS 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach są partnerem projektu 

społecznego Mindfulness, który jest realizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. 

Projekt tworzą dwaj licealiści ze Śląska: Jakub Wilk oraz Łukasz Rotyński.   

Podczas marcowych prelekcji w klasach pierwszych naszej szkoły uczniowie dzielili 

się wiedzą z zakresu psychologii praktycznej i zwiększania skuteczności swojego 

działania.  

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży. 

DZIEŃ KOBIET – 8 III 

Z okazji Dnia Kobiet słodkie upominki uczennicom sprezentował Samorząd 

Uczniowski. Wszystkie Panie otrzymały wiele dowodów pamięci i życzliwości. 



WYBORY do MRM KATOWICE na nową kadencję 

9 III 2020 odbyły się w Śl.TZN wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

Uczniowie głosowali na 3 kandydatów: Karolinę Stompor, Arkadiusza Gnusa i Dawida 

Usielskiego, którzy swoje postulaty prezentowali na plakatach. 

Nad organizacją wyborów czuwała Pani Anna Światłoń. 

Na podstawie Uchwały NR 15/2020 Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady 

Miasta Katowice z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wyników głosowania do 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice członkami MRM Katowice ze Śl.TZN zostali: 

Karolina Stompor i Arkadiusz Gnus. Gratulujemy! 

Warto nadmienić, że 2 III 2020 r. odbyła się ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice. Za 2 lata kadencji, reprezentowanie szkoły i czynny udział w pracy Rady 

dziękujemy Elizie Kossowskiej i Wojciechowi Kołodziejowi. Życzymy dalszych 

sukcesów oraz działania na rzecz społeczności lokalnej. 

KIERMASZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

11 III miał miejsce kiermasz ciast, który miał zapoczątkować inicjatywę pozyskiwania 

funduszy na rewitalizację korytarza na II piętrze, zorganizowany przez Samorząd 

Uczniowski. 

OD 12 MARCA!!! 

PANDEMIA WIRUSA COVID-19 PRZENIOSŁA NAS W INNĄ 

RZECZYWISTOŚĆ… 

Od 12 do 25 marca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo 

ograniczone.  

W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak 

i niepubliczne nie prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra 

Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa. 

Od 26 marca do 28 czerwca miała miejsce przerwa w nauczaniu stacjonarnym 

i prowadziliśmy formy kształcenia na odległość, co MEN ogłaszał w kolejnych 

rozporządzeniach zmieniających w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

Kilka słów o wrogu, z którym światowa batalia nadal trwa! 

COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019 – choroba koronawirusa roku 2019) – 

ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-

2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana w grudniu 2019, w środkowych Chinach 

(miasto Wuhan, w prowincji Hubei) podczas serii zachorowań zapoczątkowującej 

pandemię tej choroby. Chińscy naukowcy wskazali, że źródłem nowego koronawirusa są 

zwierzęta i potencjalnym nosicielem pośrednim mogą być łuskowce.. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zakaźne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_oddechowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chińska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łuskowiec_chiński


Początkowo Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła nie uznawać epidemii za stan 

zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, lecz ostrzegła, że możliwy 

jest szerszy wybuch choroby. Ostatecznie 11 lutego 2020 w Genewie nazwę choroby 

ogłosił dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Niestety, świat został 

sparaliżowany przez globalną pandemię. Koronawirus rozprzestrzenił się z Chin na 

wszystkie kontynenty poza Antarktydą.  

4 marca 2020 potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek osoby zakażonej wirusem 

SARS-CoV-2. Główny Inspektor Sanitarny opublikował serię zaleceń dla obywateli. Do 

podstawowych metod zapobiegania zakażeniom zaliczono częste i dokładne mycie dłoni, 

utrzymywanie dystansu fizycznego od osób z objawami grypopodobnymi, unikanie 

dotykania twarzy nieumytymi dłońmi, zakrywanie ust oraz nosa podczas kaszlu 

chusteczką lub zgięciem łokcia, zalecono noszenie maseczki ochronnej lub przyłbicy, 

dezynfekcję rąk. Czasowo wprowadzano inne ograniczenia w funkcjonowaniu miejsc 

użyteczności publicznej, zamknięto granice, zalecano jak najrzadsze wychodzenie z domu 

(akcja #Zostanwdomu), otwarto specjalistyczne szpitale dla chorych, a osoby mające 

kontakt z zarażonymi obowiązywała kwarantanna czy izolacja domowa na minimum dwa 

tygodnie. Całego koszmaru, który zgotował koronawirus, nie są w stanie oddać żadne 

słowa! 

Życie szkoły „zamarło”, odwołane zostały wszystkie uroczystości i imprezy, 

zaplanowane konkursy czy wycieczki. Przez trzy miesiące kontaktowaliśmy się 

z uczniami przez Internet, prowadząc nauczanie zdalne. Konferencje Rady Pedagogicznej 

odbywały się online na platformie Teams: 8 IV – nadzwyczajna, 22 IV – klasyfikacyjna klas 

IV, 3 VI – szkoleniowa i 24 VI – klasyfikacyjna klas I – III. Nie zabrzmiał „ostatni 

dzwonek” dla maturzystów – dedykowaliśmy im życzenia i materiał wspomnieniowy na 

stronie szkoły. Po odbiór świadectw ukończenia szkoły absolwenci mogli się zgłaszać 

według indywidualnego harmonogramu. Matura została przesunięta na czerwiec, od 8 VI, 

i odbyła się tylko w formie pisemnej, z zastosowaniem ostrego reżimu sanitarnego. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rozpoczął się 23 czerwca i trwał do 3 

lipca. Zmienił się także harmonogram rekrutacji do klas I. Z myślą o kandydatach do 

Śl.TZN powstał film promujący szkołę, zamieszczony na stronie internetowej, 

przygotowany przez nauczycieli: Pana Daniela Sowę wraz z Paniami: Lindą Grabowską 

i Anną Burdach. Oficjalne zakończenie roku szkolnego 26 VI też nie mogło się odbyć 

tradycyjnie w auli szkolnej – podziękowanie za trud i wysiłek współpracy ukazało się na 

stronie internetowej jako materiał filmowy „Było, minęło, w pamięci pozostało”, 

opracowany przez Pana Grzegorza Drabika. Po odbiór świadectw promocyjnych i nagród 

zaprosiliśmy uczniów według indywidualnych ustaleń Wychowawców. Na czas wakacji 

pożegnaliśmy się z nadzieją, że „zły czas” zostanie „odczarowany”. 

„Wszystko miało być inaczej…, ale ufamy, że jeszcze będzie dobrze” 

29 VI 2019 KONFERENCJA PLENARNA – podsumowanie roku szkolnego 

2019/2020 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowa_Organizacja_Zdrowia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stan_zagrożenia_zdrowia_publicznego_o_zasięgu_międzynarodowym&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stan_zagrożenia_zdrowia_publicznego_o_zasięgu_międzynarodowym&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genewa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antarktyda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mycie_rąk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Półmaska


 

 

V DNI ENERGII MIASTA KATOWICE  

20 IX 2019 roku odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach V Dni Energii Miasta 

Katowice. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy 3n. Uczniowie uczestniczyli 

w zajęciach komputerowych, multimedialnych oraz artystycznych, podczas których 

zapoznali się z tematyką związaną z efektywnością energetyczną, ekologią oraz lepili 

z gliny kubki. Wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody, a wszystkim uczestnikom 

zajęć wręczone zostały upominki. 

21 IX 2019 roku na Placu Sejmu Śląskiego uczniowie klasy 2e prezentowali 

mieszkańcom Katowic kierunki kształcenia w Śląskich Technicznych Zakładach 

Naukowych w Katowicach. Nasi reprezentanci mieli możliwość wzięcia udziału w grach 

i konkursach, m.in. EscapeRoom oraz grze ekologicznej. Dzień zakończył się piękną 

słoneczną pogodą oraz koncertem.  

Dziękujemy organizatorom z UM w Katowicach za zaproszenie oraz uczniom 

biorącym udział w wydarzeniu. 

Opiekunowie: Pani Linda Grabowska oraz Pan Daniel Sowa.  

 
GRA MIEJSKA „Wędrujemy szlakiem Bohaterów Wieży Spadochronowej” 

Dnia 21 IX 2019 na terenie miasta Katowice rozgrywała się gra miejska pt. „Wędrujemy 

szlakiem Bohaterów Wieży Spadochronowej”. Baza gry mieściła się 

w Komendzie Hufca ZHP przy ulicy Barbary. Pani Angelika Felka wraz z dwojgiem 

uczniów, Izabelą Ładoń i Grzegorzem Biel, pomagała Pani Teresie Nendzy, 

przedstawicielce Komisji Młodzieżowej PTTK, w zorganizowaniu i przeprowadzeniu gry. 

Osoby te działały w gonie organizatorów imprezy; młodzież przeprowadzała różne 

konkurencje dla dzieci i młodzieży, m.in. rzut granatem, rzut do celu, tor sprawnościowy 

czy wyścig z noszami. Uczestnicy gry szukali zadań ukrytych w różnych częściach miasta, 

a następnie wykonywali je. Na koniec zapalono znicz pod Wieżą Spadochronową, 

pomnikiem Obrońców Katowic, poległym i zamordowanym przez Niemców w 1939 roku. 

Pogoda była piękna, a uczestnicy i organizatorzy zadowoleni z przebiegu imprezy. 

 
GRA MIEJSKA „Zagadki historii – od śląskiej reduty do śląskie.eu” 

Dnia 23 IX 2019 r. drużyna Koła SKKT PTTK w składzie: Ola Stefańska, Julia Paris 

i Kuba Gumółka wraz z opiekunem, Panią Angeliką Felką, wzięła udział w katowickiej 

grze miejskiej „Zagadki historii - od śląskiej reduty do śląskie.eu". Gra rozpoczęła się 

w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, a zakończyła na Placu Marii i Lecha Kaczyńskich. 



Uczestnicy otrzymali mapę ze wskazówkami, a ich zadaniem było dotarcie do jak 

największej liczby punktów rozmieszczonych w różnych miejscach na terenie miasta (np. 

Drapacz Chmur, CINIBA, szyb KWK Warszawa II, Biblioteka Śląska, Akademia 

Muzyczna i in.) oraz wykonanie zadań wymagających wiedzy i pomysłowości. 

Członkowie drużyny rozwiązywali zagadki dotyczące historii Górnego Śląska oraz Unii 

Europejskiej, rysowali portret Marszałka Piłsudskiego, śpiewali pieśń patriotyczną, 

wspólnie projektowali okolicznościową monetę ze śląskimi motywami, fotografowali 

wskazane przez Organizatorów obiekty. Wszystko to działo się w ciągu trzech godzin. 

Młodzież bardzo ambitnie podeszła do zadań, jednakże nie udało im się znaleźć w gronie 

zwycięzców. Udział w grze był cennym doświadczeniem, ponieważ wszyscy nasi 

uczestnicy poza opiekunem to mieszkańcy... Mysłowic. Mogli dzięki temu lepiej poznać 

miasto Katowice, gdzie uczęszczają do szkoły. Mogli też przekonać się, jak ważna 

i niełatwa jest współpraca w grupie. Gra miejska była świetną zabawą, a przy okazji była 

znakomitą lekcją w terenie. 

KONFERENCJA PRASOWA 4. Śląskiego Festiwalu Nauki 

Dnia 22 XI 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się 

konferencja prasowa planowanego na styczeń Śląskiego Festiwalu Nauki. Uczniowie 

naszej szkoły zostali zaproszeniu do udziału w wydarzeniu. W ramach eventu 

przygotowali stanowisko prezentujące układy elektryczne i pneumatyczne oraz 

opowiadali przybyłym gościom o naszej szkole. 

Opiekunami wydarzenia byli: Pani Linda Grabowska i Pan Daniel Sowa 

„KOSTEK TROMPYJCIORZ” w KOREZIE 

25 XI 2019 w Teatrze KOREZ zespół teatralny Śl.TZN wystąpił z przedstawieniem 

jednoaktówki, wyreżyserowanej przez Pana Pawła Zygmunta i ks. Tomasza Kusza. 

Występ miał miejsce w ramach współpracy z KTG KARASOL podczas spotkania 

autorskiego katowickich pisarzy Panów Jacka Durskiego i Gintera Pierończyka 

„Katowickie pokolenia cztery”.  

Nasi aktorzy zaprezentowali się wspaniale! 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW 

19 XII 2019 roku najlepsi uczniowie ponadpodstawowych szkół województwa 

śląskiego wzięli udział w uroczystości wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Najlepszą uczennicą Śl.TZN w roku szkolnym 2018/2019 była KINGA ADAMCZYK, 

która została laureatką stypendium na rok 2019/2020. 

Gala odbyła się w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach, 

z udziałem nagrodzonych, ich rodziców, dyrektorów szkół, a dyplomy wręczali Śląski 

Wicekurator Oświaty i Dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty 

w Katowicach. 

Gratulujemy Kindze Adamczyk wyróżnienia i życzymy dalszych 

satysfakcjonujących wyników w nauce! 

