
# 



# 



# 

. 

Szkolny Tydzień Edukacji Regionalnej to przedsięwzięcie, które od 
dwudziestu lat ma swoje stałe miejsce w kalendarzu roku szkolnego Zespołu 
Szkół Technicznych w Rybniku. 

Jak co roku, nauczyciele naszej szkoły podjęli wyzwanie przygotowania 
ciekawych inicjatyw, związanych z tematyką śląskiego regionalizmu. Dzięki 
ich zaangażowaniu uczniowie brali udział w wykładach, konkursach, 
turniejach, warsztatach, zawodach i wycieczkach, a także w wirtualnym 
spacerze edukacyjnym po Rybniku. Dziękuję nauczycielom, uczniom i 
zaproszonym gościom za to, że XXII Szkolny Tydzień Edukacji Regionalnej 
był tak bardzo bogaty w różne wydarzenia, mimo warunków epidemicznych, 
kwarantanny i nauczania hybrydowego. 

06 grudnia br. miała się odbyć akademia z okazji Święta Szkoły z udziałem 
młodzieży, nauczycieli i zaproszonych gości. Niestety, podobnie jak w roku 
ubiegłym, pandemia pokrzyżowała nam plany, nowe obostrzenia zmusiły nas 
do rezygnacji z uroczystych obchodów Święta Szkoły. Spotkaliśmy się 
jedynie w gronie nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzenie XXII 
Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej na podsumowaniu tego 
przedsięwzięcia 
i wręczeniu nagród zwycięzcom konkursów, turniejów i zawodów. 

Stąd do całej społeczności szkolnej oraz gości i przyjaciół ZST kieruję słowa 
„Bądźcie dumni z tego, gdzie żyjemy, gdzie się uczymy i gdzie pracujemy. 
Kochajcie naszą śląską ziemię, rozwijajcie swoje pasje, pielęgnujcie nasze 
tradycje, naszą gwarę i dbajcie o siebie.” 

Wkrótce Święta Bożego Narodzenia, niech w tym roku obfitują w spokój 
i szczęśliwe chwile dzielone z najbliższymi. Z tej okazji, pragnę złożyć 
wszystkim Czytelnikom „Tygielnika” najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
radości i wszelkiej pomyślności, zaś biały opłatek, którym będziemy się 
wzajemnie dzielić, niech wniesie w nasze życie miłość, pokój i pojednanie. 
Niech nadchodzący Nowy Rok 2022 inspiruje do podejmowania nowych 
wyzwań oraz sprzyja realizacji marzeń i planów. 

 

Piotr Tokarz, dyrektor ZST 
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- Najwięcej dzieci leczonych w klinice 
onkologii w Katowicach z powodu 
guza mózgu pochodzi z Rybnika i 
terenów – mówiła dr Katarzyna 
Musioł, ordynatorka rybnickiej 
pediatrii, specjalista onkolog i 
hematolog dziecięcy. Jej wykładu o 
zagrożeniach dla zdrowia, jakie 
powodują pyły zawieszone w 
powietrzu wysłuchali uczniowie klas 
OZE w poniedziałek 29 listopada, na 
otwarcie SzTER w Tyglu. - Pyły 
PM2,5 są mniejsze niż komórka 
hemoglobiny. Toksyczne substancje 
dostają się do płuc, przenikają do krwi, 
a tą droga - do każdej komórki 
naszego ciała. Pyły te zawierają m.in. 
metale ciężkie, tlenki azotu, siarczki 
oraz benzo(a)piren – truciznę 
wywołującą nowotwory. Oddychanie zimą w Rybniku można porównać do wypalania nawet 20 
papierosów dziennie – wyjaśniała lekarka. - Trzeba leczyć przyczyny, 
zapobiegać, czyli zakończyć spalanie węgla – apelowała do przyszłych 
specjalistów technik wykorzystania odnawialnych źródeł energii.                   
                                                                                         Sebastian Musioł 
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W poniedziałek 29 listopada odbył się w szkole konkurs matematyczny 
„RACHUJEMY PO ŚLONSKU”, w  którym wzięli udział uczniowie klas 
czwartych. 
Na uczestników czekały dodatkowe utrudnienia, bowiem zadania 
matematyczne zapisane były w gwarze śląskiej :-) 

Za zorganizowanie konkursu i sprawdzenie prac odpowiedzialne były: 
p. Katarzyna Grajner i p. Dagmara Kula. 

