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XII SZKOLNY TYDZIEŃ
EDUKACJI REGIONALNEJ
Tradycyjnie, kiedy zbliża się grudzień i górnicy
zaczynają przygotowywać się do swojego Święta w naszej
szkole rozpoczyna się Tydzień, w którym podsumowujemy
rezultaty edukacji regionalnej w naszej szkole. W tym roku
już po raz XII obchodzony jest w naszej Szkole Szkolny
Tydzień Edukacji Regionalnej. Do grona osób, które przejęły
tradycję Szkoły dołączyło kolejne pokolenie uczniów, którzy
1 września przekroczyli progi naszej Szkoły.
Już tematy referatów sesji naukowej „Śląsk – Nasza Mała
Ojczyzna” ,rozpoczynającej SzTER pokazują jak bogata
i różnorodna jest historia i tradycja naszego regionu.
A kolejne lata tę tradycję wzbogacają.
Również i w tym roku program Tygodnia jest bardzo
bogaty i wykroczył poza ramy siedmiu dni. Podobnie jak
w poprzednich latach – i tym razem udało się zaangażować
prawie całą społeczność szkolną – od uczniów i słuchaczy szkół
dla dorosłych począwszy – poprzez nauczycieli – na
wychowankach szkoły i rodzicach skończywszy.
Jeszcze w listopadzie odbyła się tradycyjna Biesiada
Barbórkowa dla Pracowników Oświaty. Swoją obecnością
zaszczycili
nas
przedstawiciele
władz
oświatowych,
samorządowych regionu oraz Przyjaciele „Tygla”. Atrakcją
był zespół „Hajer kapela”, który po raz kolejny w rytmach
„śląsko – górniczych” bawił wszystkich uczestników. Podsumowanie Tygodnia Regionalnego oraz finał Konkursu Gwarowego
nastąpi w piątek 2 grudnia podczas uroczystej Akademii
z okazji Dnia Szkoły. A młodzi adepci zawodu
górniczego – w wigilię Barbórki - złożą przysięgę i dokonają
symbolicznego „skoku przez skórę”.
2

W każdym wydaniu „Tygielnika” będziemy prezentować perełki
motoryzacyjne. W tym numerze prezentujemy Dodge Charger.
Produkcja Charger‘a rozpoczęła się w latach 60.
Samochód odnosił liczne sukcesy w wyścigach NASCAR. Nowe
nadwozie ‘’fastback’’ (dwudrzwiowy sedan o muskularnej
budowie) w połączeniu z widlastym 8-cylindrowym silnikiem,
okazał się niebywałym sukcesem dla Firmy Dodge.
W samochodzie najczęściej montowano V ósemki,
a najmocniejsza z nich to siedmiolitrowy HEMI o mocy 425
KM, który osiągał prędkość ponad 200 km/h. Wszystko to
było dostępne za niewielką cenę około 4 000 $. Samochód
zapieczętował swą obecność w historii muscle cars, przeszedł
liczne face liftingi, lecz jego pierwowzór został najbardziej
doceniony.
Dzisiaj Charger
słynie z nielegalnych
wyścigów na ¼ mili.
Obecnie cena modelu
z 1966 r. jest strasznie
wysoka, a sam samochód rzadko spotykany
jest na drogach.
W 2003 r. pojawił się
na planie filmu „Za szybcy, za wściekli” jako niedościgniony
czarny wóz z wystającym spod maski silnikiem.
Dawid Czogała 4Tp

23

WAMPIRIADA W ZST
02 Listopada 2011r. w Zespole Szkół Technicznych jak
co roku odbyła się akcja honorowego oddawania krwi tzw.
Wampiriada.
Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że stać ich na tak
wielki czyn. Około 100 osób oddało 46 litrów 200 ml krwi.
Najwięcej oddały klasy:
IV Ta - 16 osób
III Te - 12 osób
IV Tf - 11 osób
IV Tp - 11 osób
IV Tb - 10 osób
BRAWO! SZLACHETNI RATOWNICY
LUDZKIEGO ŻYCIA!