 

 



Śl.TZN “ZŁOTE TECHNIKUM” 2020 

Ranking Techników 2020 – „PERSPEKTYWY”  

 

Śl.TZN: 1. miejsce w KATOWICACH, 4. miejsce w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, 

33. miejsce w POLSCE 

W dniu 9 stycznia 2020 roku opublikowany został RANKING PERSPEKTYWY 2020, 

w którym Śl.TZN – Technikum nr 17 znalazły się na wyżej wymienionych miejscach 

w czołówce ogólnopolskiej, co jest dla szkoły ogromnym powodem do dumy. 

www.technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow 

Znak jakości szkoły 2020 

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy mamy 

prawo do używania w 2020 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2020”, wraz 

z graficznym znakiem jakości. 

Ranking maturalny 2020 

W rankingu maturalnym Śl.TZN znalazły się na 19. miejscu w kraju. 

GRATULACJE DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI Śl.TZN! 

  

4 ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI 

W dniach 26 i 27 I 2020 roku odbywał się na terenie Spodka i Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego 4 Śląski Festiwal Nauki. W ramach festiwalu uczniowie 

placówek ponadpodstawowych mieli możliwość zaprezentowania swoich szkół oraz 

przedstawienia oferty dydaktycznej. Przy przygotowanym przez „Śląskie” stanowisku 

pokazowym zainteresowanie było spore, a nasi uczniowie musieli odpowiedzieć na nie 

jedno pytanie związane z rekrutacją i nauką w naszej szkole. 

Wszystkim zaangażowanym w organizację serdecznie dziękujemy. 

Opiekunami grupy byli: Pani Linda Grabowska, Pani Justyna Mazurek, Pani 

Magdalena Szwedor oraz Pan Daniel Sowa. 

 

http://www.technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow


GALA NAJLEPSZYCH 

ŚLĄSKI RANKING PERSPEKTYWY 2020 

Najlepsze licea i technika na Śląsku – wyłonione przez ranking Perspektyw w 2020 

roku – zostały uhonorowane podczas gali zorganizowanej przez Politechnikę Śląską 

w dniu 12 II 2020 r. 

Dyplom dla Śl.TZN, 4. najlepszego technikum w województwie śląskim, odebrała Pani 

Dyrektor Aneta Łosiewicz wraz z uczniami klasy 2e.  

„Śląskie” są obecnie i nieustająco najlepszym technikum w Katowicach. 

Warto podkreślić, że spotkanie znakomitych szkół, świetnych nauczycieli i uczniów, 

którym ich wychowawcy dziękowali za wspólny sukces, odbyło się właśnie na 

Politechnice Śląskiej, jednej z 10 polskich uczelni badawczych.  

– Cenimy ranking Perspektyw, gdyż sprzyja ambitnym założeniom edukacyjnym, 

naukowym i badawczym – podkreślał prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki 

Śląskiej, gratulując zwycięzcom.  

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom oraz Absolwentom Śl.TZN – Technikum 

nr 17 serdecznie gratulujemy! 

RANKING WaszaEdukacja.pl 

Portal WaszaEdukacja.pl opublikował ranking najlepszych szkół średnich 2020.  

Miło nam poinformować, że Śl.TZN – Technikum nr 17 zajęły I miejsce wśród 

techników w Katowicach. 

Informacja Zespołu WaszaEdukacja.pl: „Pod uwagę braliśmy między innymi wyniki 

z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. 

Uwzględnione zostały również wyniki z olimpiad przedmiotowych krajowych oraz 

międzynarodowych. Jednym z ważniejszych czynników były wskaźniki Edukacyjnej 

Wartości Dodanej w skrócie EWD. W technikach, dodatkowym kryterium branym pod 

uwagę były również wyniki z egzaminów zawodowych. To wszystko pozwoliło nam na 

opublikowanie rankingu, który w doskonały i przejrzysty sposób ukazuje poziom danej 

placówki na tle innych szkół. W rankingu maksymalnie uzyskać można było 100 

punktów, a trzy najlepsze szkoły z danego miasta otrzymały złoty, srebrny lub brązowy 

order za odpowiednio pierwsze, drugie lub trzecie miejsce podium.” 

https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/technikum-nr-17-katowice-613 

SZKOŁA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 2020 

W roku szkolnym 2019/2020 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe zajęły 14 miejsce 

w Polsce i 4 w województwie śląskim w rankingu szkół uczących praktycznych 

kompetencji na projektach społecznych w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. 

Ranking Szkół Zwolnionych z Teorii to forma wyróżniania szkół, w którym 

wyznacznikiem są kompetencje miękkie. Tworzony jest on w oparciu o wyniki 

uczniów w praktycznej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. 

https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/technikum-nr-17-katowice-613


 

P-TECH i Śl.TZN 

W dniu 29 VIII 2019 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach 

przystąpiły do światowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, 

wdrożonego przez firmę IBM. W naszym regionie program realizowany będzie we 

współpracy z firmami Samsung i Fujitsu Technology Solutions, Urzędem Miasta Katowice 

i Instytutem Badań Edukacyjnych. Patronat honorowy nad programem objął Prezes Rady 

Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Ministerstwo Cyfryzacji. 

Głównym celem programu jest odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy 

w zawodach o specjalności informatycznej. W ramach programu uczniowie będą 

poszerzać swoją wiedzę i umiejętności we współpracy z partnerem branżowym, którym 

w przypadku Śl.TZN jest Fujitsu Technology Solutions. 

Dzięki przystąpieniu do programu P-TECH nasza szkoła dołączyła do wąskiej grupy 3 

szkół w Polsce i 200 szkół na całym świecie, w których jest on realizowany. To duże 

wyróżnienie dla Śl.TZN, a jednocześnie ogromna szansa na udany start zawodowy 

w branży IT dla naszych przyszłych absolwentów kształcących się obecnie w zawodach 

technik informatyk i teleinformatyk. W ramach programu uczniowie będą korzystać 

z laboratoriów partnera, uczestniczyć w praktykach i płatnych stażach, a także śledzić 

codzienną pracę swojego opiekuna (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz 

środowisko biznesowe. Firma partnerska zobowiązuje się również wspierać absolwentów 

P-Tech w procesie wejścia na rynek pracy. 

Pierwszą szkołę włączono do programu P-TECH w 2011r. na Brooklynie w USA 

w ramach współpracy Departamentu Edukacji Nowego Jorku, The City University 

w Nowym Jorku oraz IBM-u. Od tego momentu P-TECH został wdrożony we współpracy 

z ponad 650 partnerami biznesowymi w 19 krajach świata. W Europie w tym roku 

program wystartuje również w szkołach w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach 

i w Irlandii. Drugą katowicką szkołą, która rozpocznie współpracę z IBM Polska w ramach 

programu, jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2. 

SOS_2 SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS 

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  

 

Kierownik projektu: Pan Ireneusz Boczek, Specjalista ds. wdrażania projektu: Pani 

Linda Grabowska. 



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. 

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

1. Kurs Inventor dla uczniów – 36 uczestników. 

2. Egzamin po kursie Inventor dla uczniów – 36 uczestników. 

3. Kurs operator maszyn skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie 

dla uczniów – 16 uczestników. 

4. Egzamin po kursie operator maszyn skrawających konwencjonalnych 

i sterowanych numerycznie dla uczniów – 16 uczestników. 

5. Kurs sterowników PLC podstawowy i zaawansowany dla uczniów – 24 

uczestników. – stacjonarnie i zdalnie. 

6. Kurs sterowników PLC podstawowy, zaawansowany i diagnostyka sterowników – 

nauczyciele – 6 uczestników – stacjonarnie i zdalnie. 

7. Kurs SEP dla uczniów – 20 uczestników – zajęcia zdalne. 

8. Egzamin po kursie SEP dla uczniów – 20 uczestników. 

9. Zrealizowano zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa edukacyjno-

zawodowego dla 24 uczestników – gr. 3 i gr. 4. 

10. Nawiązano współpracę z Politechniką Śląską – Wydział Inżynierii Środowiska 

i Energetyki. 

11. Staże wakacyjne u pracodawców – 8 uczestników. 

12. Zakupiono 8 kompletów sterowników PLC 1200. 

13. Wyposażono w specjalistyczny sprzęt pracownię języka obcego zawodowego. 

TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA: Śl.TZN, JASTRZĘBSKA SPÓŁKA 

WĘGLOWA INNOWACJE, PRZEMYSŁOWA AKADEMIA ROZWOJU 

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. 

Koordynator z ramienia Śl.TZN: Pan Daniel Sowa 



 

 

Wycieczka na AGH Kraków 

Dnia 25 IX 2019 roku uczniowie klasy 3g kształcący się w zawodzie technik 

mechatronik, przy współpracy z JSW Innowacje i Przemysłową Akademią Rozwoju, 

uczestniczyli w wycieczce na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W ramach 

wycieczki uczniowie brali udział w warsztatach „Design Thinking” rozwijających 

kreatywne myślenie oraz pracę w zespole. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani 

z ofertą edukacyjną AGH oraz mieli możliwość zwiedzania laboratoriów Wydziału 

Górnictwa i Geoinżynierii. 

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 

i poświęcony czas. 

Opiekunami grupy byli: Pani Linda Grabowska i Pan Daniel Sowa. 

Zakończenie Projektu JSWI /PAR /Śl.TZN 

Notatka formalna przesłana przez koordynatora projektu: 

JSW Innowacje – inspiracją młodzieży. Ten tytuł doskonale opisuje cele, jakie spełnił 

projekt edukacyjny przygotowany dla uczniów średniej szkoły technicznej przez 

Młody Przemysł 

„Wydobywamy… kreatywność 

Partnerzy projektu JSW Innowacje oraz Przemysłowa Akademia Rozwoju do udziału 

w pilotażowym programie zaprosili Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, 

a dokładnie uczniów trzeciej klasy o profilu mechatronicznym. Szczególny nacisk autorzy 

projektu położyli na rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie transformacji 

energetycznej i rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce. Doskonała bazą merytoryczną do 

realizacji celów dydaktycznych były innowacyjne projekty realizowane obecnie przez JSW 

Innowacje. 

– Ten projekt edukacyjny stworzył przestrzeń komunikacji i kreacji idealnego 

modelowego podejścia w kształceniu młodzieży na rzecz rozwoju nowoczesnego 

przemysłu – oświadczył Jarosław Mrozek Prezes Zarządu JSW Innowacje na spotkaniu 

podsumowującym efekty programu. 

Przez 6 miesięcy 28 uczniów pod kierunkiem specjalistów z Przemysłowej Akademii 

Rozwoju mogło m. in. poczuć smak studenckiej atmosfery, uczestnicząc w warsztatach 

z kreatywnego myślenia, które odbyły się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej 



w Krakowie. Oprócz tzw. Design Thinking kluczową rolę w projekcie pełniła aplikacja 

komunikacyjno-e-lerningowa Młody Przemysł. Systematyczne rozwiązywanie 

zamieszczonych na niej zadań pozwalało na budowanie wśród uczniów kluczowych 

kompetencji niezbędnych dla ich przyszłej pracy zawodowej. Interaktywne metody 

nauczania stały się też unikatowym narzędziem do komunikacji przedsiębiorcy 

z uczniami, czyli przyszłą kadrą techniczną. 

Doceniając zaangażowanie młodzieży w realizację projektu, uczniów wyróżniono 

dyplomami, a dwa najlepsze zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez JSW 

Innowacje. 

– Byliśmy traktowani po partnersku, przy realizacji zadań nie byliśmy w żaden 

sposób ograniczani. To było wspaniałe pole do rozwoju naszej kreatywności – 

podsumował udział w projekcie uczeń Kamil Olszak, lider jednego z wyróżnionych 

zespołów –Teraz mogę powiedzieć, że mam pojęcie o tym, jak może lub jak powinna 

wyglądać moja zawodowa przyszłość, a praca w JSW Innowacje byłaby dla mnie 

inspirującym wyzwaniem zawodowym – dodał Kamil Olszak. 

Zakończony został pierwszy cykl współpracy. Obie firmy zainteresowane są jej 

kontynuowaniem. Drugi cykl obejmować będzie tematykę koksownictwa, dlatego do 

udziału planowani są uczniowie klasy technik analityk. 

PROGRAM PO WER 

Śl.TZN uzyskały grant w programie PO WER „Międzynarodowa mobilność kadry 

edukacji szkolnej”. Program „Ucz się dla siebie i innych” obejmował szkolenia nauczycieli 

języków obcych i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Osoba odpowiedzialna: Pan 

Jarosław Kiszka. 

PROJEKT „Śląskie. Zawodowcy” 

W styczniu 2020 zainicjowany został nowy projekt „Śląskie. Zawodowcy” realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego. 

