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Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
Przyniesie spokój i przyjemność. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 
Żyje własnym pięknem, 

A Nowy Rok 2014 obdaruje Ciebie 
Pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
Niech spełniają się wszelkie marzenia. .  

 
TYGIELNIK 
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Drodzy Czytelnicy!  
 Ten numer gazetki poświęcony jest  Świętom Bożego 
Narodzenia. Wszyscy nie możemy doczekać się tego szcze-
gólnego momentu, kiedy wreszcie zasiądziemy do Wigilii.  

  

 

 

 

 Święta Bożego Narodzenia to dla wszystkich ludzi 
okres szczególny. Zbliża się już ten wspaniały czas radości, 
miłości oraz refleksji, w którym możemy odpocząć, spędzić 

czas w rodzinnym gronie oraz najeść się do syta przy             
wigilijnym stole.  

 Czas Świąt Bożego Narodzenia to również okres nie-
zwykły, magiczny, a nade wszystko przesycony głęboką symbo-
liką, która w naszej pamięci przywołuje wspomnienia pełne cie-

pła, emanujące atmosferą radości i miłości.                                  
 Z tej okazji cała redakcja Tygielnika chciałaby złożyć 

Wam życzenia: 
 

Życzenia dobrych ocen dla uczniów, 
spełnienia marzeń wszystkim marzycielom, 

szczęścia w miłości wszystkim zakochanym... 
i tym samotnym też, zdrowia wszystkim cho-

rym, 
szczęścia nieszczęśliwym , a dla wszystkich 

przyjaźni, radości, magicznych Świąt... 
i wszystkiego czego tylko pragną ludzie.  
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Oskar zawodowy dla rybnickiego Tygla 
 

 Oskar zawodowy dla Tygla! Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji           
Zawodowej i Ustawowej zorganizował konkurs „Szkoła dla rynku pracy” pod patro-
natem MEN. Celem tego konkursu było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodaw-
ców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodo-
wym w wybranych obszarach. Oskar Zawodowy trafił do ZST w Rybniku.  
 Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Doskonalenie podstaw 
programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”. Nagrody przy-
znawane są w 16 obszarach zawodowych dla szkół, które uzyskają największa liczbę 
punktów. Najlepszym szkołom oraz pracodawcom – laureatom – wręcza się statuetki 
„OSKARY ZAWODOWE”. 
 Do II edycji  zgłoszono 36 szkół, zaś w trakcie konkursu wyłoniono 10 lau-
reatów, w tym Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica z Zespołu Szkół Technicz-
nych w Rybniku (popularny „TYGIEL”) wraz z pracodawcą Kompanią Węglową 
S.A. 
 Nasza szkoła była jedyną nagrodzoną szkołą             
z województwa śląskiego. 
Na gali w hotelu JM Apart w Warszawie statuetkę 
„Oscara” w branży „Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo” 
odebrali: dla szkoły – pani dyrektor Grażyna Kohut, a dla 
pracodawcy, czyli Kompanii Węglowej – pan Andrzej 
Sączek (Kierownik Działu Szkolenia KWK Jankowice). 
Nagrody wręczali wiceminister MEN- Tadeusz                 
Sławecki oraz dyrektor KOWEZiU – p. Grażyna Osicka. 
Najwyższą punktację i zarazem najwyższe miejsce w da-
nej branży oprócz rybnickiej szkoły zdobyli m. in. szkoły 
z Radomia, Krakowa, Polanicy-Zdroju, Wałbrzycha, Go-
rzowa Wielkopolskiego, Białegostoku, Morawicy, Zielo-
nej Góry i Lublina.  
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 ŚWIĘTO SZKOŁY 
 
W tym numerze Tygielnika prezentujemy także zdjęcia z  Święta Szkoły, które od-
było się  29.11.2013. 
        18 listopada odbyły się pisemne eliminacje konkursu znajomości gwary,                   
w którym uczestniczyło 30 drużyn Technikum i ZSZ. 4 drużyny zakwalifikowały się 
do finału i wystąpiły podczas akademii z okazji Dnia Szkoły. Były to drużyny 
klas:1Tc, I Tl, 4Tp i 4 Tb, które dokonały autoprezentacji,  przedstawiły popularne 
na Śląsku dyscypliny sportowe oraz odpowiadały na pytania jury. 
      W wyniku dogrywki zwycięzcami konkursu zostali Danuta Przygoda i Radosław 
Szulik z klasy 4Tp. Kolejne miejsca zajęli: Michał Chmiel i Dawid Brząkalik (4Tb), 
Martyna Cieśla i Barbara Klingberg (1Tl) oraz Błażej Wengierski i Rafał Sławieński 
( 1Tc).   
        