W tym dniu odbędzie się również konkurs stoisk potraw
regionalnych. W tym roku kulinarnym motywem przewodnim
będą „Barwy Tygla”.
Cały tydzień obfitować będzie w cały szereg imprez:
wykłady, spotkania, konkursy wiedzy, plastyczne i multimedialne, biesiady barbórkowe, wycieczki edukacyjne, lekcje
muzealne, prelekcje, wystawy, turnieje sportowe i olimpiady
przedmiotowe. Uczniowie będą mieli okazję poznać tradycje
i obyczaje śląskie, historię i wielokulturowość Naszej Małej
Ojczyzny, delektować regionalne potrawy.
Tradycją obchodów stało się również to, że honorowy
patronat nad obchodami przejęła Pani Dyrektor Grażyna
Kohut. Tym razem – zgodnie z duchem czasu patronat
sprawowany jest z Brukseli, gdzie pani Dyrektor wraz
z innymi nauczycielami szkoły i przedstawicielami władz
lokalnych pojechała na zaproszenie naszego absolwenta
a obecnie europosła Bogdana Marcinkiewicza by w gmachu
Parlamentu Europejskiego przedstawić problemy śląskiej
ziemi.
Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału
w uroczystościach Tygodnia Regionalnego. Jednocześnie
dziękuję Pani Dyrektor Grażynie Kohut oraz wszystkim
nauczycielom, uczniom i Przyjaciołom Szkoły za wysiłek
i zaangażowanie włożone w przygotowanie kolejnego
Tygodnia Regionalnego, a Radzie Rodziców i Samorządowi
Słuchaczy Szkoły dla Dorosłych za docenienie tego wysiłku
i ufundowanie nagród.
Mgr Waldemar Wollny
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HALLOWEEN W ZST
28.10.2011 obchodziliśmy w szkole
Halloween. W tym dniu jury w składzie pani dyrektor Grażyna Kohut, pan
Piotr Tokarz, pani Katarzyna Grajner,
pani pielęgniarka oraz przedstawiciel
samorządu szkolnego Dawid Skorupa.
Jury wybrało najładniejszą dynię klasową
oraz najlepsze przebranie. Straszna a zarazem tajemnicza
atmosfera towarzyszyła do samego rozstrzygnięcia
konkursów. Werdykt nie był łatwy, ale po długiej dyskusji
udało się wyłonić zwycięzców.
Każda przebrana w tym dniu osoba jak co roku była zwolniona
z odpowiedzi ustnych.
Agnieszka Maciaszczyk 2Tf

Wyniki konkursu na DYNIĘ KLASOWĄ
I miejsce – klasa 2Ts
II miejsce – klasa 2Tf , 4Ta
III miejsce – klasa 2Tm , 2Tp , 1Ti
Wyróżnienie – klasa 3Te
Wyniki konkursu na NAJLEPSZE PRZEBRANIE
I miejsce – klasa 2Tf
II miejsce – klasa 1Tfp
III miejsce – klasa 1Ti
Wyróżnienie – klasa 2Tp

4
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Barbórka—4 grudzień

14 listopada 2011 r. odbyła się akademia szkolna,
poświęcona 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 listopada jest symbolicznym dniem, pełnym zadumy,
ale również okazją do przybliżenia młodzieży kilku istotnych
faktów historycznych. Organizatorką uroczystości była mgr
Aleksandra Dziwisz, która zaangażowała w realizację swoich
planów zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Interpretacją
głosową zajął się mgr M. Nowakowski, oprawą sceniczną mgr
I. Warzecha i mgr K. Kopiczko, zaś nagłośnieniem ks.
M. Bernacki. Najważniejszą rolę odegrali jednak wychowankowie „Tygla”: Sebastian Krystman i Andrzej Gryszkiewicz,
którym przypadła rola spikerów.
Akademia była stylizowana na krótki przegląd
wiadomości z okresu Powstań Śląskich i Plebiscytu – wydarzeń bezpośrednio przyczyniających się do odzyskania
niepodległości na Górnym Śląsku. Formą przerywnika były
występy męskiego chórku, składającego się z uczniów klasy
3Ta. Uroczystość uświetniło odśpiewanie hymnu narodowego
oraz odczytanie Apelu Poległych. .
Mgr Marcin Nowakowski

20

„Barbórka”, albo inaczej Dzień Górnika,
jest to święto przypadające na dzień 4
grudnia. Wspominamy wówczas patronkę
pracowników kopalń – Świętą Barbarę.
Wszelkie uroczystości tradycyjnie
rozpoczyna się mszą w kościele lub
w cechowni, przy figurze św. Barbary.
Z tej okazji są organizowane różnorodne
festyny, koncerty i zabawy.
Jedną z głównych atrakcji są tzw. "Karczmy Piwne",
czyli biesiadne spotkania starszych i młodszych górników
przy dwóch stołach (tzw. tablicach). Karczma rozpoczyna się
od odśpiewania hymnu, nagrodzenia zasłużonych i przyjęcia
nowych adeptów do „braci górniczej”. Po zakończeniu oficjalnych ceremonii, przychodzi czas na zabawę wśród górniczych
pieśni i brzęku wypełnionych po brzegi kufli. Także i „Tygiel”
przoduje tej tradycji.
Paweł Chruszcz 2Tm

