
Listopad 2015 



23 listopada – poniedziałek 
- „Perły architektury i przemysłu Ziemi Rybnickiej” - sesja naukowa z udziałem      

ks. dr Rafała Śpiewaka  

- Kolejnictwo na Górnym Śląsku  - wystawa fotograficzna w bibliotece  

- „Stanisław Staszic - życie i twórczość” - konkurs wiedzy  
 

- Rowerowym szlakiem architektury drewnianej regionu  

Harmonogram  
Szkolnego Tygodnia  

Edukacji Regionalnej  

24 listopada – wtorek 
 

- Wycieczka po Rybniku  

- Konkurs wiedzy o Rybniku   „Rybnik moje miasto w Europie”  

- Finał konkursu multimedialnego  „Bogactwo kulturowe mojej Małej Ojczyzny”  

- Eliminacje konkursu gwarowego -   „Godka ku szkubaniu”  

- „Rybniccy Żydzi” - spotkanie z Małgorzatą Płoszaj  
 

- Wycieczka uczniów po Rybniku  
 

- Wycieczka uczniów do Muzeum Śląskiego w Katowicach i zwiedzanie Katowic  

25 listopada – środa 

- Konkurs matematyczny „Rachujemy po Śląsku”  

- Etap szkolny Olimpiady Solidarności  

- Wystawa prac plastycznych zainspirowanych legendami, baśniami  i bojkami śląskimi  

- Wycieczka do Krakowa  

- Muzeum otwarte dla nauczycieli  



26 listopada – czwartek 
 

- Śląsk w filmach Macieja Pieprzycy :  „Barbórka” z 2005  

lub „Drzazgi” z 2008  

 
- Międzyszkolny Turniej Szachowy  

 
- Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Centrum Promocji Sportu ACTIVE- 

Grzegorzem Wróblem „Różne oblicza wolontariatu”  

 

- „Ciekawe zabytkowe obiekty naszego regionu”  

27 listopada – piątek 
 

- Akademia z okazji Dnia Szkoły 

Finał Konkursu Znajomości Gwary 

- Konkurs stoisk regionalnych 

„Tukej i na droga, czyli  fast food po śląsku” 

- „Śląsk - tu mieszkam, tu żyję”  Metoda projektu + wystawa  

 
Wydarzenia towarzyszące 

 

- Biesiada Barbórkowa 

- Wystawa książek  „Biblioteczne Perełki” + gazetka 

- Wycieczka do Łazisk Górnych : zwiedzanie Muzeum Energetyki leżącego 

na Szlaku Zabytków Techniki i Elektrowni Łaziska Tauron Wytwarzanie 

- Wycieczka edukacyjna „Śląsk - tu mieszkam, tu żyję”. 



To już XVI Szkolny  

Tydzień Edukacji Regionalnej 
 

 Śląsk zawsze charakteryzowało duże zróż-

nicowanie. Nigdy nie był to region o jednolitych 

warunkach przyrodniczo-geograficznych, a jego położenie i dzieje sprawi-

ły, że mieszają się tutaj wpływy wielu kultur. Zmienia się również dzień 

dzisiejszy Śląska, a zwłaszcza krajobraz przemysłowy. Znikają tak cha-

rakterystyczne kominy i szyby kopalniane, pojawiają się nowe zakłady 

pracy wymagające od pracowników nowych kwalifikacji, powstają nowe 

i szybsze drogi. Element niezmienny stanowią ludzie, jak zawsze praco-

wici i pełni szacunku do tradycji. 

  XVI Szkolny Tydzień Edukacji Regionalnej jest właśnie taki jak 

nasz zróżnicowany i bogaty kulturowo region, gdzie przeszłość miesza 

się z dniem dzisiejszym.  