Najlepsze wyniki w konkursie osiągnęli: 
Grzegorz Wawoczny 
Bartosz Krakowczyk 
Agata Powcioł 

Gratulujemy 
podwójnych umiejętności! 
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We wtorek 30 listopada o godzinie 
7.45 razem z całą klasą 1Tm, panią 
Katarzyną Grajner oraz z panią 
Kamilą Kraszewską zebraliśmy się w 
holu dworca PKP w Rybniku. 
Pociągiem wyruszyliśmy do 
Katowic. Gdy dojechaliśmy na 
miejsce, udaliśmy się  do Muzeum 
Śląskiego. W muzeum podziwialiśmy 
wiele obrazów, figur, czy innych 
dzieł sztuki. 
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Oglądaliśmy także wystawę dotyczącą 
sztuki sakralnej, a także przeszliśmy 
ścieżką przez historię Śląska: od 
plebiscytu, powstań śląskich, po II wojnę 
światową, czasy komunizmu i PRL-u. 
Zdecydowanie najlepszą ze wszystkich 
wystaw była ta poświęcona 
Rzeczypospolitej Ludowej. Wracając, 
zatrzymaliśmy się na rynku, gdzie całą 
klasą zrobiliśmy wspólne zdjęcie na tle 
napisu „Katowice”. 
W ramach czasu wolnego byliśmy w 
Galerii Katowickiej. O godzinie 13.15 
spotkaliśmy się przy wejściu na dworzec 
kolejowy w Katowicach, a chwilę później 
pojechaliśmy do Rybnika. 

     Wojtek, 1Tm 
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Dnia 29.11.2021 odbyła się wycieczka na Zakład Przeróbczy KWK 
Chwałowice. Uczestnikami wycieczki bała klas 3aG, 
                                    a ich opiekunem Monika Korduła. 
Uczniowie, zwiedzając Zakład Przeróbczy, mieli możliwość zobaczenia jak 
wyglądają przesiewacze, sita, kruszarki oraz  mogli zaznajomić się ze 
specyfiką funkcjonowania Zakładu. Uczniowie zwiedzali także nowoczesną 
linię produkcyjną pakowania węgla eko-groszku. 
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W tegorocznych warsztatach praktycznych, dotyczących produkcji masła 
i prania na "rompli " wzięło udział 8 osób z kl 3BKs i 24 osoby z kl 2TPs. 
Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze. Młodzież żywo zainteresowała się 
i włączyła w działania praktyczne. Stawiała liczne pytania związane z 
tematem zajęć. 
                                                                        Tomasz Reclik 

O przyszłości Rybnika —
odchodzącego od 
gospodarki skoncentrowanej 
wokół wydobycia węgla 
i o tym, czy warto zostać 
w naszym mieście —
dyskutowali  uczniowie klas 
trzecich 
z dr Sebastianem Musiołem. 
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W dniu 2 grudnia br, odbył się konkurs wiedzy o powstaniach śląskich. 
Obejmował on podstawowe zagadnienie związane z tymi wydarzeniami. 
W konkursie wzięło udział 8 uczniów. Uroczyste wręczenie dyplomów 
nastąpi w dniu 6 grudnia następującym uczniom: 

za zajęcie I miejsca Kacper Marcisz z kl. 3Tm
za zajęcie II miejsca Paweł Wojak z kl. 3Ti
za zajęcie II miejsca Wojciech Dziendziel z kl. 3Teg
za zajęcie III miejsca Paweł Klima z kl. 3Tt 

                                    Anna Zapalska i Grzegorz Kubicki 

LEKCJE HISTORII NA TEMAT „MAŁEJ OJCZYZNY”: 
3sG historia pensjonariuszy szpitala psychiatrycznego w czasie niemieckiej 
okupacji Rybnika,
2To, 2Tkz dzieje ewangelików w Rybniku,
3Te, 3Tpz, 3To historia miejscowej mniejszości żydowskiej,. 
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XIV  Szkolny Turniej Szachowy  o Puchar Dyrektora Szkoły. 
We wtorek 30.11.2021r. w godz. 9:00 -13:30 odbył się XIV  Szkolny 

Turniej Szachowy  o Puchar Dyrektora Szkoły. 
Rozegrano 9 rund systemem szwajcarskim, tempem gry 10 min. na 
zawodnika. W turnieju wzięło udział  20 zawodników. 