 
 

Koordynatorzy projektu: Pan Daniel Sowa i Pani Linda Grabowska 

Strona internetowa projektu: https://zawodowcy.slaskie.pl/content/o-projekcie 

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w następujących 

formach wsparcia: 

• Doradztwo edukacyjno-zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji  

Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania,  

• Staże zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych, 

• Kursy/szkolenia specjalistyczne, 

https://zawodowcy.slaskie.pl/content/o-projekcie


• Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego 

zawodowego 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich 

przy współpracy z KSSE oraz Izbą Rzemieślniczą. Projekt przewidziany na 3 lata. 

W pierwszym roku 7 uczniów dostało się na płatne staże. 15 uczniów bierze udział 

w szkoleniach specjalistycznych lub kursach kompetencji miękkich. Ze względu na 

sytuację w kraju kursy zostały przeniesione na wrzesień. Równocześnie we wrześniu 

rozpocznie się nabór do drugiej tury szkoleń i staży. 

PROJEKT “Zdalna szkoła w Katowicach” 

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach otrzymały dwa tablety, które 

miały wspomóc naukę zdalną, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem.  

KATOWICE. MIASTO FACHOWCÓW 

W miesiącu grudniu mury naszej szkoły odwiedziło kilka katowickich podstawówek. 

Wszystko za sprawą projektu miasta Katowice: „Katowice. Miasto Fachowców”. Projekt 

ten ma pomóc uczniom szkół podstawowych obrać dalszy kierunek kształcenia i pokazać 

korzyści ukończenia szkoły technicznej lub branżowej oraz korzyści płynące z posiadania 

fachu w ręku. 

Dziękujemy uczniom naszej szkoły, którzy zorganizowali te spotkania i zaopiekowali 

się młodzieżą. 

Koordynatorami z ramienia szkoły byli: Pani Linda Grabowska, Pan Daniel Sowa, 

Pan Piotr Czerniejewski. 

ŚLĄSKA #KOMÓRKOMANIA  

W dniu 13 IX 2019 roku podczas uroczystej Gali miało miejsce wręczenie certyfikatów 

„Szkoła z Życiem”, przyznawanych przez Fundację DKMS, w ramach projektu „ŚLĄSKA 

#KOMÓRKOMANIA”. Na zaproszenie udział wzięli Pani Dyrektor Aneta Łosiewicz, Pan 

Krzysztof Stachurka (koordynator projektu w Śl.TZN) i reprezentanci społeczności 

uczniowskiej.  

Szkoła od dwóch lat organizuje akcje popularyzujące dawstwo szpiku kostnego oraz 

rejestrację dawców w bazie DKMS. Jak nam wiadomo, już dwie osoby zostały 

zakwalifikowane jako „bliźniak”, mogący oddać szpik osobie potrzebującej i pomóc jej 

w walce z nowotworem krwi. 

„Rzecz to piękna…” – serdecznie dziękujemy! Cieszy nas również wyróżnienie dla 

szkoły. 



Zainteresowanym szlachetną ideą DKMS polecamy stronę: 

https://www.dkms.pl/szkola  

PAŹDZIERNIKOWA AKCJA „ŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII” 

W ramach kontynuacji „ŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII” w październiku 

przeprowadzono kolejną akcję rejestracji dawców szpiku kostnego pod kierunkiem Pana 

Krzysztofa Stachurki. 

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY IT 

W dniu 4 II 2020 uczniowie klas 1D, 1d, 2d oraz 2fk otrzymali pierwsze 

międzynarodowe certyfikaty kompetencji cyfrowych, uzyskując w ten sposób 

uprawnienia serwisanta IT. 

Certyfikaty honorowane są zarówno u pracodawców, jak i na wyższych uczelniach. 

Gratulujemy wszystkim zdolnym uczniom z Śl.TZN i zapraszamy do dalszego 

rozwoju IT. Opiekun: Pan Marek Smyczek 

PROJEKT  

„Deutsch = Erfolg im Beruf” (Niemiecki = sukces w zawodzie) 

Dnia 19 XII 2019 roku w ramach projektu „Deutsch = Erfolg im Beruf” (Niemiecki = 

sukces w zawodzie) przyjechała do nas przedstawicielka Instytutu Goethego 

w Warszawie, Pani Małgorzata Kupis i przeprowadziła dla wybranej grupy uczniów grę 

dydaktyczną „Planspiel”.  

Dzięki tej grze symulacyjnej uczniowie zapoznali się z fachowym słownictwem, 

przećwiczyli zastosowanie specjalistycznych form i zwrotów. Podczas zajęć uczniowie 

odgrywali rolę osób ubiegających się o praktyki w niemieckiej firmie. Uczyli się przy tym, 

jak w języku niemieckim przedstawić swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje 

zawodowe. Gra składała się z 3 etapów – przygotowania, prezentacji i ewaluacji. 

Nasi uczniowie bardzo chętnie i aktywnie zaangażowali się w pracę i kreatywnie 

wykorzystali swoje dotychczasowe umiejętności językowe. 

Warto nadmienić, że nasza szkoła była jedną z 15 szkół w Polsce, która mogła wziąć 

udział w tym projekcie. 

Koordynator: Pani Małgorzata Janiszewska 

PROJEKT JĘZYKOWY „NOWE KWALIFIKACJE” 

Od października 2019 roku pełnoletni uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział 

w unijnym projekcie językowym. Chętne osoby otrzymały dostęp do bezpłatnej platformy 

językowej, która dysponuje szeroką gamą ćwiczeń na poziomach od A1 do C2 w zakresie 

języka angielskiego ogólnego oraz business English. Kolejny etap to przystąpienie do 

egzaminu pisemnego, po którym uczniowie otrzymują międzynarodowy certyfikat enPro 

określający zindywidualizowany poziom języka angielskiego. Certyfikat jest bardzo 

cennym dodatkiem do CV osób rozpoczynających lub kontynuujących karierę zawodową. 

26 II i 4 III odbyły się sesje międzynarodowego certyfikowanego egzaminu dla uczniów.  

Koordynator projektu: Pani Justyna Mazurek 

https://www.dkms.pl/szkola


 

Targi EkoSpalanie & EkoTechnologie 

12 IX 2019 r. uczniowie klasy 2n, 2e, 3n uczestniczyli w Międzynarodowych Targach 

Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Spodku oraz Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym w Katowicach. Podczas targów uczniowie wzięli udział 

w konferencji „EkoSpalanie&EkoTechnologie”. Konferencja dotyczyła działalności Firmy 

Zeltom, Firmy Dream Heat. Dodatkowym atutem konferencji był wykład dr inż. Piotra 

Ostrowskiego, prof. Politechniki Śląskie,j dotyczący spalania w kotłach z nowoczesnym 

wykorzystaniem powietrza z kopalni. W dalszej części uczniowie zapoznali się z ofertą 

pracodawców z różnych stron świata. Firmie Zeltom dziękujemy za zaproszenie na targi. 

Opiekunowie: Pani Linda Grabowska, Pan Daniel Sowa 

Osobliwości Świata Fizyki 

Dnia 17 IX 2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazach, wykładach 

i eksperymentach składających się na program tegorocznej XXXV edycji „Osobliwości 

Świata Fizyki”. W tym roku klasy: 1AN, 1BK, 1e, 2fk, 2g, 3a, 4g miały okazję wysłuchać 

dwóch wykładów: „Pod napięciem…” oraz „Ogień – przyjaciel czy wróg?”. 

„Osobliwości Świata Fizyki” to wydarzenie organizowane od 1984 roku przez 

Pracownię Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego UŚ. Zajęcia na 

Uniwersytecie to zawsze okazja do poszerzenia wiedzy, do poznania osobliwości świata 

fizyki oraz niezwykłych osobowości – pełnych pasji naukowców. 

Organizator: Pani Marzena Pilch. Opiekunowie: Pani: Marta Łyczba, Magdalena 

Polak-Opałka, Magdalena Mazur-Szozda, Pan: Adam Iwański, Jarosław Kiszka, Łukasz 

Pownug. 

ZPW Imielin 

W dniu 17 IX 2019 klasy 3f i 4f uczestniczyły w wycieczce naukowej do Zakładu 

Produkcji Wody w Imielinie. Uczniowie zapoznali się z cyklem technologicznym stacji 

uzdatniania wody i mogli skonfrontować teorię dotyczącą procesów uzdatniania wody 

z praktyką. Zobaczyli pracujące urządzenia odpowiedzialne za usuwanie zawiesin, 

dezynfekcję chlorem i ozonem czy przesył wody do odbiorcy. 

Wyjazd został zorganizowany przez Panie Joannę Romanek i Ludmiłę Schöpp 

Targi Energetyczne ENERGETAB w Bielsku – Białej 

Dnia 18 IX 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w corocznych targach 

energetycznych Energetab 2019 w Bielsku – Białej. W ramach targów młodzież miała 

możliwość zapoznać się z ofertą wiodących firm energetycznych i elektrycznych oraz 

zobaczyć „na żywo” nowinki techniczne. 

Dziękujemy organizatorom wyjazdu: Hurtowni elektrycznej El.12 w ramach Akademii 

El.12, Firmie Relpol S.A. Opiekunowie: Pani Linda Grabowska i Pan Daniel Sowa 



OGRODY KAPIASA 

19 IX klasy 1c, 2f i 3f w ramach wycieczki integracyjno-dydaktycznej zwiedziły Ogrody 

Kapiasa, które są bardzo urokliwym miejscem w Goczałkowicach. 

Uczniowie zobaczyli śliczne wystawy związane z jesienią, oryginalną roślinność oraz 

ciekawą architekturę ogrodu. 

Opiekunami wjazdu były Panie Grażyna Grec i Joanna Romanek. 

Eucharystia w intencji abp. Damiana Zimonia 

Msza święta z okazji imienin (26 września) oraz zbliżających się 85. urodzin abp. 

Damiana Zimonia została odprawiona w krypcie katedry Chrystusa Króla. W uroczystości 

wzięły udział Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, reprezentowane przez klasę 2d, pod 

opieką katechety, Pana Pawła Zygmunta. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 

26 IX uczniowie klasy 4c (technik analityk) w ramach przedmiotu bioanalityka udali 

się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Podczas 

wycieczki naukowej zapoznali się z problematyką krwiolecznictwa oraz m.in. 

z metodami wykrywania wirusa HIV (technika ELISA oraz technika PGR), poznali skład 

i funkcje krwi i analizę badania krwi. Organizator: Pani Marta Łyczba  

„Martwy sezon” – zmetaforyzowany dokument o Rafale Wojaczku 

30 IX klasy 4b oraz 4n pod opieką Pani Anny Zając i Pani Marii Kwiatoń-Pięty 

uczestniczyły w pokazie filmu „Martwy sezon” i spotkaniu z reżyserką Panią Dagmarą 

Drzazgą w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

„Martwy sezon” to film dokumentalny, zainspirowany życiem i poezją Rafała 

Wojaczka, tragicznie zmarłego w wieku 26 lat, jednego z najważniejszych polskich poetów 

powojennych, urodzonego w Mikołowie, więc – tym bardziej – bliskiego nam twórcy. 

W recenzji po premierze jesienią 2018 roku czytamy: 

„Martwy sezon", film dokumentalny w reżyserii Dagmary Drzazgi, to opowieść 

o młodym, utalentowanym człowieku, dla którego poezja stała się jedynym sensem 

istnienia. Zapłacił za to najwyższą cenę. W filmie swoje wspomnienia o Rafale Wojaczku 

przywołują jego najbliżsi: narzeczona, przyjaciele oraz w archiwalnych nagraniach 

dźwiękowych nieżyjący już rodzice i brat Andrzej. Realizatorzy odwiedzili z kamerą 

miejsca ważne dla poety: rodzinny Mikołów, gdzie zaczęło się jego „wierszowanie” oraz 

Wrocław, w którym spędził sześć ostatnich najbardziej twórczych, ale i najbardziej 

burzliwych lat swojego życia. Po raz pierwszy zaprezentowane zostały w tym filmie 

nieznane rękopisy, maszynopisy, notatki i rysunki Rafała Wojaczka zgromadzone we 

wrocławskim Ossolineum.” (http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1248851) 

Bardzo ciekawą inicjatywą była rozmowa z autorką obrazu, która podzieliła się 

wieloma informacjami spoza kadru oraz refleksjami o fascynacji twórczością 

i osobowością poety, wokół którego „narosło” wiele mitów. Może zorganizowane wyjście 

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1248851


okaże się przyczynkiem do zapoznania się z wierszami „wyklętego barda”… Może warto 

też „wpaść” do Mikołowa i odwiedzić Instytut Mikołowski, który kultywuje pamięć 

o Rafale Wojaczku. 