Uroczystego otwarcia Tygodnia Regionalnego dokonała Pani Dyrektor 

Grażyna Kohut podczas sesji naukowej "Perły architektury i przemysłu 

Ziemi Rybnickiej". Gościem honorowym sesji był ks. dr Rafał Śpiewak, 

który zajmuje się w Rybniku duszpasterstwem akademickim i najstar-

szym na Górnym Śląsku kościółkiem parafialnym. Ponadto interesuje się 

historią Śląska, doktryną społeczną i polityczną Kościoła, maluje obrazy, 

pisze wiersze. Tydzień zakończy się w piątek uroczystą Akademią z oka-

zji Dnia Szkoły z udziałem zaproszonych Gości, władz oświatowych, 

samorządowych, przedstawicieli uczelni, związków zawodowych i Rady 

Rodziców oraz Przyjaciół Tygla. 



A przez cały tydzień odbywają się wycieczki tematyczne, prezentacje, konkur-

sy i zawody sportowe. Ostatnim akcentem SzTER-u będzie Biesiada Barbór-

kowa dla pracowników oświaty. 

Chęć przekazania młodzieży dziedzictwa regionu zmotywowała nauczycieli 

do organizacji kolejnego Tygodnia Regionalnego. Mamy nadzieję, że nasza 

młodzież, nauczona dobrym przykładem Szkoły nie zapomni o swoich korze-

niach i będzie bogatą śląską tradycję przekazywała kolejnym pokoleniom. Dla 

mieszkańca Górnego Śląska Mała Ojczyzna jest czymś więcej niż tylko tere-

nem bogatym w huty i kopalnie, ale ojczyzną lokalną - niemal osobistą. 

Pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się organi-

zację Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej, zaangażowanym uczniom 

oraz Gościom, którzy swą obecnością i przekazaną wiedzą uświetnili naszą 

coroczną uroczystość. Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród. 

 

 

Koordynatorzy: 

mgr inż. Grażyna  Kohut 

mgr Waldemar Wollny 

 

 

 



HISTORIA W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE 
 
24 listopada w ramach Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej 
klasa II Ta pod opieką p. Barbary Mrowiec i p. Agnieszki Karlak 
miała okazję odwiedzić nowoczesne, multimedialne Muzeum Ślą-
skie w Katowicach, które mieści się w budynkach dawnej Kopalni 
„Katowice”. To niezwykle atrakcyjne miejsce zaprasza zwiedzają-
cych na cztery podziemne poziomy i oferuje wystawy historyczne, 
malarskie, graficzne i wiele innych. Zafascynował nas szczególnie 
poziom -4, na którym mieliśmy okazję wejść do labiryntu prowa-
dzącego nas przez kolejne, burzliwe etapy historii Śląska od jej po-
czątków aż do współczesności. Zachwyciły nas eksponaty, filmy, 
gry oraz idealnie odwzorowane pomieszczenia. To miejsce powinien 
odwiedzić każdy dumny ze swej małej ojczyzny Ślązak. 

 

mgr Agnieszka 

Karlak 



 

Śląskie Straszki i Beboki".  
 

 

25.11. pani Dyrektor dokonała otwarcia wystawy prac plastycznych, 
będącej podsumowaniem Szkolnego Konkursu Plastycznego  

"Śląskie Straszki i Beboki".  
Kiedyś wszyscy na Śląsku znali te przerażające stwory i nikt im się 

nie dziwił. Budziły respekt i strach, ożywiały wyobraźnię.  
Dziś, w większości nieznane, przegrywają ze Smokiem Wawelskim 

czy Złotą Rybką. 
Wystawa pokazuje nam, wywiedzione z wyobraźni uczniów naszej 
szkoły, utopce, połednice, podciepy, strzigi i inne beboki, przypomni-

nając baśniowe demony mnzanim... wszyscy o nich zapomną. 
Jury zdecydował o przyznaniu nagród:  

I miejsce- Martyna Cieśla, kl. 3Tl;  
II m. - Jakub Kozielski, kl. 2Tb;  

IIIm.- Kamil Mitko kl. 2Tb; 
Wyróżnienie Specjalne: Piotr Paszenda, kl. 4 Tb. 

 
 
 

mgr Michalina Rusińska 



 

Konkurs Wiedzy o Świecie Fantasy i Sci-Fi.  
 