BIESIADA BARBÓRKOWA w ZST
Nasza szkoła również przoduje tej tradycji. Spotkanie
Gwarków i Gwarczyniących odbyło się dnia 19 listopada. Była
to XII Biesiada zorganizowana przez Zespół Socjalny przy
Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica
w Rybniku.

BYŁO PRZEDNIO !!!
5

BASIE, BAŚKI I BABRABRY W ZST
4 grudnia przypadają imieniny Barbary.

Rybnik — moje miasto w Europie

Barbary pracujące w naszej szkole to:

Wyniki konkursu:
I miejsce Bartosz Radecki 2Ti
II miejsce Paweł Chruszcz 2Tm
III miejsce Danuta Przygoda 2Tp

p. Barbara Mrowiec – nauczyciel matematyki
p. Barbara Kucyniak – nauczyciel fizyki
p. Barbara Kuwaczka – doradca zawodowy, pedagog
p. Barbara Pomykoł – nauczyciel historii
p. Barbara Szydło –sekretarka
p. Barbara Łańska – księgowa
p. Barbara Kołodziejczuk – prac. obsługi

Śwjytny Mikołoj„ - konkurs literacki

p. Barbara Poralla – prac. obsługi

Wyniki konkursu:
I miejsce Bartosz Pierchała 1Tb
II miejsce Jacek Błaszczyk 1Tb
III miejsce Łukasz Herok 1Tl

Są też dwie uczennice :
Barbara Słomka z kl. 2 Tm
Barbara Żurawska — Piątek z kl. 2 Mg

Wszystkiego najlepszego, „nasze Basie kochane”

Szkolny Konkurs
Elektryczno-Elektroniczny
Wyniki konkursu:
I miejsce Łukasz Fojcik 3Te
II miejsce Patryk Słomka 3Tm
III miejsce Dawid Sojka 3Tm
6
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SERCE KOŚCIOŁA LOKALNEGO ..

Olimpiada "Zdrowy Styl Życia"

Metropolita Górnośląski, Arcybiskup Damian Zimoń, często
zaprasza tutaj swoich diecezjan, sprawując dla nich - i z nimi
- uroczyste Msze św. Dwa razy w roku, rozmodlona i rozśpiewana młodzież wypełnia katedrę w liczbie 6 - 8 tysięcy. Tutaj,
podczas Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego,
Arcybiskup wręcza nagrodę Lux Ex Silesia wybitnym
Ślązakom. Jest to także miejsce, w którym odbywają się często koncerty organowe i symfoniczne.
Ks. Marek Bernacki

„To

kocham, lubię, szanuję….—Śląsk Moja Mała
Ojczyzna—konkurs interdyscyplinarny

Dnia 17 listopada obył się w Naszej szkole pierwszy
etap olimpiady "Zdrowy Styl Życia". W konkursie startowało
31 uczniów, pytania dotyczyły profilaktyki zdrowia, ekologii
i zdrowego odżywiania
.

Wyniki:
I miejsce Gluch Mateusz klasa ITm
II miejsce Pokwicki Krzysztof klasa ITf
III miejsce Talarczyk ITm,
Granacki Paweł ITe
oraz Gajewski Iwo ITm
Zwycięzca będzie reprezentował szkołę w etapie rejonowym,
który odbędzie się w grudniu 2011r.

W ramach Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej,
odbył się konkurs zatytułowany: To kocham, lubię, szanuję!
Śląsk, moja mała ojczyzna.
Celem konkursu było przedstawienie w dowolnej
formie /plakat, rzeźba, tekst literacki, rzecz materialna
itp./ tego, co najbardziej kocham, lubię lub szanuję w kulturze Śląska, jego zwyczajach i tradycjach.
Technika, styl i forma pozostawały do dyspozycji
uczestników. W konkursie wzięła udział klasa 4 Ta i uczennica
Paulina Wołczyk z kl. 2Tf, która otrzymała wyróżnienie.
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Wojciech Korfanty—twórca II