Muzeum Śląskie 

1 X klasy 1c oraz 3b wraz z wychowawczyniami (Panią Grażyną Grec i Panią Anną 

Zając) udały się do Muzeum Śląskiego. Podkowiński … Gierymski … Malczewski … 

Beksiński … Abakanowicz … Chełmoński … - to tylko niektórzy twórcy, których dzieła 

sztuki – dobrze znane z podręczników – mogliśmy zobaczyć, zwiedzając wystawy stałe: 

galerię sztuki polskiej 1800 – 1945, galerię sztuki polskiej po 1945. Dużym 

zainteresowaniem cieszyła się również wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na 

przestrzeni dziejów”, ekspozycja obszernie prezentująca skomplikowaną historię Górnego 

Śląska od czasów najdawniejszych, przez okres powstań śląskich, plebiscytu, lat 

międzywojennych, II wojnę światową, aż do przełomu ustrojowego 1989 roku. Na koniec 

w galerii jednego dzieła mogliśmy zobaczyć udostępnioną dla zwiedzających od 27 

września wystawę czasową „Counting Memories. Chiharu Shiota”. Do stworzenia 

instalacji zużyto ok. 375 km nici – łącznie 3 tysiące kłębków wełny – na których 

zawieszonych jest aż 1000 cyfr. 

Jaka liczba ma dla ciebie znaczenie i dlaczego? Jaka liczba jest najważniejsza? Która 

liczba cię definiuje? Czy liczby mówią nam, kim jesteśmy? Czy liczby mówią prawdę? Ile 

masz wspomnień? Ile jest gwiazd we wszechświecie? Kiedy liczby przestają mieć sens? 

Dlaczego wspomnienia i liczby są ze sobą powiązane? Jaki jest wspólny mianownik dla 

nas jako ludzi? Celem sztuki jest oddziaływanie emocjonalne na widza. Pragnę, aby odbiorca 

poddał refleksji swoje wewnętrzne „ja”, swoje życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz 

spojrzał poza eksponowany przed nim przedmiot. (Chiharu Shiota). 

AMERICAN CORNER 

W dniu 2 X klasa 3c odwiedziła American Corner w Katowicach. Uczniowie 

wysłuchali wykładu poświęconego możliwościom  studiowania w Stanach Zjednoczonych 

oraz informacji na temat programów edukacyjnych FLEX i ACCESS. 

W następnej części spotkania uczniowie uczestniczyli w interaktywnych warsztatach 

dotyczących symboli narodowych oraz historii Stanów Zjednoczonych. 

Opiekun: Pani Justyna Mazurek 

PAINBALL 

2 X klasa 2d wzięła udział w paintballu. Impreza odbyła się w Katowicach w lesie 

murckowskim. Celem wycieczki była integracja poprzez dobrą i bezpieczną zabawę 

w myśl słów Jana Kochanowskiego: „Miło szaleć, kiedy czas po temu…” Cel został 

osiągnięty. 

Opiekun: Pani Anna Lorenc 

 

 

 



Targi TOOLEX - Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii 

Obróbki 

3 X uczniowie klasy 2e uczestniczyli w odbywających się na terenie Expo Silesia 

Sosnowiec Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki 

TOOLEX 2019.W ramach targów uczniowie klasy mechanicznej mogli zobaczyć 

prezentowane najnowsze maszyny CNC, zapoznać się z nowinkami technicznymi oraz 

nowymi technologiami obróbki materiału. Dodatkowo w ramach zwiedzania uczniowie 

mieli możliwość porozmawiać z pracodawcami o praktykach w najbliższym roku 

szkolnym oraz poznać sytuację rynku pracy w zawodzie technik mechanik. 

Opiekunami grupy byli: Pan Daniel Sowa i Pani Linda Grabowska. 

KOTLINA KŁODZKA 

W dniach 7 – 8 X klasy 3c i 4b były na wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej wraz 

z opiekunami: Panią Sylwią Możyłowską – Zając, Panią Małgorzatą Pawłowską 

i księdzem Tomaszem Kuszem. W pierwszym dniu wycieczki zwiedzili Twierdzę 

Kłodzką, jej labirynty oraz Kopalnię Złota. Wieczorem obydwie klasy spotkały się przy 

ognisku. Drugi dzień wycieczki rozpoczął się od zwiedzenia Kaplicy Czaszek. Następnie 

wędrowali w Górach Stołowych: podziwiali Błędne Skały i Szczeliniec. Pomimo niskich 

temperatur (na które uczestnicy byli przygotowani) wszyscy wrócili pełni wrażeń 

i zadowoleni z udanej wycieczki. 

WYCIECZKA DO KRAKOWA 

W roku szkolnym 2018/19 klasa 4c wygrała szkolny konkurs "SUPERKLASA". 

W nagrodę, 9 X uczniowie wraz wychowawczynią – Panią Ludmiłą Schöpp – byli na 

wycieczce w Krakowie. Zwiedzili krakowski Kazimierz, Muzeum Farmacji oraz muzeum 

w podziemiach rynku. Pogoda również się uśmiechnęła. 

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Wisły 

W dniach od 9 – 11 X uczniowie klasy 4g uczestniczyli w wycieczce turystyczno-

krajoznawczej do Wisły. Wycieczka była ostatnią wspólną formą integracji maturzystów 

oraz okazją do zasłużonego relaksu przed majowym wyzwaniem. 

Głównym celem wycieczki był odpoczynek zarówno bierny, jak i aktywny. W trakcie 

tych trzech dni grupa miała okazję pospacerować, zwiedzić Wisłę, zobaczyć skocznię im. 

Adama Małysza oraz skorzystać z atrakcji hotelu Stok – basenu i centrum SPA. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas. 

Opiekunami grupy byli: wychowawca Daniel Sowa i Pani Magdalena Szwedor. 

Edukacja filmowa – „Legiony” 

10 X i 21 X nauczyciele historii: Pani Anna Światłoń, Pani Joanna Suter-Chmielewska 

i Pan Grzegorz Drabik zabrali młodzież klas 4a, 4e i 1e na film „Legiony”. 

 

 



XXXVIII Marsze na Orientację „Jesień z kompasem” 

„Jesień z kompasem” – to marsze zorganizowane przez PTTK CZARTAK, które 

odbyły się 12 X. Bieganie z mapą po lesie w tak piękny dzień to sama przyjemność. Ciepłe, 

słoneczne promienie, feeria barw jesiennych liści i nutka adrenaliny to to, co niektórzy 

lubią najbardziej. Baza imprezy znajdowała się w MDK Szopienice – Giszowiec. Młodzież 

pod opieką Pani Angeliki Felki wystartowała w kategorii TU ze średniowysokim 

poziomem trudności. Szkołę oraz nasze Koło PTTK reprezentowała szóstka uczniów. 

Z drobnymi przeszkodami, wszystkie trzy drużyny szczęśliwie dotarły do bazy, zaliczając 

większość punktów kontrolnych. Należy dodać, że czwórka uczestników z szóstki PTTK-

owców startowała w podobnej imprezie po raz pierwszy! BRAWO! 

Brenna – Beskid Śląski 

W dniach 15 X – 17 X klasa 1G miło spędzała czas na wycieczce integracyjnej. Bazą był 

Ośrodek Wypoczynkowy „Pod świerkami” w Brennej, skąd uczniowie robili wypady 

górskie. Organizator: wychowawca Pan Grzegorz Pinkowski, opiekun: Pani Ewa 

Wandzioch. 

Edukacyjny koncert symfoniczny w Filharmonii Śląskiej 

16 X klasa 1d z Panią Anną Lorenc wzięła udział koncercie symfonicznym 

w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Młodzież miała niecodzienną okazję wysłuchania 

utworów wielkich kompozytorów z różnych okresów, jak również zapoznania się z ich 

twórcami dzięki interesującemu komentarzowi prelegenta prowadzącego koncert z cyklu 

Młoda Filharmonia. 

Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Martyna Kubik – fortepian, 

Joanna Natalia Ślusarczyk – dyrygent 

Program: 

Fryderyk Chopin – Wielki Polonez Es-dur op. 22 - skomponowany w stylu brillant utwór 

został wydany w 1836 roku, a dedykowany był baronowej d’Este. Orkiestra pełni w nim 

drugoplanową rolę, dając miejsce na wirtuozowskie figuracje solisty, od których aż roi się 

w tej kompozycji. 

Ludomir Różycki – Król Kofetua op. 24 – poemat symfoniczny na orkiestrę, za który 

kompozytor został nagrodzony bardzo prestiżową nagrodą na konkursie 

kompozytorskim zorganizowanym z okazji 10. rocznicy oddania do użytku Filharmonii 

Warszawskiej w 1912 roku. To napisane na podstawie poematu Juliusa Zeyera (czeskiego 

symbolisty) dzieło swoją melancholią zachwyca do dziś, będąc jednym z najciekawszych 

w dorobku kompozytora na polu muzyki symfonicznej. 

Karol Kurpiński – Uwertura do opery Zamek na Czorsztynie, zawierająca w sobie 

motywy z całości dzieła, które ma charakter narodowy, widoczny w polonezie, ludowej 

śpiewce czy nawet dumce. 

Gioacchino Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell, stanowiąca rodzaj małego 

poematu symfonicznego, na który składają się obrazy łączące się z motywami akcji 

dramatycznej. Charakterystyczne dźwięki imitujące koński galop i tętent kopyt stały się 

funkcjonującym już niezależnie od opery motywem w kulturze. 
 



RAJD PRZEGIBEK 2019 

Co roku w październiku odbywa się duża masowa impreza turystyczno – 

krajoznawcza, Sportowo – Rekreacyjny Rajd Górski Dzieci i Młodzieży Województwa 

Śląskiego organizowany przez Pana Tomasza Maśnicę. Tegoroczny, ósmy już Rajd, miał 

swoją metę w schronisku PTTK na Przegibku położonym w sercu Worka Raczańskiego 

Beskidzie Żywieckim.  

Naszą szkołę, a przede wszystkim Szkolne Koło PTTK reprezentowała 

dziewięcioosobowa grupa uczniów. Wędrując szlakami turystycznymi pod opieką 

przewodników i GOPR-owców, młodzież poznawała piękno Beskidu Żywieckiego. Trasa 

licząca około 15 km rozpoczęła się w Soblówce, wiodła przez Rycerzową, doprowadzając 

do schroniska leżącego u podnóża Bani, na Przegibku.  

Na mecie Rajdu czekały liczne atrakcje, ciepły posiłek oraz konkurencje rajdowe. Ania 

Mendakiewicz zdobyła I MIEJSCE w konkursie plastycznym pt. “Góry bez barier”. 

Cała drużyna pracowała na wynik w klasyfikacji ogólnej w następujących konkurencjach: 

konkurs wiedzy, zwis na drążku, chusta Klanza, ciągnięcie wozu terenowego na linie. 

W tym roku tradycji stało się zadość, nieskromnie mówiąc. Nasza reprezentacja zajęła II 

MIEJSCE w rywalizacji sportowej! Wspomniana tradycja polega na tym, że ŚLĄSKIE 

zajmują pierwsze lub drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji wszystkich konkurencji 

rajdowych. Młodzież jest ambitna, zdeterminowana oraz dobrze przygotowana do 

rajdowych wyzwań. Dzięki sukcesom humory dopisywały uczestnikom. Błoto, którego 

nie brakowało na szlaku, posłużyło do malowania twarzy w indiańskie barwy wojenne, 

a raz w raz dało się słyszeć radosne okrzyki plemienia Śl.TZN. Taki to był dzień: pogodny, 

zabawny i obfitujący w ważne osiągnięcia. Już nie możemy doczekać się następnego 

Rajdu! 

Data Center 3S 

Dnia 23 X roku klasa 3d wraz z Panią Justyna Mazurek udała się na wycieczkę 

naukową do Data Center 3S w Katowicach. 

W pierwszej części wizyty klasa uczestniczyła w ciekawej prezentacji multimedialnej 

zakończonej quizem. Kilku osobom udało się zdobyć sympatyczne nagrody. Następna 

część to zwiedzanie serca Data Center w którym umieszczone są szafy kolokacyjne 

przechowujące dane największych firm w Polsce. 

Edukacja filmowa „Boże Ciało” 

Polski film, nominowany do Oskara, zobaczyły klasy 3b z Panią Anną Zając i 2g z ks. 

Piotrem Kędziorem 25 X. 

Edukacja teatralna 

Zgodnie już z tradycją naszej szkoły, z końcem października (30 i 31 X) uczniowie 

wszystkich klas II udali się do Teatru Śląskiego na „Dziady” w reżyserii Krzysztofa 

Babickiego. Sceniczna wersja dramatu jest dobrym wprowadzeniem do lektury, z którą 

przez najbliższe tygodnie będą się bliżej zapoznawać drugoklasiści. 

Organizator wyjścia: Pani Anna Zając 

 



Edukacja filmowa – „Piłsudski” 

31 X wartościowe dzieło poświęcone Marszałkowi obejrzały klasy 4a i 4n 

z nauczycielami historii, Paniami Anną Światłoń i Joanną Suter-Chmielewską. 

Beskid Śląski  

W dniach 4 – 6 XI tegoroczni maturzyści, klasa 4d – zdobywcy 3. miejsca 

w konkursie „SUPERKLASA” – udali się na ostatnią już wycieczkę klasową. Opiekę nad 

uczniami sprawowali: wychowawca klasy Pan Łukasz Pownug wraz z drugim 

opiekunem – Panią Angeliką Felką. Grupa zakwaterowana była w schronisku PTTK, pod 

szczytem Stożka Wielkiego – góry położonej w Beskidzie Śląskim, tuż przy granicy 

czeskiej. Pomimo dość kapryśnej pogody, jak na tę porę roku, grupa zdobyła także inny 

szczyt tego pasma Beskidów – Soszów Wielki. Góry co jakiś czas odsłaniały swe 

majestatyczne oblicze spośród zalegających mgieł w coraz innej scenerii. Są piękne 

o każdej porze roku, trzeba to tylko dostrzec… Reasumując, to była bardzo przyjemna 

wycieczka pomimo zmiennej listopadowej aury. 