I miejsce, wygrywając wszystkie partie, zajął uczeń klasy 3eG 
Krzysztof Habowski. Grzegorz Busse uczeń  klasy 4Ti zajął miejsce II 
zdobywając 7pkt. Na III miejscu uplasował się uczeń klasy 3Tks 

                      - Grzegorz Paterman uzyskując również 7 zwycięstw. 
Organizatorzy turnieju gratulują zwycięzcom oraz składają 

podziękowania wszystkim zawodnikom za sportową postawę. 
                                    
                                             Stanisław Sierny oraz Tomasz Kula 
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W konkursie "Godom po ślonsku", który w ramach SzTERu odbył się 01. 
grudnia wzięło udział 6 osób. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za 
udział oraz pielęgnowanie tradycji regionu. 
Zwycięzcami zostali: 
I Wrona Mateusz (kl.2Tkz), 
II Podleśny Maciej (kl.3mG), 
III Krawczyk Paweł (kl.1Tw). 

Zwycięzca opowiadał nam o podróży z rodziną nad morze :-) 
Gratulujemy!!! 
Pozostałych uczniów, którzy zapisali się na konkurs, a ze względu na 
kwarantannę nie mogli w nim uczestniczyć, zapraszamy w przyszłym roku:) 

Szacowne jurry: Dorota Sowa, Maria Kucjas, Zuzanna Karwot. 
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Maksymilian: Dlaczego postanowiłaś wziąć udział w konkursie? 

Wiktoria: Śląski to jest język, którego powinno się używać tu na Śląsku, bo 
my są hanysami, a goroli trzeba „tępić”. (śmiech) Uważam, że jakby 
powielanie śląskiego, to je plan na wychowanie dzieci. Chciałabych 
powielać tradycję, żeby ten ślonski po prostu nie zamarł. 

Maksymilian: Kto nauczył cię godoć po ślonsku? 

Wiktoria: Ogólnie myślę, że to wyszło z tradycji, ale u nas w chałupie na co 
dzień się godo, i to samo jakby z automatu się dzieje. U nas cały czas się 
godo i na każdy temat się godo. 

Maksymilian: Dlaczego postanowiłeś wziąć udział w konkursie? 

Błażej: Śląsk wyróżnia się na tle Polski, dlatego wydaje mi się, że gwara 
ślonsko powinna być pielęgnowana przez młodych i starych. Mamy wiele 
zapożyczeń z niemieckiego, z czeskiego, powinny się odbywać imprezy, na 
których pielęgnuje się naszą gwarę. Ja dodatkowo gram na akordeonie, 
chciałbym móc kiedyś także w szkole zagrać. 

Maksymilian: Czy u Ciebie w chałupie się na co dzień godo czy mówi? 

Błażej: Różnie. Zazwyczaj godomy, jak kawa pijemy albo jak je jaka robota 
przy chałupie, bo u mnie zawsze wszyscy godoli, ale jeżeli są jakieś sprawy 
poważne, wtedy mówimy. 
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01.12 i 02.12 wróciliśmy do pięknej 
tradycji poranków filmowych. Jakże 
inne były te spotkania z filmami 
Kazimierza Kutza, gdy nasz wybitny, 
śląski reżyser żył i tworzył. 
Tegoroczne projekcje wspomnieniowe 
zbiegły się 
z obchodami 40 rocznicy ogłoszenia 
stanu wojennego oraz trzecią rocznicą 
śmierci Kazimierza Kutza. 
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W ciągu dwóch dni uczniowie Tygla 
obejrzeli „Śmierć jak kromka 
chleba”, „Perłę w koronie” oraz 
wysłuchali prelekcji przybliżających 
sylwetkę twórczą reżysera, w sercu 
którego Śląsk i śląskie sprawy 
zajmowały zawsze czołowe miejsce. 
Organizatorami byli: Agnieszka 
Karlak, Iwona Szwacha i Krzysztof 
Kopiczko. 
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Dnia 29.11.2021r. na czwartej godzinie lekcyjnej, czyli od 10:45 do 11:30, 
z okazji XXII Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej odbył się I 
Konkurs Strzelecki o Puchar Dyrektora Tygla, w naszej szkolnej strzelnicy 
Bractwa Kurkowego. 
Brało w nim udział 14 uczniów naszej szkoły:
1.Wojciech Lesisz z klasy 1Tw
2.Paweł Lipiński z klasy 2TeG
3.Mateusz Orlik z klasy 1Ti
4.Przemysław Muszer z klasy 1Ti
5.Mateusz Sklarek z klasy 1Tw
6.Paweł Palenga z klasy 4To
7.Mateusz Stoszko z klasy 3tG
8.Patryk Wojtek z klasy 3tG
9.Jakub Herman z klasy 4To
10.Kamil Skudrzyk z klasy 3oG
11.Sebastian Sosnowski z klasy 3oG
12.Jakub Benek z klasy 1Tk
13.Piotr Zaczyk z klasy 1Tk
14.Vanessa Grzybek z klasy 4To
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Każdy z zawodników miał do wykonania 5 strzałów z broni krótkiej. Po 
podliczeniu wszystkich celnych strzałów zawodników, wyłonili się najlepsi:
I miejsce: (Puchar Dyrektora Tygla ZST) Paweł Lipiński z klasy 2TeG
II miejsce: Paweł Palenga z klasy 4To
III miejsce: Kamil Skudrzyk z klasy 3oG
IV miejsce: Mateusz Sklarek z klasy 1Tw
V miejsce: Sebastian Sosnowski z klasy 3oG