 20.11. odbyły się szkolne eliminacje  
do Międzyszkolnego  

Konkursu Wiedzy o Świecie Fantasy i Sci-Fi.  
To już III edycja konkursu, który cieszy się wielkim  

zainteresowaniem wśród fanów gatunku. 
Ostateczne zmagania najlepszych znawców światów fantasy i s-f będą 
miały miejsce 01 grudnia. Chęć uczestniczenia w nich zadeklarowało 

liczne grono uczniów z rybnickich ( i okolicznych) szkół  
średnich i gimnazjów.  

Na pewno będzie się działo  w klimacie fantasy!  
 

mgr Michalina Rusińska 



„Stanisław Staszic – życie i twórczość”. 

W poniedziałek, 23 listopada br. odbył się 2. konkurs wiedzy o patronie 

szkoły pt. „Stanisław Staszic – życie i twórczość”.  Rywalizacja, która  

w „Szkolnym Tygodniu Edukacji Regionalnej” stała się ważnym punktem, 

skupia wokół siebie uczniów klas drugich technikum.  Również i w tym 

roku konkurs okazał się prawdziwym świętem patrona.  

W tej edycji wzięło udział siedmioro uczniów, którzy przy licznie zgroma-

dzonej  publiczności musieli wykazać się dużą wiedzą  

nt. działalności Staszica.  

Celem konkursu jest przybliżenie postaci Stanisława Staszica wśród mło-

dzieży, popularyzacja osiągnięć patrona oraz integracja środowiska 

„Tygla”.   

Tegorocznym zwycięzcą został Daniel Rosół z klasy Tm,  

drugie miejsce zajęła Julia Dróżdż z klasy Ti,  

trzecie miejsce zajął Łukasz Piecha z klasy Tb.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy,  

zwycięzcą zaś gratulujemy  

wiedzy.  

Organizatorami imprezy byli  

Marcin Nowakowski oraz 

Krzysztof Naściszewski.  

 

mgr Krzysztof Naściszewski 



Spotkanie z prezesem stowarzyszenia  

Centrum Promocji Sportu "ACTIVE" 

 

W czwartek 26 listopada odbyło się spotkanie klasy I To  

z prezesem stowarzyszenia  

Centrum Promocji Sportu "ACTIVE"  

Grzegorzem Wróblem.  

Centrum Promocji Sportu "ACTIVE"  

jest organizacją pozarządową zrzeszającą  

wolontariuszy sportowych.   

Zaproszony gość opowiadał jednak nie tylko o wolontariacie 

sportowym, ale przedstawił również różne oblicza wolontariatu. 

Spotkanie to było bardzo interesujące dla naszych uczniów.  

 

           

     

  mgr Barbara Pomykoł 



Filmowy Śląsk czyli spotkanie z filmami  

Macieja Pieprzycy 

 

 

 

 
 
 

 
 

W czwartek 26 listopada trzy klasy wzięły udział w spotkaniu  
poświęconym twórczości tego śląskiego reżysera, któremu rozgłos 

przyniósł film "Chce sie żyć" z roku 2013. 
Obejrzeliśmy jego wcześniejsze filmy,  

łamiące niekorzystny stereotyp Śląska -  
regionu biedy i braku perspektyw.  

"Drzazgi" z 2008 opowiadają historie trójki młodych  
bohaterów wchodzących w dorosłość. 

W "Barbórce", należącej do telewizyjnego cyklu " 
Święta polskie", z niezwykłym wyczuciem emocji  

i humoru pokazany jest kontrast miedzy  
mentalnością Ślązaków i Warszawiaków.  

Niezwykłe w tych filmach jest to, ze potrafią jednocześnie  
bawić i wzruszać. 

I tego właśnie życzę naszym uczniom a także wszystkim widzom, 
którzy zdecydują sie obejrzeć te filmy. 