SERCE KOŚCIOŁA LOKALNEGO

W dniu 14.11.2011r. w Zespole Szkół
Technicznych odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy "Wojciech Korfanty Współtwórca II Rzeczypospolitej".
Wystawa będzie trwać do dnia 2.12.2011 r.
Wojciech Korfanty, współtwórca II
Rzeczypospolitej, jest postacią niezwykle
ciekawą, ale też bardzo kontrowersyjną.
Ponadto jego zapomniana biografia przyczyniła się do zrealizowania wystawy, poświęconej jego osobie. Sprowadziłam
zatem odpowiednie materiały z katowickiego Archiwum
Wojewódzkiego i podjęłam się zorganizowania akcji, która –
mam nadzieję - pozostanie w pamięci młodzieży. Wystawa
zbiegła się z obchodami 90. rocznicy III Powstania Śląskiego,
co jest celowym hołdem dla tego wspaniałego człowieka.
Z tego miejsca pragnę również podziękować Archiwum Wojewódzkiemu w Katowicach, za udostępnienie niezbędnych
eksponatów.

Dnia 1.12.2011 roku, klasa 4 Ts pod opieką Ks. Marka
i katechetki Pani Iwony, udała się na wycieczkę edukacyjną do
Katowic. Celem były miejsca określone wspólnym
mianownikiem: Serce Kościoła Lokalnego.
Najpierw Katedra Chrystusa Króla – najważniejszy
kościół w diecezji. Następnie Kuria Metropolitalna, Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i na koniec Wyższe
Śląskie Seminarium Duchowne.
Katedra, jako kościół biskupa diecezjalnego, stanowiąc
centrum życia religijnego każdej diecezji, nazywana jest
matką wszystkich jej kościołów. Tak też jest z katowicką
katedrą Chrystusa Króla. Jej historia, obejmująca wydarzenia doniosłe i dramatyczne, jest częścią historii Kościoła,
Polski i Śląska od czasu odzyskania niepodległości po latach
narodowej niewoli. Szczególny jest jej kształt i znaczenie
w krajobrazie Katowic. Jest ona największą katedrą w Polsce.
To w niej, 20 czerwca 1983 roku, modlił się Ojciec Święty
Jan Paweł II. Tu dokonano otwarcia i zakończenia Pierwszego
Synodu Diecezji Katowickiej, konsekrowano biskupów
diecezjalnych i pomocniczych, wyświęcono kilkuset kapłanów.
Patronem świątyni jest Jezus Chrystus Król
Wszechświata. Uroczystość patronalna (odpust) przypada
zawsze w ostatnią niedzielę roku kościelnego, czyli pod
koniec listopada.
Dnia 25 marca 1992 roku, gdy diecezja katowicka została
podniesiona do rangi archidiecezji, katedra Chrystusa Króla
stała się kościołem metropolitalnym.
.

Wystawa Korfantego w ZST— R. Łaska
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Kopalnia „GUIDO”

W ramach Szkolnego Tygodnia
Edukacji Regionalnej, zorganizowano
wycieczkę edukacyjną do kopalni
„Guido” w Zabrzu, w której
uczestniczyły klasy: IITa i IIITi. Przedstawiamy krótką
historię tego miejsca.
Kopalnia "Guido" powstała w 1855 roku. Swoją nazwę
zawdzięcza hrabiemu Guido Henckel von Donnersmarck’owi,
który był jej założycielem. Regularne wydobycie węgla rozpoczęto w latach 70. XIX wieku. W 1922 r., po podziale Śląska,
pozostała po stronie niemieckiej wchodząc w skład kopalni
"Delbrück" ("Delbrückgrube"). Po wyeksploatowaniu złóż
węgla kamiennego, utraciła swoją pozycję. Po II wojnie
światowej stała się nieczynnym rejonem Kopalni Makoszowy.
W 1967 roku zakład przekształcono w centrum doświadczalną "M-300". Na jej terenie utworzono skansen, który
funkcjonował w latach 1982 – 1996. W czerwcu 2007r.
wznowiono ruch turystyczny.
30 listopada zwiedzano również szyb z maszyną
parową kopalni „Królowa Luiza”. Maszyna parowa jest
najcenniejszym obiektem, pochodzącym z huty „Prinz
Rudolf” w Dulmen. Jej powstanie datowane jest na 1915 r.
Osiągała maksymalną moc 2 000 KM, co przekładało się na
prędkość windy do 10 m/s.
Mgr Barbara Mrowiec
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Kim w ogóle był Wojciech
Korfanty ?
Można powiedzieć, że synem tej
ziemi, gdyż pochodził z okolic
Siemianowic. Urodził się w 1873
roku, czasach niełatwych, bowiem
Górny Śląsk należał wówczas do
Cesarstwa Niemieckiego, a kanclerz
Otto von Bismarck prowadził tu
politykę Kulturkampfu. Jej skutki
dosięgły bezpośrednio Korfantego,
który musiał kończyć Gimnazjum
w systemie eksternistycznym.
Okres studiów połączony z pracą na
kopalni również wymagały sporego
poświęcenia. Jednak ten okres
pozwolił Wojciechowi poznać