Konkurs przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze.
Sędzia główny konkursu: Lech Gęborski
Organizatorzy: Ksenia Bienek i Grzegorz Herman 
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Konkurs wiedzy o patronie szkoły odbył się 2 grudnia 2021r. 
Drugi raz z rzędu przyjął formę testu, rozwiązywanego na platformie 
moodle. Uczestnicy spotkali się w szkolnej bibliotece (część połączyła się z 
domu) i przetestowali swoją wiedzę na temat życia, twórczości oraz 
“związków” Stanisława Staszica z Zespołem Szkół Technicznych. 
W tegorocznej edycji wzięło udział 4 przedstawicieli klas drugich. Wyniki 
konkursu: 
1 miejsce: Łukasz Mika z klasy 2Tm (7,56 /10pkt)
2 miejsce: Jakub Rachwał z klasy 2Teg (7,11/10)
3 miejsce: Szymon Sibila z klasy 2Tf (7,06/10)

Wyróżnienie otrzymuje także Adam Karwot z klasy 2Tkz.

                                                                             Marcin Nowakowski 
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2 grudnia odbył się V Turniej Pokera Texas Holdem o puchar Dyrektora 
Tygla. O godzinie 9.00 31 uczestników turnieju powitała oraz oficjalnie 
rozpoczęła rozgrywki pani wicedyrektor Małgorzata Kunka. Po 4 godzinach 
zmagań przy stole finałowym pozostało trzech uczestników. Około godziny 
14.00 poznaliśmy zwycięzcę turnieju, którym okazał się uczeń Jakub Flak z 
3 Tm. Drugie miejsce wywalczył Daniel Gawlas z klasy 4 Tm, a trzecie 
miejsce zdobył Paweł Plaza-Kiersztyn z klasy 3eG. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy sportowej postawy i zapraszamy za rok. 

                                                   Stanisław Sierny i Łukasz Lip 
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ZWYCIĘŻYŁA 
Klasa 1Tm 

Organizatorzy turnieju:
Adam Roezner 
Anna Karwot 
Marcin Gąsiorowski 
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Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych Technikum nr 1 im. 
Stanisława Staszica w Rybniku. Zadaniem uczestników było przygotowanie 
drzewa genealogicznego swojej rodziny w formie plakatu. Celem konkursu 
było wzbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny, propagowanie 
świadomości wartości rodziny oraz poszukiwanie ciekawych form wyrazu 
artystycznego. 

Jury konkursu w składzie: wicedyrektor mgr Gabriela Smyczek- Jądro, 
mgr Dorota Prutek, mgr inż Anna Zapalska oraz mgr Romana Grolik 
w ocenie prac brało pod uwagę ich zawartość merytoryczną, pomysłowość 
i staranność wykonania. Jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących 
nagród: 

1 miejsce: Szymon Grolik 1Tw
2 miejsce: Wiktoria Gaszka 1Tp
3 miejsce: Jakub Gorzolnik 1Tk 
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Konkurs plastyczny "Śląskie beboki" 

Celem wystawy jest przypomnienie śląskich baśniowych stworów, które 
ożywiały wyobraźnię, pełniły rolę "wychowawczą" budząc respekt, 
szczególnie wśród najmłodszego pokolenia. 
Dziś, w większości nieznane, przegrywają ze Smokiem Wawelskim czy 
Złotą Rybką. 
Nasza wystawa przypomina baśniowe demony Śląska, zanim……. wszyscy 
o nich zapomną. :-) 
Organizatorką konkursu i wystawy jest p. Michalina Rusińska. 