 

 mgr Katarzyna Kołek  



"Rybniccy Żydzi" - 
 

 spotkanie z Małgorzatą Płoszaj 
 

  W ramach Tygodnia Edukacji Regionalnej w dniu 24 listopada  

gościliśmy w naszej szkole już po raz trzeci panią Małgorzatę 

Płoszaj, która w fascynujący sposób przybliżyła nam losy  

Żydów Rybnickich wymazanych z pamięci oraz miejsca  

związane z kulturą żydowską w Rybniku. 

mgr Beata Biel 

 

 



Sesja naukowa :  
,,Perły architektury i przemysłu Ziemi Rybnickiej” 

 
23.11.2015 r.  w sali 92 odbyła się sesja naukowa :  
,,Perły architektury i przemysłu Ziemi Rybnickiej”. 
Jej głównym celem było przedstawienie  bogactwa architektury  
i przemysłu Rybnika i okolic.  
Referaty wygłosili: Karolina Tyrol, kl. 3TO ,,Historia Bazyliki  
w Rybniku”, Mateusz Młynarski, kl. 3TO ,,Kościółek akademicki  
w Rybniku”, inż. Dorota Jajczyk  ,,Środowisko studenckie, które jako 
pierwsze stworzyło klimat Kościółka akademickiego w latach 70. XX 
w.”, ks. dr Rafał Śpiewak ,,Współczesne oblicze Kościółka akademic-
kiego w Rybniku”, Paweł Kluczniok , kl. 2TB ,,Kopalnia Szczygło-
wice”, mgr Jacek Jajczyk  ,,Tunel kolejowy w Rydułtowach”. 
Sesję prowadziła Aleksandra Skrzypiec  z kl. 4TP. 
Uroczystość wzbogaciła obecność zaproszonych gości:   
Dyrektor ZST mgr inż. Grażyny Kohut i ks. dr Rafała Śpiewaka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Przygotowali:  mgr Waldemar Wollny i mgr Jacek Jajczyk.  
 



Wycieczki po naszym mieście 
 
Klasa IV Tc była we  wtorek 24.11.2015 na spacerze po Ryb-

niku. Naszym przewodnikiem był Jacek Jajczyk, który przybli-

żył nam historię niektórych zabytków Rybnika oraz zapoznał 

z miejscami historycznymi miasta.  

mgr inż. Ewa Gitner-Szrajer 

 

 

 

We wtorek 24 listopada klasa 1 Te wraz z mgr Barbarą Pomykoł 

wzięła udział w wycieczce edukacyjnej. Celem tej wycieczki było po-

znanie interesujących miejsc i zabytków oraz  historii z nimi związa-

nych. Trasa wycieczki wiodła  m.in. obok kościoła ewangelickiego,  

Starostwa Powiatowego, Sądu,  skweru przy ulicy Chrobrego, Kościoła 

Akademickiego. Ostatnim punktem wycieczki był pomnik obok stadio-

nu poświęcony ofiarom Oświęcimia.  

mgr Barbara Pomykoł 



Zwiedzamy Kraków 
 

W dniu 25 listopada uczniowie klasy 3Tm, 3To, 1To wzięli 
udział w wycieczce naukowo - przedmiotowej do Krakowa.  
W trakcie wycieczki zwiedzali zabytki Krakowa, krakowski 
rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki, Zamek Królewski Wawel 
a w nim zbrojownię, skarbiec oraz wystawę ,,Wawel niezna-
ny". Uczestniczyli również w dwóch lekcjach muzealnych w 
domu Józefa Mehoffera temat: Kultura i obyczaje Młodej Pol-
ski oraz w domu biskupa Erazma Ciołka temat: Ars moriendi. 
Opiekunami na wycieczce byli Katarzyna Dziurska, Agnieszka 
Adamus, Robert Dziurski, Marcin Nowakowski, Krzysztof 
Naściszewski, Mariusz Grzegorzyca. 

 

mgr inż. Katarzyna Dziurska 



Wycieczka do Muzeum  
Energetyki i Elektrowni Łaziska. 

 

W  czwartek  19.11.2015 uczniowie klasy IV TE  zwiedzali  
Muzeum Energetyki   w Łaziskach Górnych będące obiektem 
Szlaku Zabytków Techniki oraz  jedną  z najnowocześniej-
szych       w kraju  elektrownię, której początki sięgają 1917 
roku.       
      Muzeum Energetyki mieści się w budynku dawnej roz-
dzielni 60kV z 1928 roku. Prezentuje  ono kilka tysięcy ekspo-
natów związanych z  energetyką  m.in.  żelazną , stuletnią 
budkę ulicznego transformatora z Bytomia, maszyny i agrega-
ty, urządzenia pomiarowe i oświetleniowe, kolekcję liczników 
energetycznych, lamp oraz jedyną w Europie wystawę czyn-
nych dzwonków elektrycznych. 
 