WADOWICE 

Dnia 5 XI uczniowie klas 1g i 4fk pojechali na wycieczkę do Wadowic. Zwiedzali 

Muzeum Jana Pawła II oraz kościół ofiarowania NMP i nie oparli się pokusie słynnych 

kremówek papieskich.  

Organizatorem i duchowym przewodnikiem wycieczki był ksiądz Tomasz Kusz.  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 

6 XI i 13 XI klasa 3c, podzielona na dwie grupy, uczestniczyła w wycieczce naukowej, 

aby zapoznać się z charakterem pracy w laboratorium mikrobiologicznym, zobaczyć 

działanie sprzętu stosowanego w procesie sterylizacji, przygotowanie próbek do badań 

i metody badań.  

Organizator: Pani Joanna Składowska 

Edukacja muzealna 

12 XI uczniowie klasy 2c opuścili szkolne ławy, by pod opieką Pani Anny Zając 

w przestrzeni muzealnej „otworzyć się na wielkie piękno”. Bezpośredni kontakt 

z dziełami sztuki z różnych epok skłonił uczniów do refleksji i rozmowy na temat 

własnych gustów plastycznych. 

Teatr Korez 

13 XI oraz 29 XI uczniowie wszystkich klas pierwszych (łącznie 325 uczniów) 

obejrzeli spektakl pt. „Scenariusz dla 3 aktorów” w katowickim Teatrze Korez. 

Grane od ponad dwudziestu pięciu już lat, kultowe przedstawienie autorstwa 

Bogusława Schaeffera wg Mikołaja Grabowskiego z Mirosławem  Neinertem, Hubertem 

Bronickim i Dariuszem Stachem, uważane jest za charakterystyczne dla stylu tego teatru. 

Młodzi widzowie mieli niecodzienną okazję podziwiać nowoczesny spektakl pełen 

zabawnych, błyskotliwych dialogów i zachwycającej gry aktorskiej, a także poczuć się 



współtwórcami sztuki opartej na improwizacji i angażującej publiczność. Swoje refleksje 

młodzież wyraziła bezpośrednio po przedstawieniu oraz podczas dyskusji na lekcjach. 

Organizator wyjścia: Pani Anna Lorenc 

Wycieczka na Politechnikę Śląską 

Dnia 15 XI uczniowie klasy 4g uczestniczyli w wycieczce naukowej na Wydział 

Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W ramach wizyty 

uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych z robotyki oraz elektropneumatyki 

prowadzonych przez wykładowców wydziału. Była to idealna okazja do poznania 

wydziału, kierunków kształcenia oraz zobaczenia, w jaki sposób prowadzone są zajęcia na 

uczelni wyższej. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą teoretyczną 

i sprawnie wykorzystali ją w praktyce, realizując zadania laboratoryjne. 

Opiekunami grupy byli: Pani Magdalena Szwedor i Pan Daniel Sowa 

Organizatorem ze strony Politechniki była dr hab. Agata Śliwa prof. PŚl. 

Edukacyjny koncert w Filharmonii Śląskiej 

21 XI klasa 2fk z Panią Anną Lorenc wzięła udział koncercie w Filharmonii Śląskiej 

w Katowicach. Młodzież miała niecodzienną okazję wysłuchania utworów wielkich 

polskich kompozytorów, dla których inspiracją była muzyka ludowa. W koncercie 

instrumentalistom towarzyszyli uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 

Baletowej w Bytomiu. O odpowiednią oprawę słowem zadbała Regina Gowarzewska. 

W programie pojawiły się kompozycje Wojciecha Kilara, wśród których rozbrzmiała 

Orawa – pełna podhalańskich motywów, żywiołowa, emocjonująca i ekscytująca grą 

barw. Filharmonicy śląscy zagrali także poloneza z filmu Pan Tadeusz, który z ekranu 

wkradł się na wszystkie studniówki i zyskał nowe, pozafilmowe życie 

Wykonawcy: Uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu, 

Dariusz Zboch – skrzypce, Robert Kabara – dyrygent, Śląska Orkiestra Kameralna 

Program: Henryk Mikołaj Górecki – Trzy utwory w dawnym stylu, Witold Lutosławski –

Pięć melodii ludowych na orkiestrę smyczkową, Henryk Wieniawski – Kujawiak, Wojciech 

Kilar – Orawa, Wojciech Kilar – Polonezz filmu Pan Tadeusz (opr. D. Zboch), Grażyna 

Bacewicz – Oberek, Stanisław Moniuszko – Uwertura do opery Hrabina(opr. G. Fitelberg). 

Spektakl „Samotni w tłumie” 

25 XI w Pałacu Młodzieży obejrzały klasa 1AN z Panią Ewą Szynalską i klasa 1d 

z Panem Ireneuszem Dudkiem. 

ELEKTROCIEPŁOWNIA CEZ Chorzów 

26 XI uczniowie klasy 2n oraz 3n uczestniczyli w wycieczce do Elektrociepłowni CEZ 

Chorzów. Wycieczka rozpoczęła się wprowadzeniem teoretycznym przeprowadzonym 

przez Pana Janusza Mańkę. Następnie uczniowie ubrani w odzież ochronną zapoznali się 

z pracą podstawowych urządzeń pomocniczych kotła. Rozpoczęli zwiedzanie od systemu 

nawęglania, następnie udali się do kotłowni oraz maszynowni. Wycieczka zakończyła się 



w nastawni elektrociepłowni, czyli centrum zarządzania blokiem energetycznym. 

Opiekunami grupy byli: Pani Linda Grabowska oraz Pan Daniel Sowa. 

„Niezapomniane kobiety w czasie Powstań Śląskich” 

Rola kobiet w powstaniach i wydarzeniach okołoplebiscytowych jest praktycznie 

nieznana. Dlatego to właśnie kobietom poświęcona została wystawa w Muzeum Śląskim, 

zatytułowana Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.  

26 XI wystawę zwiedziły klasy 1BK i 2an z Paniami Anną Światłoń 

i Magdaleną Jawoszek. Poznaliśmy historie kobiet aktywnie uczestniczących 

w Powstaniach Śląskich i plebiscycie.  

Kobiety walczyły z bronią w ręku, organizowały pomoc rannym, były kurierkami, 

tłumaczkami, obsługiwały telefony i telegrafy. Były niezwykle odpowiedzialne 

i zdyscyplinowane, a także zachowujące spokój i zimną krew. Kobiety na froncie brały 

udział w transportach broni, kopaniu okopów, działały w wywiadzie. Prowadziły 

kantyny, kasyna czy kuchnie polowe. Pełniły też funkcję tłumaczek. Szyły sztandary, 

opaski powstańcze oraz przygotowywały lniane koszule dla poległych – tzw. 

Śmiertelnice. Kobiety w powstańczym szpitalu były sanitariuszkami i pielęgniarkami. 

Kobiety w powstańczym sztabie pracowały w kancelaryjnych, stenografując, sporządzając 

pisma czy protokoły, a także obsługując telefony i telegrafy. Kobiety w akcji plebiscytowej 

prowadziły aktywną działalność agitatorską, namawiając do udziału w głosowaniu, 

roznosząc materiały propagandowe czy rozlepiając plakaty. Sprawdzały listy wyborców 

i kontrolowały, by nie wpisywano na nie „martwych dusz”. Przyjmowały na dworcach 

emigrantów, którzy przyjeżdżali na głosowanie, i organizowały dla nich wyżywienie 

i noclegi. Dyżurowały przy urnach wyborczych i umożliwiały oddanie głosu osobom 

chorym, niepełnosprawnym czy starszym. 
„IKAR” 

26 XI wyjście do kina dla klas IV zorganizowała Pani Ewa Szynalska. 

TARGI HPAmeeting i PLASTmeeting 

28 XI klasa 2g pod kierunkiem Pana Adama Iwańskiego uczestniczyła w Targach 

Hydrauliki, Pneumatyki, Automatyki w procesach przemysłowych, w Centrum Targowo-

Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. 

Yamazaki Mazak 

Dnia 6 XII uczniowie klasy 3e i 3g uczestniczyli w Dniach Otwartych firmy Yamazaki 

Mazak. Firma ta zajmuje się produkcją nowoczesnych obrabiarek CNC – sterowanych 

numerycznie oraz dystrybucją oprogramowania. Filia w Katowicach, którą odwiedzili 

uczniowie, to prężnie działające centrum technologiczne, w którym testowane są 

nowoczesne maszyny oraz prowadzone prezentacje sprzedażowe. W ramach wycieczki 

uczniowie poznali historię i profil biznesowy firmy oraz mieli niecodzienną okazję 

zobaczyć najnowocześniejsze obrabiarki podczas pracy. 

Organizatorem wyjścia była Pani Halina Bieganowska. 

Opiekunami grupy byli: Pani Magdalena Mazur-Szozda, Pan Adam Iwański, Pan 

Andrzej Gruszka i Pan Daniel Sowa. 



IT Banashi 

W spotkaniu dla specjalistów informatyki zorganizowanym przez firmę Fujitsu – 

„MainFrame i sztuczna inteligencja” uczestniczyła klasa 2d. Organizator: Pan Grzegorz 

Śladowski. 

„MIKOŁAJKI KLASOWE” 

Z okazji Mikołajek kilka klas z wychowawcami udało się do kina: klasa 3n z Panią 

Anną Burdach i 3b z Panią Anną Zając na film kryminalny „Na noże”, klasa 2b z Panią 

Anną Komoniewską obejrzała film „Proceder”, a klasa 2an z Panią Magdaleną Jawoszek 

- „Epokę Lodowcową 2”. 

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach 

W wycieczce naukowej, zorganizowanej przez Panią Ludmiłę Schöpp, 10 XII 

uczestniczyły klasy 2f i 3f  

Wydział Chemii Politechniki Śląskiej 

Klasa 3c wraz z Panią Joanną Składowską udała się 11 XII na Politechnikę Śląską, aby 

wziąć udział w wykładzie na temat analiz przeprowadzanych metodą GC i GC MS oraz 

przy okazji zapoznac się z oferta edukacyjną Wydziału Chemii. 

KONCERT w FILHARMONII ŚLĄSKIEJ 

12 II klasa 2d wraz z wychowawczynią Panią Anną Lorenc wzięła udział w koncercie 

edukacyjnym w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Na koniec karnawału młodzież miała 

okazję wysłuchać utworów muzycznych z najbardziej znanych filmów dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych: Jak wytresować smoka, Harry Potter, Jurassic Park, Niesamowity 

Spider-Man, Robin Hood, Maska Zorro, a także Pan Tadeusz. 

W filmowy świat wprowadziła słowem Regina Gowarzewska, przedstawiając sylwetki 

wielkich kompozytorów, a zza pulpitu dyrygenckiego Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii 

Śląskiej poprowadził Maciej Sztor. 

IBM Open Day 

Wyjście do siedziby IBM w Katowicach w ramach IBM Open Day klasy 2d. 

Organizator: Pan Grzegorz Śladowski. 

Edukacja filmowa – „1917” 

14 II klasy 1BK i 1e wraz z Paniami: Anna Światłoń i Joanną Suter-Chmielewską, 

a 24 II – klasy 1bk i 1g, z wychowawcami: Panią Katarzyną Ostrowską i Mirosławem 

Stawowskim obejrzały reklamowany film historyczny „1917”. 

SPEKTAKL wg „Lalki” Bolesława Prusa 

17 II klasy trzecie: 3c, 3d, 3e, 3fk, 3g i 3n uczestniczyły w spektaklu muzycznym 

według „Lalki” B. Prusa. Gościnny występ w DK „Koszutka” zaprezentowali aktorzy 

teatrów krakowskich: Karolina Kazoń, Daniel Malchar, Karol Kossakowski, Filip Jasik; 

reżyseria – Tadeusz Łomnicki, scenariusz – Maciej Malinowski, muzyka – Olek Brzeziński, 



teksty piosenek – Rafał Dziwisz. Młodzieży przedstawienie bardzo się spodobało, 

a opiekunowie zgodnie stwierdzili, że taka forma powtórzenia obowiązkowej lektury do 

matury też ma walory kształcące. 

Koordynator wyjścia: Pani Maria Kwiatoń-Pięta; opiekunowie – Panie: Anna Zając, 

Anna Lorenc, Magdalena Jawoszek, Elżbieta Król. 

INDUSTRYmeeting 

26 II klasa 2g z Panem Adamem Iwańskim w ramach wycieczki naukowej zwiedziła 

Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych w Sosnowcu. 

Film „Dżentelmeni” 

Pani Ewa Szynalska, wychowawczyni 1AN, zabrała klasę 26 II do Multikina w Galerii 

Katowickiej na „pogladową lekcję” wychowawczą. 