skomplikowane losy Ślązaków.
W wieku 30 lat został wybrany do Reichstagu.
W sumie trzykrotnie zostawał posłem śląskiej ziemi. Ponadto był
redaktorem i właścicielem gazety „Górnoślązak”, w której to również
umieszczał autorskie artykuły.
W listopadzie 1918 roku, gdy powstawała Polska, Wojciech
Korfanty został członkiem Naczelnej Rady Ludowej. Negocjował
wówczas z Józefem Piłsudskim nad projektem utworzenia „Rządu
Narodowego”.
Aktywnie działał w Powstaniu Wielkopolskim, a po klęsce
I Powstania Śląskiego, obwołano go Komisarzem Polskiego Komitetu
Plebiscytowego w Bytomiu. Wtedy to długo przekonywał Ślązaków, że
walka zbrojna nie przyniesie korzyści, a jedyną nadzieją jest
skuteczna dyplomacja. Ostatecznie jednak stanął na czele III
Powstania Śląskiego, które okazało się jego triumfem politycznym.
9

Działalność Korfantego przysporzyła mu wielu wrogów,
zwłaszcza wśród partii lewicowych i sanacji. Nazywano go
„człowiekiem bez zasad i skrupułów moralnych”, „demagogiem”
oraz „dyktatorem”, co oczywiście było oszczerstwem.
Opisując zasługi tej wybitnej postaci, nie sposób pominąć
jego prezesury w Radzie Nadzorczej Banku Śląskiego, czy
przewodnictwa w Radzie Nadzorczej spółki „Skarboferm”.
W 1928 roku ponownie został wybranym do Sejmu RP. Jako
poseł konsekwentnie domagał się usunięcia wojewody Grażyńskiego, oraz bronił śląskiej autonomii. Po rozwiązaniu Sejmu w 1930
roku, został aresztowany i przewieziony do twierdzy brzeskiej
wraz z innymi posłami Centrolewu.
Osadzenie Korfantego w Brześciu i rozpętanie przeciwko
niemu oszczerczej kampanii prasowej nie przyniosły pożądanych
rezultatów. Narastało współczucie dla prześladowanego przywódcy
ludu śląskiego. W jego obronie występowali politycy oraz przedstawiciele świata nauki, sztuki i gospodarki. Gdy przebywał
w twierdzy brzeskiej, został wybrany do Sejmu Śląskiego i Sejmu
RP, przez co władze były zmuszone zwolnić Korfantego z więzienia.
Gdy przyjechał do Katowic, witały go tłumy zwolenników. Przed
kolejnymi wyborami w 1935 roku otrzymał poufną wiadomość, że
planowane jest jego ponowne aresztowanie. To skłoniło Wojciecha
do podjęcia decyzji o ucieczce z kraju. Na emigracji doprowadził
do podpisania układu „Front Morges” z ówczesnymi autorytetami:
Ignacym Paderewskim, gen. Władysławem Sikorskim, generałem
Józefem Hallerem i Wincentym Witosem.
Po powrocie do Katowic, w kwietniu 1939 r., został ponownie
aresztowany, co odbiło się poważnie na jego zdrowiu. Zmarł 17
sierpnia 1939r. W ostatniej drodze towarzyszyli mu:
żona
Elżbieta, córki: Halszka i Maria oraz syn Zbigniew. Ponadto
w pogrzebie uczestniczyli: Wincenty Witos, Stanisław Grabski,
general Józef Haller i Cyryl Ratajski. Nie było żadnego
przedstawiciela władz województwa śląskiego.
10