     Wszystkim laureatom gratulujemy, a czytelnikom dla zabawy proponujemy 
odpowiedzieć na pytania: 
1. "Jakie imiona noszą osoby, do których znajomi zwracają się, używając zdrobnień  
- Milka, Jorguś, Bercik, Angela, Nyszka, Tila, Zeflik". 
2. "Jutrzina"- ile to metrów kwadratowych  ? 
3. Cetnor" – ile to kilogramów? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwyci ęzcy konkursu znaj omo-

ści  gwary– Danut a Przygoda 

oraz Radosł aw Szul i k 

Kl asa 4 Tp 
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Wywiad z Panią Dyrektor mgr inż. Grażyną Kohut 
 
Tygielnik postanowił sprawdzić jak ten wyjątkowy 
czas spędza nasza Pani Dyrektor. Z mgr inż. Graży-
na Kohut rozmawiały uczennice Beata Rychold oraz 
Aneta Szewczyk. 
    
   B:Jak przygotowuję się Pani do 
Świąt Bożego                    Narodzenia? 
   D:Zawsze spędzam święta w gronie rodzinnym, 
   nigdy nie wyjeżdżam, zostajemy w domu             
   w Wigilię Staram się by, znajdowały się u mnie 
   stroiki ,ładne dekoracje i przede wszystkim                      
   jemioła, która musi być obowiązkowo w naszym 
   domu. W święta mamy również zwyczaj, by przy 
   stole w trakcie kolacji, zawsze któryś  członków 
rodziny opowiedział, jak mu minął rok, po czym śpiewamy kolędy. Ma-
my także zabawy, które polegają na  przygotowaniu dwóch talerzy. Na 
jednym naczyniu są różne aforyzmy, przygotowane przeze mnie lub 
córkę, które losujemy i odczytujemy na głos. Z drugiego talerza losuje-
my zabawy i wszyscy się w nie włączamy. Na koniec z ciekawością                
i dobrym humorem otwieramy prezenty. 
 
B:Jakie potrawy znajdują się na Pani wigilijnym stole? 
D:Naszą tradycją jest zupa „konopiotka”,  ponieważ moja babcia kul-
tywowała i my go kontynuujemy. .Znajdują się na naszym stole również 
karp, ziemniaki, kapusta, makówki , moczka, czarny piernik z powidła-
mi i dużo różnych małych ciasteczek. 
 
B:Jaką Pani co roku wybiera choinkę i kto ją ubiera? 
D:Choinka jest sztuczna, ze względu na temperaturę w mieszka-

niu ,ubieram ją sama. Rodzina natomiast zakłada lampki, a na koniec  

mówią czy im się choinka podoba. Mamy w domu również dużo żywych 

gałązek świerkowych w wazonach ,żeby poczuć zapach drzewek. 
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B:Czym są dla Pani Święta? 
D:Według tradycji chrześcijańskiej najważniejsze powinny być Święta 
Wielkanocne ,myślę że chyba dla wielu osób jak i dla nas, Święta Bo-
żego Narodzenia są równie ważne. Syn i córka zawsze wracają do do-
mu na Święta. Jest to czas wytchnienia i refleksji ,wyciszenia                       
i „ładowania akumulatorów”. Przede wszystkim spędzić ten czas                 
w gronie rodzinnym. Zawsze 26 grudnia wyjeżdżam na spotkanie   
świąteczne do Istebnej– do rodziny mojego męża. 
 
B:Kiedy kupuje Pani prezenty? 
D:Nie czekam na ostatni moment, raczej kupuje prezenty miesiąc przed 
Świętami. Staram się zawsze dawać prezent w formie wymarzonej          
rzeczy lub bonu upominkowego. 
 
Życzenia dla szkoły  

Życzę wszystkim uczniom pełnych miłości i wiary Świąt w gronie ro-
dzinnym, zapomnienia o wszystkich troskach i zmartwieniach, radości 
z bycia razem przy stole wigilijnym oraz powrotu w pełni sił i zapału  

w Nowym Roku. Zaś maturzystom zdania matury i egzaminów           
zawodowych. 

 Dziękujemy za wywiad Pani Dyrektor Grażynie Kohut i również             
życzymy Wesołych Świąt ! 
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 ŚWIĘTY MIKOŁAJ U PRE-
ZYDENTA RYBNIKA—ADAMA  

 FUDALEGO 

 
 
 

Okres Bożego Narodzenia to również 
Święty Mikołaj- postać starszego męż-

czyzny z brodą ubranego w czerwony strój, który wedle różnych legend i 
bajek w okresie Świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty 
saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. 

 W większej części Europy, w tym w Polsce, dzień Świętego Mikołaja ob-
chodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, 
biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok 
były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod poduszką, w buciku lub w 
innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajki_%28zwyczaj%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/6_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Myra