 

 

Julia Świerczyna, klasa 3Tr 
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Całe pokolenia Ślązoków przez ostatnie kilkaset lat godają po śląsku, a 
często piszą i czytają po polsku. Jest to trochę dziwne, ale taką mamy 
tradycję 
i się do niej przyzwyczailiśmy. Tradycja to oczywiście rzecz święta, ale też 
jest to zjawisko dynamiczne, zmieniające się i możliwe do kształtowania. 

Dlatego też, w naszym „Tyglu” postanowiliśmy nie tylko godać, ale również 
czytać po ślonsku. 3 grudnia 2021 w bibliotece spotkali się nauczyciele 
i uczniowie, którzy spróbowali godać i czytać po naszymu. W czasie 
spotkania z uczniami 4Tp oraz 3guG nauczyciele:  G. Smyczek-Jądro 
i Krzysztof Kopiczko opowiadali i czytali o tym, jak wygląda „Ranne 
stowanie” w niedzielę na Śląsku, co to jest „Łonaczynie w mieście 
Pszczynie”, co robiła „Złoto rybka i przepadzite Ślonzoki” w Rybniku, a na 
koniec była „Bojka o blank fajnych Niymcach”. 

Mamy nadzieję, iż to spotkanie z kulturą śląską, przedstawiającą życie 
mieszkańców tych ziem, chociaż w niewielkim stopniu przyczyni się do 
kultywowania języka i tradycji śląskich w naszej szkole. 

Krzysztof Kopiczko 
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Zwieńczeniem tegorocznego SZTER-u stał się konkurs "Totemy dzielnic 
Rybnika". Celem konkursu było kształtowanie wsród uczniów lokalnego 
patriotyzmu oraz popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury oraz 
cech charakterystycznych swojej małej Ojczyzny. 

zwycięski Kłokocin, klasa 3 Tm 
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Przedstawiciele klas losowali jedną z dwudziestu siedmiu dzielnic Rybnika, 
a następnie konstruowali totem, zawierający nazwę danej dzielnicy oraz jej 
cechy charakterystyczne. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem Pana 
Dyrektora mgr inż. Piotra Tokarza, oceniła przygotowane totemy dzielnic, 
biorąc pod uwagę trzy kryteria: esetykę wykonania pracy, pomysłowość 
twórców i ujęcie cech charakterystycznych danej dzielnicy Rybnika. 

Zwycięską okazała się klasa 3Tm, która w spektakularny sposób 
przedstawiła totem dzielnicy Kłokocin. Miejsce drugie zajęła klasa 3Tks 
reprezentująca dzielnicę Smolna. Trzecie miejsce zdobyły ex aequo klasy 
3tG (Rybnicka Kuźnia) oraz 3pzG (Meksyk). Wyróżnienia otrzymały klasy 
3akG (Ochojec), 1To (Ligocka Kuźnia) oraz 1Te (Golejów). 

Wszystkim klasom biorącym udział w konkursie gratulujemy 
pomysłowości i zaangażowania. Szczególne gratulacje i wielkie brawa 
kierujemy w stronę zwyciezców. 

Iwona Szwacha 
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Na czas trwania tygodnia regionalnego klasa 1Tf otrzymała kwarantannę. 
Wbrew pozorom nie zniszczyło to jednak w pełni planów 
pana Jacka Jajczyka na zorganizowanie wycieczki, mającej na celu 
zwiedzenie i bliższe poznanie najbardziej ikonicznych zabytków miasta, 
jakim jest Rybnik. 

Tak, dożyliśmy w końcu czasów, gdy wycieczki są organizowane 
online. Ta konkretna wycieczka została przeprowadzona 30. listopada 2021 
roku na platformie Webex, która co prawda nie powala jakością i prędkością 
łącza, aczkolwiek szczęśliwie wystarczyła, aby zorganizować „zwiedzanie”. 
Przechadzka po Rybniku została zastąpiona paroma prezentacjami w 
programie PowerPoint. 