Mgr Aleksandra Dziwisz-Sierny

Kopalnia „IGNACY”
W 1788 r. pruski minister prowincji śląskiej Karol
Jerzy von Hoym, utworzył w Rybniku Królewski Urząd
Górniczo-Hutniczy. Z jego inicjatywy zostały rozpoczęte
badania geologiczne. Dzięki tym pracom, odkryto w Rybniku
bardzo bogate złoża węgla kamiennego. Ukoronowaniem
poszukiwań było założenie w 1792 r. kopalni, która na jego
cześć otrzymała nazwę „Hoym”.
W kolejnych latach zmieniali sie właściciele kopalni,
a tym samym jej nazwy. W czerwcu 1922 r. otrzymała miano
„Hoym - Laura”, zaś od 1936 r. nosi imię „Ignacy”, na cześć
ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Ignacego
Mościckiego.
W 1968 r. „Ignacego” połączono z kopalnią
„Rydułtowy”, co łączyło się z utraceniem dawnej nazwy. Na
początku lat 90., na skutek przemian politycznogospodarczych w Polsce, rozpoczęła się restrukturyzacja
górnictwa. Aby zwiększyć rentowność kopalni, zmniejszono
wydobycie, co doprowadziło do sytuacji, w której „Ignacy”
został prawie wyłączony z eksploatacji.
Dopiero zawiązanie w październiku 1999 r.
Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, stało się
początkiem nowego rozdziału w dziejach kopalni.
Udostępniono jej obiekty do zwiedzania i wpisano na listę
obiektów Szlaku zabytków techniki województwa śląskiego.
Mgr Barbara Pomykoł
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Zabytkowe Kopalnie „IGNACY” oraz „GUIDO” szlakiem zabytków techniki górniczej.

Szkolny konkurs wiedzy o Wojciechy Korfantym
Wyniki:
I miejsce: Tomasz Harnasz 1Tb
II miejsce: Rafał Wychowski 3Ta
III miejsce: Dawid Kosera 4Tb
Wyróżnienie: Michał Płotczyk 2Tf

W czwartek, 1 grudnia, klasy: 2 Te oraz 3 Te wzięły
udział w wycieczce edukacyjnej. Celem tej wycieczki było
poznanie interesujących miejsc i zabytków znajdujących się
w Rybniku, m.in. kościoła ewangelickiego, Sądu, skweru przy
ulicy Chrobrego i skweru przy ul. Wieniawskiego oraz kopalni
„IGNACY” w Niewiadomiu.

BIBLIOTECZNE PEREŁKI
Biblioteka szkolna zorganizowała wystawę, na której prezentuje
cenne zabytki z XIX i początku XX
wieku. W swych zbiorach posiada
istne skarby, które na co dzień są
niedostępne dla czytelników.

Koło linowe szybu „GUIDO”

Najstarszą książką będącą na wyposażeniu
bibliotecznego zbioru jest powieść J. I. Kraszewskiego pt.
"Pan i szewc", wydana w 1875 roku we Lwowie.

z

Szyb kopalni „IGNACY”
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Oprócz kolekcji można podziwiać oryginalne okładki
początku XX wieku, które cechują się bogatym
zdobnictwem. Natomiast miłośników
językoznawstwa zapraszamy do przeanalizowania pisowni ubiegłego
stulecia, co w konfrontacji z językiem współczesnym, może okazać się
interesującą zabawą.
Mgr Mariola Gwóźdź
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Szkolne Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora
Dnia 23 listopada na basenie MOSiR w Rybniku odbyły
sie zawody pływackie uczniów Naszej szkoły.
Wyniki:
50 m styl dowolny
I miejsce Bartosz Matuła IITb,
II miejsce Barszowski Maciej ITe,
II miejsce Skiba Jakub IITi.
50m styl klasyczny
I miejsce Barszowski Maciej ITe,
II miejsce Pieczka Maciej IITb ,
III miejsce Skiba Jakub IITi .
50 m styl grzbietowy
I miejsce Matuła Bartosz IITb
II miejsce Czempiel Dawid IITs.

TELEGRAM prosto z turnieju
szachowego o Puchar Dyrektora
TYGLA

Odbiorca: Tygielnik STOP
28 listopad 2011 STOP MOSIR Rybnik STOP
międzyszkolny konkurs szachowy STOP opiekun:
T. Mandrysz, S. Sierny STOP liczba uczestników: 26
STOP tylko 1 osoba spoza szkoły STOP
Klasyfikacja: 1 miejsce: Marcin Krzyżanowski (LP),
2 miejsce: Paweł Ostrzołek (3 Ti),
3 miejsce: Artur Ostrzołek (3 Ti) STOP

Najlepszym pływakiem ZST został Bartosz Matuła który
zostanie odznaczony pucharem ufundowanym przez panią
Dyrektor.

Nadawca: mgr Tomasz Mandrysz STOP

Mgr Anna Duda
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