Największe zainteresowanie  wzbudziła ponad 100-letnia jed-
na z najstarszych na świecie, świecąca żarówka wyproduko-
wana w Anglii w technologii Edisona, żarówka latarni mor-
skiej w Świnoujściu o mocy 4200 W, silnik spalinowy „Deutz” 
na biogaz    z 1938 roku, turbogenerator firmy Alsthom - AEG 

z 1941 roku i wiele, wiele innych ciekawych eksponatów. 
W sali doświadczeń - „Iskrowisko” uczniowie mieli możliwość 

obserwacji wyładowań elektrycznych na szklanej butelce. Naj-

większą jednak atrakcją były wyładowania elektryczne rzędu 

1000000 V generowane na cewce Tesli. 

     



Uczniowie zwiedzili także Elektrownię Łaziska zapoznając się 

z procesem technologicznym wytwarzania prądu. 

W 2000 r. Elektrownia Łaziska weszła w skład Południowego 

Koncernu Energetycznego, dysponując mocą elektryczną 1155 

MW i mocą cieplną ok. 196 MW. Od 2006 r. elektrownia współ-

spala biomasę, dzięki której ogranicza emisję CO2 do atmosfery. 

Uczniowie pytali o to skąd Elektrownia bierze węgiel, ile tego 

węgla zużywa na dobę, na ile dni musi mieć zapas węgla i co 

dzieje się z produktami jego spalania. 
Wycieczka przybliżyła uczniom historię rozwoju energetyki  
i  poszerzyła  ich wiedzę o współczesnej  energetyce oraz  prądzie 
z którym związana będzie ich przyszła praca. 

 

mgr Gabriela Kubieniec 



Wyniki konkursów 

24 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole Konkurs 

Wiedzy o Rybniku „Rybnik – moje miasto w Europie” oraz kon-

kurs multimedialny: „Bogactwo kulturowe mojej Małej Ojczyzny”. 

Celem pierwszego konkursu było propagowanie wśród na-

szych uczniów idei Rybnika jako Małej Ojczyzny, a jednocześnie 

miasta europejskiego.  

Dziesięciu przedstawicieli klas pierwszych postanowiło 

sprawdzić, jak dobrze znają Rybnik, jego geografię, historię i te-

raźniejszość. Ich zadaniem było udzielenie w formie pisemnej wy-

czerpujących odpowiedzi na pytania opracowane na podstawie 

informacji umieszczonych na stronach internetowych: 

WWW.rybnik.eu, WWW.rybnik.com.pl. Najlepszą wiedzą o Ryb-

niku wykazali się: Kacper Gałeczka z klasy 1 Ts (I miejsce), Da-

niel Sobik z klasy 1 Ti (II miejsce)  

oraz Angelika Staszek z klasy 1 Te (III miejsce). 

 

http://WWW.rybnik.eu
http://WWW.rybnik.com.pl


 

 

Konkurs multimedialny adresowany był do uczniów 

Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica oraz Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica. Konkurs ten 

miał na celu ukazanie walorów kultury Śląska, bogactwa i spe-

cyfiki naszej Małej Ojczyzny. Zadanie uczestników konkursu 

polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej  

w programach: Power Point, Open Office lub Prezi, liczącej od 

10 do 15 slajdów.  

Jury konkursu w składzie: z-ca dyr. mgr Waldemar 

Wollny, mgr Gabriela Smyczek-Jądro, mgr Agnieszka Zaremba 

oraz mgr Dorota Szebesta nie miało problemów  

z wyłonieniem zwycięzcy, ponieważ w finale konkursu wystą-

pił tylko jeden uczeń, Michał Grzybek z klasy III To. Przygoto-

wał on bardzo ciekawą prezentację, w której przedstawił specy-

fikę kuchni śląskiej, zabytki Rybnika oraz ludowy strój  

rybnicki.  

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom  

konkursów i zapraszają za rok! 