Palmiarnia w Gliwicach 

Klasy 2f i 3f (technik ochrony środowiska) 27 II pojechały na wycieczkę naukową, aby 

zwiedzić pawilony palmiarni, zapoznać się z biosystemami, różnorodnością roślin, 

gatunkami chronionymi, a także znaczeniem roślinności tropikalnej w ekosystemie 

i biologicznymi metodami oczyszczania atmosfery. Organizator: Pani Joanna Romanek.   

ALSTOM Chorzów  

Dnia 28 II uczniowie klasy 4g zwiedzali zakłady produkcyjne ALSTOM 

w Chorzowie. Dla czwartoklasistów była to niezwykła okazja, aby zapoznać się 

z modelem biznesowym firmy oraz z charakterystyką linii produkcyjnej. Uczniowie mieli 

również możliwość dopytać o warunki pracy oraz wymagania stawiane kandydatom. 

Opiekunami grupy byli: Pani Magdalena Szwedor i Pan Daniel Sowa 

 

FAMUR SA 

5 III klasa 3e z Panem Danielem Sową zwiedzała w firmie linię produkcyjną, 

zapoznała się z najnowszymi technologiami z zakresu maszyn CNC. Wizyta była także 

okazją do przeprowadzenia rozmów nt. staży i praktyk zawodowych. 

„Młoda Filharmonia” 

W koncercie edukacyjnym w Filharmonii Ślaskiej 11 III uczestniczyła klasa 2c z Panią 

Anną Zając. 

Wycieczki i wyjścia zaplanowane od 12 marca – zostały odwołane z powodu 

pandemii koronawirusa (:  

 

 



  

UDZIAŁ uczniów Śl.TZN w zawodach sportowych w roku szkolnym 2019/2020 

SZACHY 

17 IX 2019 miały miejsce Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Szachach. Prawie 1200 

uczestników wzięło w nich udział, od najmłodszych przedszkolaków do szkół 

ponadpodstawowych. 

Nasza reprezentacja też się pokazała w swojej kategorii. Chłopcy walczyli o jak najwyższe 

pozycje w rankingu. W składzie Reprezentacji Śl.TZN: Paweł Komandera, Piotr 

Kwietniewski, Arkadiusz Gnus i Kamil Kania. Najlepszym spośród naszych okazał się 

po raz kolejny Paweł. Gratulacje dla wszystkich! Opiekun: Pani Katarzyna Ostrowska 

SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA 

24 IX 2019 na stadionie AWF w Katowicach odbyła się Szkolna Liga lekkoatletyczna. 

Wzięła w niej udział cała reprezentacja Śl.TZN, zarówno dziewcząt, jak i chłopców we 

wszystkich konkurencjach. Startowało bardzo dużo zawodników, zarówno trenujących na 

co dzień LA, jak i miłośników tej dyscypliny. 

Najlepsze wyniki naszych przedstawicieli to w kategorii dziewcząt:  

pchnięcie kulą 2 miejsce Milena Mucha z klasy 3c, w tej samej konkurencji 3 miejsce 

Urszula Wójcik z klasy 2 f/k  

W kategorii chłopców w biegu na 400m: 1 miejsce Adam Paździerz z klasy 4 f/k i 2 miejsce 

Nikodem Polak z klasy 4g 

W biegu na 200m: 2 miejsce Olaf Gluszek z klasy 3n, 3 miejsce Bartłomiej Głowiński 

z klasy 1 E/F 

W biegu na 100m: 4 miejsce Bartosz Kulczyński z klasy 3 f/k 

W biegu na 1500m: 3 miejsce Karol Bizoń z klasy 2g 

W pchnięciu kulą 3 miejsce uzyskał Dariusz Karwacki 

W sztafecie 4×100m naszą drużyną zajęła pierwsze miejsce w składzie Adam Paździerz, 

Olaf Głuszek, Nikodem Polak i Bartlomiej Głowiński.  

Czekamy na wyniki drużynowe. 

Gratulacje dla całej ekipy oraz dla tych, którym poszło najlepiej. 

BIEGI PRZEŁAJOWE – MISTRZOSTWA KATOWIC 

W dniu 27 IX 2019 na Dolinie Trzech Stawów odbyły się Mistrzostwa Katowic 

w biegach przełajowych. Nasza Reprezentacja znów wyruszyła w pełnej gotowości 

i zaprezentowała się naprawdę doskonale.  

Dziewczyny zajęły wysokie ósme miejsce, natomiast chłopcy zdyskwalifikowali 

wszystkich rywali i zajęli I miejsce. 

Gratulacje jesteśmy wdzięczni i dumni z całej ekipy. Śląskie górą! 



MISTRZOSTWA KATOWIC W SZACHACH 

W dniu 15 X 2019r odbyły się Mistrzostwa Katowic w szachach, w których wzięła 

udział nasza reprezentacja w składzie: Dominika Górecka klasa 1C, Paweł Komandera 4e, 

Piotr Kwietniewski 4e, Michał Kostrzewski 2d, i Sebastian Smoleń 1AN. 

Po sześciu rundach trudnej rywalizacji I miejsce zdobyło VIII LO, II miejsce III LO, na 

III miejscu nasza szkoła Śl.TZN. W rywalizacji brało udział trzynaście szkół z Katowic. 

Gratulacje dla reprezentacji. 

MISTRZOSTWA KATOWIC W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW 

Kolejny sukces naszych przedstawicieli w rozgrywkach międzyszkolnych z cyklu 

Mistrzostw Katowic, tym razem w piłce nożnej. 

Reprezentacja w składzie: 1bk - Kociołek Jakub, Pietryja Maciej, 1BK5 - Mrozik 

Szymon, 1d - Kukowka Bartosz, 2an - Kania Piotr, Pieszko Łukasz, 3a - Faryniak Bartosz, 

Kalinowski Patryk, Kłosek Mateusz, Oleksowicz Jakub, Sapek Jakub, Tworuszka Jakub, 

Wybraniec Tomasz, Żurek Kacper, 3e - Guzik Mikołaj, 4a - Rasała Dominik, Szeja Szymon 

(kapitan) zajęła 1. miejsce w grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Katowic. 

Śl.TZN pokonały: I LO 3:1, VII LO  w stosunku 1:8,Technikum Lotnicze 0:2. 

 
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT 

Dnia 12 XI 2019 r. byliśmy organizatorami zawodów z cyklu: Mistrzostwa Katowic 

Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych w koszykówce dziewcząt. 

Gościliśmy trzy szkoły: LO nr II, LO nr VIII oraz LO nr XIV. Mecze rozegrane zostały 

systemem „każdy z każdym”. Niestety nasze dziewczyny zostały pokonane przez rywalki 

i skończyły zmagania na trzecim miejscu w grupie. Jednakże należą im się ogromne 

podziękowania za walkę, zaangażowanie i grę.  

Gratulacje dla naszych reprezentantek! 

KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW 

13 XI 2019 r. nasza szkoła była organizatorem międzyszkolnych zawodów w 

koszykówce chłopców. Rywalizowaliśmy z X LO, VII LO i Technikum nr 15. Wszystkie 

mecze zakończyły się naszym zwycięstwem. Wygrywaliśmy kolejno 30:10, 41:6, 41:12. 

Gratulujemy drużynie i życzymy równie dobrych wyników w półfinałach. 

MISTRZOSTWA KATOWIC W PŁYWANIU 

14 XI 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Katowic w pływaniu, oczywiście nasza 

reprezentacja dziewcząt i chłopców wzięła w nich udział. Umiejętności prezentowano we 

wszystkich konkurencjach indywidualnych i sztafecie. Największe sukcesy mieli chłopcy, 

ponieważ wśród dziewcząt zabrakło kilku do pełnej drużyny. Wśród pierwszoklasistów 

znalazło się kilka talentów, z czego bardzo się cieszymy. Gratulacje dla całej ekipy. Ważne, 

że jesteśmy widoczni w Katowicach i to we wszystkich dyscyplinach. „Śląskie” górą! 

MISTRZOSTWA KATOWIC W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 

W dniu 3 XII 2019 odbyły się w naszej szkole Mistrzostwa Katowic w piłce siatkowej 

dziewcząt. Nasza reprezentacja walczyła dzielnie, lecz przeciwnicy okazji się troszkę lepsi. 



Ostatecznie nasza drużyna zajęła 3 miejsce w eliminacjach i nie awansowała do kolejnej 

rundy. Mimo wszystko dziękujemy dziewczętom za zaangażowanie i godne 

reprezentowanie naszej szkoły. Gratulacje. 

MISTRZOSTWA KATOWIC W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW 

Dnia 4 XII 2019 odbyły się Mistrzostwa Katowic w piłce siatkowej chłopców. 

Odwiedziły nas trzy szkoły VII LO, ZS nr 7, KCEZ. Mecze były bardzo emocjonujące. 

Nasza reprezentacja spisała się doskonale. Chłopcy zdobyli pierwsze miejsce w grupie 

i awansowali do kolejnego etapu rozgrywek, czyli do półfinałów. Gratulacje dla całej 

ekipy. 

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW KATOWIC W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW 

18 II 2020 w Śl.TZN odbyły się półfinały Mistrzostw Katowic w koszykówce chłopców. 

Gościliśmy zawodników z IV LO i ZSPM. W pierwszym meczu „Poligraf” wyraźnie 

wygrał z IV LO. Nasza drużyna również uporała się z rywalem, wygrywając 44:27. Mecz 

decydujący o awansie rozegraliśmy z ZSPM i od początku narzuciliśmy ton gry. 

Gratulujemy awansu do finału Katowic! 

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2019/2020 

 Mistrzostwo Katowic w szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 

 1 miejsce w zawodach rejonowych w szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 

 Mistrzostwo Katowic w biegach przełajowych 

 3 miejsce w zawodach rejonowych w biegach przełajowych 

 3 miejsce w Mistrzostwach Katowic w pływaniu chłopców 

 3 miejsce drużynowo w Mistrzostwach Katowic w szachach 

 7 miejsce w tenisie stołowym chłopców o Mistrzostwo Katowic 

 Awans do finałów Mistrzostw Katowic w piłce nożnej chłopców 

 Awans do finału Mistrzostw Katowic w koszykówce chłopców 

 Udział w półfinale piłki siatkowej chłopców o Mistrzostwo Katowic 

 Awans do półfinału o Mistrzostwo Katowic w piłce ręcznej chłopców 

 Udział w półfinale Mistrzostw Katowic w koszykówce dziewcząt 

 Udział w ćwierćfinale piłki ręcznej dziewcząt o Mistrzostwo Katowic 

 Udział w ćwierćfinale piłki siatkowej dziewcząt o Mistrzostwo Katowic 

 Wojewódzkie finały w unihokeju 

 

 

 



 

Najważniejsze osiągnięcia uczniów Śl.TZN w roku szkolnym 
2019/2020 

Olimpiady i konkursy międzynarodowe 

 Mikołaj Harazin – klasa 3c – 66. Olimpiada Chemiczna – Finalista  

 Hubert Kulik – klasa 4g – XXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej 

i Elektronicznej „EUROELEKTRA” (grupa elektroniczna) – Finalista  

 Radosław Smolik – klasa 4fk – XXIV Olimpiada Wiedzy o Żywności 

i Żywieniu – Finalista  

 Olimpiada „Zwolnieni z Teorii” - Śl.TZN 14. miejsce w Polsce i 4. 

miejsce w województwie śląskim w rankingu szkół średnich; 45 

Finalistów; Brązowy Wilk za najlepszy projekt w szkole – Emilia 

Kaczmarek i Złoty Wilk – najlepszy projekt w Polsce 

W II etapie olimpiad brali udział:  

 Łukasz Czapura, Jakub Ćwiertnia, Sebastian Górecki, Sebastian 

Macioszek – 66. Olimpiada Chemiczna 

 Hubert Kulik, Jakub Kaszowski, Marek Wołowski – XLVI Olimpiada 

Wiedzy Technicznej 

 Hubert Kulik – XLII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej 

i Elektronicznej (org. AGH Kraków) 

 Dominik Gwardzik – V Olimpiada Wiedzy Historycznej (org. 