Wirtualna podróż rozpoczęła się od podstawowych informacji 
takich, jak dzielnice, czy data powstania miasta. Warto wspomnieć o tym, że 
poza prezentacjami pan Jacek wraz z panią Ewą Ginter-Szrajer sami 
opowiadali na temat konkretnych zabytków. Dzięki temu nie było to tylko 
nudne przedstawienie gotowego tekstu. Pierwszym zabytkiem, który 
„zwiedzaliśmy”, była Bazylika im. Św. Antoniego. Przy niej warto było 
zwrócić uwagę na wieże, będące de facto najwyższymi na Śląsku. Zaraz po 
Bazylice „skierowaliśmy się” w stronę Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych, którego uczniowie ewidentnie czują niezrozumiałą urazę 
wobec Tygla. Później „skierowaliśmy się” do Liceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Śląskich. Historia tej szkoły była całkiem długa. 
Początkowo w tym miejscu znajdowało się gimnazjum, swoją siedzibę miała 
tam niegdyś również niemiecka policja. Działał tam także szpital niemiecki, 
a później radziecki. „Zobaczyliśmy” również schron przeznaczony do 
ochrony przed odłamkami, pociskami oraz falami uderzeniowymi. Dalej 
„ruszyliśmy” w stronę zamku, funkcjonującego aktualnie jako sąd rejonowy. 
Jego historia była całkiem rozwinięta. Wybudowany pierwotnie przez 
Mieszka I Plątonogiego, pełnił też rolę klasztoru, a później sierocińca dla 
dzieci, które straciły rodziców przez pandemię tyfusa. 



# 

Nie można też było zapomnieć o „odwiedzeniu” rynku oraz 
dziewiętnastowiecznego ratuszu. To właśnie tam znajduje się fontanna z 
figurką Św. Jana Nepomucena, symbolizującego wodę, życie oraz dobrą 
spowiedź. W międzyczasie dowiedzieliśmy się czegoś o przyjeździe Józefa 
Piłsudskiego do Rybnika w 1922 roku. Został on przyjęty przez Rybniczan 
chłodno. Było to spowodowane brakiem jego pomocy w powstaniach 
śląskich. Następnie zwróciliśmy uwagę na Świerklaniec, który jest najstarszą 
karczmą w okolicy. Według informacji, które otrzymaliśmy, odwiedził ją raz 
Jan III Sobieski wraz ze swoim wojskiem. Ostatnimi „zwiedzanymi” przez 
naszą grupę atrakcjami były Stary Kościół oraz Akademicki, rozebrany na 
rzecz budowy Starego. 
W Starym Kościele, co ciekawe, do dziś co wrzesień odbywają się koncerty 
na organach, a Kościół Akademicki jest miejscem spotkań młodzieży. 
Wyróżniającym się ważnym elementem mszy w tym kościele jest gra 
młodzieży na różnych instrumentach, które często nie należą do typowych, 
używanych w kościołach. 

Czas na pytania, jak zwykle był chwilą pełną ciszy. Mimo trudności, 
jakie przyniosła ze sobą nałożona kwarantanna, wycieczka raczej spełniła 
oczekiwania klasy. 

                                                                                           Miłosz 

W ramach Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej odbył się kiermasz 
kartek świątecznych, którego organizatorem była pani Dorota Sowa. 
Ogromne dzięki wszystkim, którzy przygotowali takie kartki (były naprawdę 
piękne) oraz tym, którzy je zakupili. 
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Maksymilian Kowalski (dziennikarz i fotograf) 
Miłosz Myśliwiec (artykuł) 
Wojciech  Dusik (artykuł) 
Mateusz Pompa (zdjęcia) 
P. Kamila Kraszewska  (skład i opieka) 
P. Katarzyna Kałuża (wydruk) 
P. Sabina Kubeczek (pomoc techniczna) 
P. Gabriela Smyczek-Jądro (nieoceniona pomoc wszelaka) 
Dziękujemy wszystkim nauczycielom za ich sprawozdania! 

Miało być tak pięknie… 
Miało być huczne i uroczyste Święto Szkoły, jednak pandemia znowu 
stanęła nam na drodze i pokrzyżowała plany… 6 grudnia odbyło się 
zatem podsumowanie 22. Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej w nieco 
bardziej kameralnym wydaniu. Dyrekcja wręczyła nagrody wszystkim 
zwycięzcom oraz wyróżnionym w konkursach, które odbywały się cały 
tydzień 
(a o których już zapewne przeczytaliście) oraz podziękowała osobom 
zaangażowanym w organizację tego niezwykłego czasu w Tyglu. 
Na koniec wystąpił zespół rockowy DEPARTURE, stworzony przez 
naszych uczniów (skład: Kamil Kasperzec z klasy 3Tr, Jan Musioł, Kamil 
Orszulik i Adam Zdrzałek z klasy 3iG oraz Michał Konopka z Zespołu Szkół 
Urszulańskich). Koncert wszystkim bardzo się podobał, czego dowodem 
były liczne prośby o bis.  Tego dnia na pewno było nas słychać w Rybniku. 
I o to właśnie chodzi! 

Małgorzata 
Biela 
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