 

mgr Gabriela Smyczek-Jądro 



 „Rachujemy po Ślonsku” 
 

W środę odbył się w naszej szkole śląski konkurs matematycz-
ny. Specjalnie dla Was zamieszczamy zadania, możecie spró-

bować swoich sił:  
 

W letni feryje bracio Karlik i Francek pojechali na kołach do Tychow, 
bo chcieli pooglondać se hotel „Piramida”, w kerym  dychali se po me-
czach nasze fusbaloki. 
 
 
1.Wiela musisz mieć papyndekla, 
jak mosz zrobić model takij pira-
midy, kero mo podstawa kwadra-
towo długo 10cm a ściany boczne 
som trójkontami prostokontnymi, 
równoramiennymi. Dodej do tego co 
  dostaniesz 10% na zokładki. 
 
 Jako, że chnet mioł być gyburstag tatulka, to wykombinowali nieańfa-
chowy gyszynk. Zamowiyli dlo niego i mamulki weekend w hotelowym 
SPA.  
 
2.Policz,wiela muszom naszporować piniyndzy,aby z upustym kery 
wynosi 20% moc im to fondnyć,jak  
   bez upustu kosztuje to tela, wiela  iloczyn liczb pierwszych kere na-
leżom do zbioru rozwiązań  

   nierówności: zaokronglony do tysiency. 
 
  Potym objechali cołki Paprocański jezioro niedawno powstałom ścież-
kom rowerowom.Zatrzimali sie   
  dłużyj przi pałacu myśliwskim w Promnicach, kery był własnościom 
ksionżont pszczyńskich. 

2x
2
− 39x+ 162⩽0



3.Podej,w kerym roku dziewiytnostego wieku wybudował nowy 
zamek myśliwski hrabia Herzog von  
   Pless w Promnicach, jeśli rok tyn to liczba nieparzysto, kerej suma 
cyfr je podzielno przez osiym,  
    cyfra tysiency sie powtarzo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potym gzuli nazot do Rybnika. Najprzod drogom przez kobiórski 
lasy do Suszca, dali obok miasteczka 
 westernowego w Żorach do Szczejkowic a stond już rybnickom 
ścieżkom rowerowom do Rybnika.  
 
4. Policz jako bydzie odległość na mapie w skali  1: 40 000 miendzy 
Kobiórym a Rybnikiym jak jest to 
   około 40 km. Policz o kerej byli w Rybniku jak wyjechali z Kobió-
ra ćwierć na trzecio a jechali  
   z średniom prendkościom 12km/h. 
 

Pracowała:  
mgr Barbara Mrowiec 

 



 
 

Zdjęcie pt.  

„w śląskiej kuchni”  

zapowiada nadchodzący 

Konkurs Stoisk Regionalnych 

(27.11 – piątek), 

którego hasło brzmi  

„Tukej i na droga,  

czyli fast food po śląsku”. 

 

 

 

Jury oceniać będzie pomysł,  

dania, prezentację i kostiumy. 

Mamy nadzieję na pyszną zabawę. 

 

mgr Agnieszka Karlak 

 



Święto Szkoły 
 

Zwieńczeniem tegorocznej edycji SzTER będzie - jak co 
roku - uroczysta akademia z okazji Świeta Szkoły.  
Uroczystość odbędzie się 27 listopada o godz. 10.30 w sa-
li gimnastycznej. W części oficjalnej Pani Dyrektor doko-
na podsumowania wszystkich imprez organizowanych  
w ramach SzTER. Zostaną również wyłonieni laureaci 
Konkursu Stoisk Regionalnych. Kolejnym punktem akade-
mii będzie finał konkursu gwarowego “Godki ku szkuba-
niu”. Nie zabraknie również Tygloexpressu, czyli przeglą-
du osiągnięć uczniów naszej szkoły na przestrzeni minio-
nego roku. Uroczystość, z udziałem wielu zaproszonych 
gości, uświetnią występy artystyczne przygotowane przez 
naszych uczniów. Będą tańce, piosenki a nawet estrada 
poetycka złożona z wigilijnych wierszy Tadeusza Kijonki 
- śląskiego poety, będącego absolwentem naszej szkoły.  

Całość przygotowuje mgr Ewa Tyc. 
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