COPTIOSH)  

 Konrad Poremski, Szymon Krzemiński – Olimpiada Teologii 

Katolickiej 

 Grzegorz Knapczyk, Olivier Halupczok, Łukasz Janik – Olimpiada 

Statystyczna  

 Kinga Adamczyk, Marcin Anderko, Wojciech Błaszczyk, Kamil 

Gajczak, Michał Szendzielorz, Mateusz Ślązak – wyróżnienia 

w szkole – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” 

 Kinga Adamczyk, Mateusz Bagiński, Bartosz Bagiński, Łukasz 

Dragon, Mateusz Kocot, Kacper Kopiec, Bartosz Kukawka, Jakub 



Maresz, Kacper Orczykowski, Barbara Pandzioch, Michał Polak – 

wyróżnienie w szkole – XIV Międzynarodowy Konkurs 

Informatyczny „Bóbr – Senior” 

 Rafał Ochorok – wyróżnienie – Międzynarodowy Konkurs 

„PixBlocks” 

 Międzynarodowe certyfikaty CISCO: IT ESSENTIALS – certyfikat 

i wyróżnienie – 90 uczniów; ROUTING&SWITCHING (1d, 1D, 2d, 

2fk); LINUX ESSENTIALS 1 administrator sieciowy – 10 uczniów 

(2d); Programing in Python – 10 uczniów 

Konkursy ogólnopolskie 

 Bartosz Trefon – 1. miejsce – III Ogólnopolski Konkurs „Elektronika 

- by żyło się łatwiej” oraz finalista OFF SCIENCE (IV Śląski Festiwal 

Nauki) – projekt „Robot humanoidalny wielkości człowieka” 

 Mikołaj Harazin – Laureat I stopnia (chemia) – Ogólnopolski 

Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” 

 Hubert Kulik – 1. miejsce – XII Ogólnopolski Konkurs „ELEKTRON” 

(Politechnika Wrocławska) 

 Zespół teatralny Śl.TZN – 1. miejsce – XIV Ogólnopolskie Prezentacje 

Teatralne Żywotów Świętych i Patronów „W hołdzie św. Janowi 

Pawłowi II” – spektakl „Tu jest mój dom” 

 Mikołaj Harazin – 2. miejsce, Jakub Ćwiertnia – 5. miejsce; Łukasz 

Czapura, Sebastian Górecki, Sebastian Macioszek – Finaliści – 

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny (Politechnika Śląska) 

 Michał Porzuc – wyróżnienie – XXII Ogólnopolski Konkurs 

Krasomówczy im. W. Korfantego  

 Kinga Adamczyk – wyróżnienie – Ogólnopolski Konkurs 

Matematyczny Apoloniusz – poziom podstawowy i rozszerzony; 

Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne; Ogólnopolska Gra 

Kryptologiczna „Łamacze szyfrów” 

 Nikodem Polak, Roksana Zmorek, Sebastian Macioszek, Jakub Koczy 

– wyróżnienia w szkole – Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny 

„FRASZKA” 

 Jakub Więcek, Katarzyna Szczepańczyk – najlepszy wynik - „FOX” 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego 



 Ogólnopolski Konkurs „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” - klasa 

4d – wyróżnienie  

 Arkadiusz Gnus – udział w III etapie – Ogólnopolski Konkurs 

Papieski 

 Hubert Kulik – udział w III etapie – Ogólnopolski konkurs z fizyki 

pt. „Fascynująca Fizyka”  

 Patryk Badura, Piotr Tomanek – udział – Konkurs Wiedzy 

o Energetyce Politechniki Warszawskiej zorganizowany przez Koło 

Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej 

 Rafał Piechnik, Bartosz Piątek, Mateusz Kempski – Ogólnopolski 

Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund” 

Konkursy wojewódzkie, regionalne i miejskie 

 Łukasz Czapura i Sebastian Macioszek – Laureaci (4. miejsce) oraz 

Wojciech Lisieński i Jakub Ćwiertnia – Laureaci (8. miejsce) – XIV 

Wojewódzki Konkurs Drużynowy z Chemii 

 2. miejsce – Drużyna SKKT PTTK oraz Anna Mendakiewicz – 

1. miejsce – VIII Sportowo – Rekreacyjny Rajd Górski Dzieci 

i Młodzieży Województwa Śląskiego PRZEGIBEK 2019  

 Miłosz Radzyński – 7. miejsce, grupowo szkoła – 4 miejsce – Konkurs 

wojewódzki „SILESIAN REMOTE IT MASTERS” pod patronatem 

Polskiego Towarzystwa Informatycznego  

 Jakub Więcek, Bartosz Bagiński, Maciej Piofczyk, Konrad Poremski - 

udział – XVIII Wojewódzki Konkurs o Unii Europejskiej  

 Zespół teatralny – 1. miejsce – XX Jubileuszowy Międzyszkolny 

Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych – spektakl „Gwiezdny 

GIPS” 

 Kamil Olszak – 2. miejsce w kategorii recytacja, Joanna Piura – 

3. miejsce w kategorii poezja śpiewana – II Międzyszkolny Konkurs 

Poetycki Poezji Kobiecej 

 Konkurs Fotograficzny „100 lat temu na Śląsku” - 3. miejsce zespołu: 

Wojciech Gowarzewski, Bartosz Holeczek, Jakub Płuciennik, Dawid 

Sobień, Piotr Urbańczyk, Kamil Wojciechowski 



Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 

 

„ZŁOTA SZKOŁA 2020” – Ranking „Perspektyw”: 33. miejsce wśród 

techników w Polsce, 4. miejsce – województwo śląskie, 1. miejsce – 

Katowice 

19. miejsce w rankingu maturalnym Technika 2020 – „Perspektywy” 

 

INFORMACJE o KONKURSACH 

66. OLIMPIADA CHEMICZNA 

23 XI 2019 roku pięciu uczniów Śl.TZN przystąpiło do pierwszego etapu 66. 

Olimpiady Chemicznej. Cała piątka, to znaczy: Mikołaj Harazin, Sebastian Górecki 

z klasy 3c oraz Łukasz Czapura, Jakub Ćwiertnia i Sebastian Macioszek z klasy 4c 

zakwalifikowali się do zawodów II stopnia.  

31 I i 1 II 2020 roku uczniowie Śl.TZN przystąpili do drugiego etapu 66. Olimpiady 

Chemicznej.  

Miło nam poinformować, że Mikołaj Harazin z klasy 3c już po raz drugi 

zakwalifikował się do zawodów III stopnia, czyli finału, który miał się odbyć 27 i 28 III 

w Warszawie na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i na Wydziale 

Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

MIKOŁAJ HARAZIN z klasy 3c uzyskał tytuł FINALISTY. 

Opiekun: Pani Barbara Kuśka 

EUROELEKTRA 

W bieżącym roku szkolnym odbyła się XXII edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 

i Elektronicznej EUROELEKTRA. 

W pierwszym etapie, który odbył się 7 XI 2019 w naszej szkole, wzięło udział 10 

uczniów. Do etapu okręgowego, który odbył się 7 I 2020 również w Śl.TZN, 

zakwalifikował się 1 uczeń w grupie elektrycznej, 3 – w grupie elektronicznej. Do finału 

olimpiady zakwalifikował się Hubert Kulik z klasy 4g.  

HUBERT KULIK uzyskał tytuł FINALISTY. 

Opiekun: Pan Maciej Czakański 

XXIV OLIMPIADA WIEDZY o ŻYWIENIU i ŻYWNOŚCI 

3 I 2020 roku w CKZiU nr 1 w Gliwicach odbył się etap okręgowy XXIV Olimpiady 

Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Reprezentantem naszej szkoły był uczeń klasy 4fk 

Radosław Smolik.  

RADOSŁAW SMOLIK uzyskał tytuł FINALISTY. Opiekun: Pan Bartosz Stawowski 



ZWOLNIENI z TEORII 2019/2020 

 

Zwolnieni z Teorii są ogólnopolską olimpiadą dla szkół średnich, w ramach której 

uczniowie sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne 

umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, 

komunikacji, rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty 

pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia. 

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole realizowanych było kilka autorskich 

projektów społecznych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.  

45 uczniów zostało Finalistami, a Emilia Kaczmarek zdobyła Brązowego Wilka za 

najlepszy projekt w szkole i Złotego Wilka za najlepszy projekt w Polsce. 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2019/2020: 

TEMAT – EKOLOGIA 

1. E-VEH- temat: ekologia/format - reklama społeczna 

Zespół: Szymon Kubica, Szymon Stencel, Julianna Kula, Wojciech Kotarski, Filip Biskupek, 

Oskar Michalski 

Projekt e-veh stara się walczyć z zanieczyszczeniami powietrza, promując pojazdy elektryczne, 

będące alternatywnym odpowiednikiem szeroko używanych pojazdów spalinowych. Docelowo ma 

stać się akcją, która w sposób realny wpłynie na problem wytwarzanych zanieczyszczeń przez 

popularne silniki spalinowe. 

2. INGOODATMOSPHERE temat: ekologia/format - projekt technologiczny 

Zespół: Olivier Halupczok, Michał Kosecki, Kuba Trzpiot, Szymon Szeja, Mateusz Pośpiech, 

Jakub Ciepły, Julia Papée, Antoni Simka 

Celem  projektu jest uświadomienie ludzi o szkodliwości smogu i jego wpływu na nasze życie, 

organizm oraz niebezpieczeństwo dla środowiska. Wszystkie informacje na temat smogu oraz jak 

go zwalczać będą się znajdowały na stronie internetowej oraz w aplikacji. 

3. NAJMNIEJ ZNACZY NAJWIĘCEJ temat: ekologia format - wydarzenie publiczne 

Zespół: Karol Uciecha, Maciej Sztucki, Kuba Więcek, Łukasz Dragon, Aleksandra Wójcik, 

Agnieszka Hejduk, Dawid Usielski, Adrian Szłapak, Kacper Orczykowski 

Czy naprawdę wiemy już wszystko o ekologii? Albo nam się tak wydaje? A może jesteśmy 

eko-ignorantami, tylko o tym nie wiemy?! Projekt jest realizowany poprzez spotkania w szkołach, 

domach kultury i innych budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu uczniowie 

uświadamiają dzieci jak wykonując proste, codzienne czynności, możemy stać się aktywni 

ekologicznie. 

4. NATURA JEST WŚRÓD NAS temat: ekologia/format - wydarzenie publiczne 

Zespół: Nina Lewicka, Dominika Hojdys, Wojciech Chechelski, Wojciech Wosek 

Celem projektu jest uświadomienie ludziom, jak ważna jest dla nas wszystkich natura i jakie 

zagrożenia tworzy człowiek dla środowiska. 

 



5. POLSKA ANTYSMOGOWA- temat: ekologia/format - reklama społeczna 

Zespół: Bartosz Bagiński, Kacper Olszowski, Mateusz Kocot (1d) 

Zamierzamy prowadzić działania skierowane „od młodzieży - dla młodzieży”, uświadamiające, 

jak wielkim zagrożeniem dla nas jest smog i co każdy z nas może zrobić, żeby mu przeciwdziałać. 

TEMAT SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

6. PLECAK PEŁEN NADZIEI temat: społeczność lokalna/format: projekt charytatywny 

Zespół: Igor Tokarski, Jakub Osuch, Roma Boba, Wiktor Cygan (1b) 

Plecak pełen nadziei to projekt społeczny mający na celu pomoc osobom ubogim i bezdomnym, 

którzy potrzebują naszej pomocy, naszej, czyli obywateli. 

7. PRZYSZYCI DO SIECI temat: społeczność lokalna/format: wydarzenie publiczne 

Zespół Weronika Hnatkiewicz, Julia Piorun, Olivier Bula 

Przez projekt mamy zamiar pokazać nieodłączność człowieka z telefonem i płynące z tym 

zagrożenia. Chcemy uświadomić młodych ludzi, takich jak my, że dobrze jest się od tego ekranu 

oderwać. 

TEMAT- ZDROWIE I SPORT 

8. AKCJA MENSTRUACJA temat: zdrowie i sport/format: projekt charytatywny 

(projekt zakończony) 

Zespół: Emilia Kaczmarek (+uczennice z innych szkół) 

By walczyć z menstruacyjnym ubóstwem, postanowiłyśmy zorganizować zbiórkę środków 

higieny intymnej. Poza tym, zorganizujemy akcję „Podaruj kobiecie komfortowy okres”, w której 

każdy będzie mógł podarować potrzebującej kubeczek menstruacyjny, służący jej następne 10 lat! 

9. CZYSTE RĄCZKI, ZDROWSZE ŻYCIE temat: zdrowie i sport/format: wydarzenie 

publiczne 

Zespół: Julia Tkacz, Olaf Pęcak, Kacper Kajda, Adrian Gołębiewski, Andrzej Justyniarski, 

Sylwia Dziwoki, Aleksander Tyśkiewcz, Bartek Strzewiczek, Olaf Czopek 

Wielu ludzi zapomina o tym, jak ważne są najmniejsze sprawy, z jakimi mamy styczność 

w codziennym życiu. Jednym z takich problemów jest mycie rąk i właśnie o nim przypomina 

projekt. W ramach projektu uczniowie w ciekawy sposób pokazują informację oraz edukują ludzi 

na temat higieny rąk. 

10. ZDROWE MYŚLENIE TO ZDROWE ŻYWIENIE temat: zdrowie i sport/format: 

reklama społeczna 

Zespół: Zofia Cichańska, Monika Machowska, Zofia Matyszczyk, Natalia Jędrzejek, Natalia 

Niedbalska 

Projekt ten będzie zawierał wszelkie informacje na temat zdrowego stylu życia, czyli zdrowych 

nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej. 

 

 



TEMAT- EDUKACJA 

11. CITY4ALL temat: edukacja/format: wydarzenie publiczne 

Zespół: Mateusz Dratwiński, Piotr Pawłowski, Dominik Hołubasz, Marek Wołowski 

Projekt ma na celu informowanie społeczeństwa o tym, jakie zagrożenie dla niewidomych niosą 

źle zaparkowane hulajnogi na minuty, oraz w jaki sposób poruszać się nimi, aby nie tworzyć 

zagrożenia dla innych. 

12. JAK BYŁO W HISTORII? temat: edukacja/format: reklama społeczna 

Zespół: Maciej Piofczyk Maksymilian Zych, Szymon Siwiaszczyk, Szymon Krzemiński, Kornelia 

Kot 

Projekt ma na celu propagować wiedzę historyczną wśród młodych ludzi. Historia to przeszłość, 

która ma wpływ na tu i teraz i kształtuje nasze jutro. Uczniowie realizujący projekt swoją wiedzą 

zamierzają dzielić się na portalach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. 

13. MOC NAWYKU temat: edukacja/format: reklama społeczna 

Zespół: Kacper Kochniarczyk, Igor Zięba 

Projekt ma na celu edukować o nawykach, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. 

Dodatkowo będziemy uczyć, jak nabywać dobre nawyki, pozbywać się złych, a także zwalczać 

uzależnienia. 

14. PRZEMOC TO NIEMOC temat: edukacja/format: reklama społeczna 

Zespół: Łukasz Janik, Adam Czuchra, Bartosz Sorek, Bartłomiej Kita, Oskar Mesjasz, Paweł 

Szostok, Mateusz Gorstka 

Realizując projekt, uczniowie planują zorganizować kampanię mającą na celu zwalczanie 

przemocy w każdej możliwej formie czy postaci, przy szczególnym uwzględnieniu cyberprzemocy. 

Mają zamiar przeciwdziałać przemocy oraz edukować o jej niekorzystnym wpływie na 

społeczeństwo. Ponadto pragną udzielać pomocy osobom już dotkniętych przez przemoc. 

15. PSODPOWIEDZIALNI temat: edukacja/format: projekt charytatywny 

Zespół: Martyna Kozieł, Oliwia Richter, Małgorzata Wycisk, Filip Michalski, Dawid Wójcik. 

Uczniowie pokazują, czym jest odpowiedzialność nad zwierzętami przy okazji zachęcając do 

pomocy schroniskom. Warsztaty edukacyjne łączą ze zbiórką karmy i akcesoriów niezbędnych dla 

zwierząt, które podarują schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Poprzez kiermasze 

organizowane w liceach zbierają pieniądze, które przekażą Stowarzyszeniu Opieki Nad 

Zwierzętami “Nadzieja na Dom”. 

Nauczyciele – koordynatorzy projektu w szkole: Anna Komoniewska, Danuta 

Kleinert, ks. Tomasz Kusz, Paweł Zygmunt. 

V OLIMPIADA WIEDZY HISTORYCZNEJ 

4 I 2020 roku w Liceum im. J. Słowackiego w Częstochowie odbył się etap okręgowy 

Olimpiady Wiedzy Historycznej Coptiosh. Reprezentantem naszej szkoły był uczeń klasy 

2e Dominik Gwardzik. Niestety, nie awansował do etapu centralnego. Gratulujemy 

postawy i życzymy powodzenia za rok. Opiekun: Pan Grzegorz Drabik  



KONKURS „O ZŁOTY INDEKS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ” 

Mikołaj Harazin uzyskał tytuł laureata I stopnia w dziedzinie chemii w Konkursie 

„O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. 

Gratulacje! Opiekun: Pani Barbara Kuśka 

XXVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY 

W dniu 29 II 2020 r. odbył się I etap XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego 

dla młodzieży szkół średnich, organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach. W zawodach wzięło udział 7 uczniów z klas 3c i 4c Śl.TZN. 

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie: Czapura Łukasz – 4c, Ćwiertnia Jakub – 

4c, Górecki Sebastian – 3c, Harazin Mikołaj – 3c, Macioszek Sebastian – 4c 

zakwalifikowali się do finału Konkursu Chemicznego i uzyskali tytul Finalisty. 

Gratulujemy! 

Opiekun: Pani Barbara Kuśka 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY 

6 III 2020 r. w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się finał XXII 

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Hasłem 

przewodnim tegorocznego konkursu były słowa: Czasy walki o wolność ojczyzny – 

pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa? 

Naszą szkołę godnie reprezentował Michał Porzuc z klasy 3d, zdobywając 

wyróżnienie. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu! Opiekun: Pani Anna Lorenc 

ELEKTRONIKA – BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ 

Uczeń klasy 3b, Bartosz Trefon, odniósł wielki sukces – jego projekt „Robot 

humanoidalny wielkości człowieka” zwyciężył w prestiżowym konkursie Elektronika – by żyło 

się łatwiej. 

Finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu odbył się 5 III 2020 na Wydziale 

Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Do konkursu 

zgłoszone zostało łącznie 70 projektów, wykonanych przez 107 osób, ale udział w finale 

konkursu wzięło 10 najlepszych prac. Uczestnicy konkursu prezentowali swoje projekty 

na żywo przed komisją złożoną z profesorów Politechniki Śląskiej oraz przedstawicieli 

marek Siemens i Kamami. 

Robot powstał w 13 miesięcy, lecz należy tu doliczyć niecałe 2 lata na naukę 

i opanowanie programu CAD w takim stopniu, by móc najpierw zaprojektować całego 

robota. Celem projektu było doskonalenie swoich umiejętności i zdobycie cennego 

doświadczenia, ponieważ realizacja takiego projektu obejmuje prawie każdą dziedzinę 

techniki. Podczas jego wykonywania miałem styczność z elektroniką, mechaniką 

i drukiem 3D. Nauczyłem się również obsługi programów CAD i CAM, podstaw 

programowania Arduino w IDE w języku C++, a także obsługi obrabiarek CNC – tak swój 

udział w konkursie wspomina Bartek. 



XIV OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE TEATRALNE ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH 

i PATRONÓW „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II 

Zespół Teatralny Śl.TZN prowadzony przez ks. Tomasza Kusza i Pana Pawła 

Zygmunta zajął I miejsce w XIV Ogólnopolskich Prezentacjach Żywotów Świętych 

i Patronów „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Zaprezentował sztukę według 

autorskiego scenariusza Pana Pawła Zygmunta „Tu jest mój dom”. 

Rzecz dzieje się w trzypokoleniowej śląskiej rodzinie, która spotyka się w wigilię 

Wszystkich Świętych z okazji urodzin syna i wnuka. Halloweenowy wystrój domu 

bulwersuje Babcię, rodzicom nie przeszkadza, solenizant i jego żona uważają, że trzeba 

„iść z duchem czasu”. Młode małżeństwo planuje wyjechać do Berlina, ponieważ Mąż 

otrzymał intratną propozycję pracy w Niemczech. Rodzice gratulują, Babcia niechętnie 

odnosi się do porzucenia „ojcowizny”. Aby młodzi nie zapomnieli, skąd pochodzą, 

ofiarowuje wnukowi obrazek z Matką Boską Piekarską, patronką Śląska. 

Scena druga utrzymana jest w konwencji onirycznej. Główny bohater znajduje się 

wśród pięciu młodych Ślązaków, uczestników III Powstania Śląskiego. Jest oszołomiony 

i zdezorientowany sytuacją, ale rozpoznaje swojego pradziadka Gerarda, którego zdjęcie 

z młodości pokazywała mu Babcia. Aby ocalić towarzyszy, Gerard jako dowódca 

skierował pościg niemieckiego oddziału na siebie i zginął. Przed ewakuacją z leśnej chatki 

przekazał młodemu chłopcu (to właśnie Mąż) święty obrazek z wizerunkiem Piekarskiej 

Panienki, na którym napisał pożegnanie do żony i mającej urodzić się córeczki Wandy: 

„Kochom Cię Marika. Kochom naszego bajtla. Zawsze beda z wami. Gerard”. 

Drogocenna rodzinna pamiątka, o czym wnuk upewnił się w kolejnej scenie, nazajutrz 

na cmentarzu przy grobie pradziadka, to ten sam obrazek Gerarda, podarowany mu przez 

Babcię Wandę. 

Sen czy święci nocną porą w swoim dniu „przenieśli” Męża o sto lat, w czasy 

bohaterskiej walki o polskość Śląska? Z ust bohatera padają słowa: „Byłem tam. W sensie 

to był jakby sen, ale wtedy wydawał mi się tak realny, że… Babciu oni walczyli o swoją 

przyszłość, o przyszłość swoich rodzin, swoich dzieci. O tę przyszłość, którą Niemcy 

chcieli im zabrać.” Babcia spuentowała, że historia, która go spotkała, to sen, ale czy sny 

nie mogą być prawdą? „A co ty myślisz, że święci nie żartują? Że nie płaczą? Że nie dbają 

o przyszłość tych, których kochają?” 

Miejmy nadzieję, że spektakl również widzom uświadomił – jak brzmi tytuł – „Tu jest 

mój dom”. Gratulujemy sukcesu artystom „Śląskich” i ich mentorom! 

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „100 LAT TEMU NA ŚLĄSKU” 

Konkurs został zorganizowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty w ramach kampanii 

prowadzonej z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich. Polegał na 

fotograficznej rekonstrukcji sceny z czasów jednego z powstań śląskich. 

Grupa uczniów: Wojciech Gowarzewski, Bartosz Holeczek, Jakub Płuciennik, 

Dawid Sobień, Piotr Urbańczyk, Kamil Wojciechowski pod kierunkiem ks. Tomasza 

Kusza przygotowała fotografię, która została nagrodzona 3. miejscem. 

Gratulujemy pomysłu i sukcesu! 



KONKURS WOJEWÓDZKI „SILESIAN REMOTE IT MASTERS” 

Miłosz Radzyński zajął 7. miejsce; grupowo Śl.TZN – 4. miejsce. 

Konkurs wojewódzki poprzedzony był 

LIGA Śl.TZN IT GRAND PRIX 

W dniach 6 – 8 IV odbywały się rozgrywki w trzech etapach Ligi Śl.TZN IT GRAND 

PRIX, w których wzięło udział niespełna 100 uczniów. 

Konkurs odbywał się w 100% zdalnie – bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem 

komputera lub smartfona z dostępem do sieci i miał charakter ligi, w której punkty były 

sumowane za udział w każdym etapie. Kierowany był do uczniów kierunków 

informatycznych i teleinformatycznych oraz dla pasjonatów IT z klas o innych zawodach. 

Miał wyłonić najbardziej zaangażowanych uczniów, którzy posiadają wiedzę 

wykraczającą poza program szkoły średniej, ale i wiedzą, jak ją wykorzystać. Dlatego 

możemy śmiało powiedzieć, że Śl. TZN są: szkołą sukcesów, szkołą marzeń, szkołą 

osiągnięć, szkołą dobrych praktyk. 

Konkurs w Śl.TZN wygrali uczniowie klas I – przy czym pozostali uczniowie również 

będą reprezentować szkołę w rozgrywkach regionalno/wojewódzkich. 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM! Dziękujemy za zaangażowanie, systematyczność oraz 

rozwiązywanie nieco trudnych łamigłówek IT. 

Szczególne słowa podziękowania i uznania kierujemy na ręce organizatorów: Pana 

Marka Smyczka, nauczyciela przedmiotów informatycznych, oraz iTst@rt 

 

MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH 

W XX Jubileuszowym Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji 

Bożonarodzeniowych Zespół Teatralny Śl.TZN zdobył I miejsce. Wystawiony został 

fantastyczny spektakl jasełek „Gwiezdny GPS”. 
 

 

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI POEZJI KOBIECEJ 

9 III 2020 roku uczniowie Śl.TZN uczestniczyli w II Międzyszkolnym Konkursie 

Poetyckim Poezji Kobiecej, zorganizowanym w Zespole Szkół nr 2 w Katowicach, pod 

patronatem Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach, 

Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. J. Lompy i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach. 

Naszą szkołę godnie reprezentowali:  

Daniela Landowska z klasy III c  – wierszem Małgorzaty Hillar „Ściana”, Eliza 

Kossowska z klasy III c – utworem Agnieszki Osieckiej „Jeżeli gdzieś jest niebo”, Joanna 

Piura z klasy II c – utworem Agnieszki Osieckiej „Ludzkie gadanie” oraz  Kamil Olszak 

z klasy III g – wierszem Wisławy Szymborskiej „W biały dzień”. 

mailto:iTst@rt


Uczniowie po raz kolejny pokazali swoją wrażliwość poetycką i zdolności artystyczne. 

Wszystkie występy był na najwyższym poziomie, natomiast nagrodzeni zostali: Joanna 

Piura – III miejsce w kategorii poezja śpiewana i Kamil Olszak – II miejsce w kategorii 

recytacja. Gratulujemy!!! 

Opiekun: Pani Anna Zając 

 

 
 

 

 

Wszystkim Uczniom i Opiekunom życzymy dalszych 
wspaniałych osiągnięć! 

 

ZAPRASZAMY do GALERII ZDJĘĆ 2019/2020 


