REDAKCJA WYDANIA SPECJALNEGO:
Mgr Barbara Mrowiec
Ks. Marek Bernacki
Mgr Monika Lach
Mgr Krystyna Pierchała
Mgr Agnieszka Karlak
Mgr Tomasz Kul
OPIEKA:
Mgr inż. Grażyna Kohut
Mgr Sabina Kubeczek
Mgr inż.. Katarzyna Kałuża
Mgr Waldemar Wollny

24

1

Do finału zakwalifikowanych zostało pięć prac. Jury konkursu
w składzie: z-ca dyr. mgr Waldemar Wollny, mgr Gabriela SmyczekJądro, mgr Agnieszka Zaremba oraz mgr Monika Czaniecka, stanęło
przed trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Wszystkie pokazy
były bardzo ciekawe zarówno pod względem graficznym, jak i merytorycznym. O wyborze laureatów zadecydowało oryginalne ujęcie
tematu oraz umiejętność zaprezentowania swojej pracy. Oto nazwiska
laureatów:
I miejsce Julian Moroń z klasy 1 Te, II miejsce Karol Szczypta
z klasy 2 Am,III miejsce Krzysztof Pękala z klasy 1 Tk.
Celem konkursu „Święci ze Śląska – śląscy święci” było zainteresowanie uczniów historią życia i działalności świętych, błogosławionych oraz sług Bożych, którzy pochodzili ze Śląska lub byli w jakiś sposób z nim związani. Na zaproszenie do tego konkursu odpowiedziało siedmiu uczniów, którzy przygotowali prezentacje na zadany temat. Wszystkie prace multimedialne reprezentowały wyrównany
poziom pod względem merytorycznym. Zwycięzcy zostali wyłonieni
przez jury na podstawie oprawy graficznej prac i umiejętności jrj
przedstawienia. Oto nazwiska nagrodzonych uczniów: I miejsce Bartłomiej Piontek z klasy 2 Am, II miejsce Maciej Węgrzyk z klasy
1 Te, III miejsce Agata Lewandowska z klasy 1 Tp. Dodatkowo
wyróżnienie otrzymał Marcin Markiefka z klasy 1 Ta.
mgr G. Smyczek — Jądro
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XIV Szkolny Tydzień
Edukacji Regionalnej

RYBNIK MOJE MIASTO
W EUROPIE
03 grudnia 2014 roku zapisał się w historii naszej szkoły jako
dzień konkursów. Tego dnia odbył się Konkurs Wiedzy o Rybniku
„Rybnik – moje miasto w Europie” oraz dwa konkursy multimedialne:
„Bogactwo kultury śląskiej” i „Święci ze Śląska – śląscy święci”.
Celem pierwszego konkursu było propagowanie wśród naszych uczniów idei Rybnika jako małej ojczyzny, a jednocześnie miasta europejskiego. Dwudziestu przedstawicieli klas pierwszych postanowiło sprawdzić, jak dobrze znają Rybnik, jego geografię, historię
i teraźniejszość. Ich zadaniem było udzielenie w formie pisemnej wyczerpujących odpowiedzi na pytania opracowane na podstawie informacji umieszczonych na stronach internetowych: www.rybnik.com.pl,
www.rybnik.eu.
Najlepszą wiedzą o Rybniku wykazali się: Daniel Piecha
z klasy 1 Ta (I miejsce), Daniel Ciurlik z klasy 1 Ta (II miejsce)
oraz Szymon Biadacz z klasy 1 Te (III miejsce).
Zarówno pierwszy jak i drugi konkurs multimedialny adresowany był do uczniów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica oraz
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica. Konkurs
miał na celu ukazanie walorów kultury śląskiej, jej bogactwa i specyfiki. Zadanie uczestników konkursu polegało
na przygotowaniu prezentacji multimedialnej
w programach: Power
Point, Open Office lub
Prezi, liczącej od 10 do
15 slajdów. W pierwszym etapie konkursu
wzięło udział pięć prezentacji utworzonych
przez 8 uczniów.
22

Szkolny Tydzień Edukacji Regionalnej odbywa się
w naszej szkole już po raz piętnasty i na stałe wpisał się w tradycję ZST. Jest to nie tylko okazja do wspaniałej zabawy, ale przede
wszystkim upowszechnia szacunek wobec tradycji i kultury regionalnej oraz daje poczucie wyjątkowości i przynależności do Śląska. Ważnym punktem programu każdego SzTER są konkursy
o tematyce regionalnej, z których wiele odbywa się cyklicznie.
Dzięki pomysłowości nauczycieli i zaangażowaniu
uczniów z każdym rokiem przybywa nam atrakcji, do których
z pewnością możemy zaliczyć po raz pierwszy zorganizowany
w tym roku konkurs poświęcony patronowi szkół wchodzących
w skład ZST - Stanisławowi Staszicowi.
Uwieńczeniem Tygodnia Regionalnego jest uroczysta akademia z okazji Dnia Szkoły dostarczająca wielu pozytywnych
emocji, choćby ze względu na barwną oprawę, możliwość degustacji kulinarnych specjałów czy wręczenia nagród laureatom konkursów i prezentacji dorobku artystycznego uczniów.
Z tego miejsca pragnę wyrazić wdzięczność i uznanie całej
szkolnej społeczności za zaangażowanie przynoszące chlubę naszemu "Tyglowi", zaś licznym gościom podziękować, że zechcieli
również w tym roku skorzystać z naszego zaproszenia.
Mgr inż. Grażyna Kohut
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4 grudzień—Barbórka
Nasz tegoroczny Szkolny Tydzień
Edukacji Regionalnej pokrywa się z bardzo
ważnym świętem związanym z Naszą
Szkołą jakim jest Barbórka — Święto każdego górnika.
Z tej okazji redakcja Tygielnika pragnie
złożyć życzenia wszystkim górnikom oraz wszystkim
związanym zawodowo z tą trudną branżą , aby ich praca
przebiegała bezpiecznie - szczęść Boże.

SUKCES TYGLA!
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Swój wykład pan Buczyński rozpoczął od
przedstawienia młodzieży metody pracy
przy tworzeniu kolejnych pozycji .Szczególną uwagę zwrócił na postać
Karola Goduli któremu poświęcona jest
biograficzną powieść „ Godulowa saga”.
Karol Godula był jedną z najwybitniejszch postaci początku dziewiętnastego
wieku na Śląsku
i wraz z rodziną Ballestremów - twórcą
potęgi górniczo hutniczej na Górnym
Śląsku. Jednocześnie był doskonałym
zarządcą rolnym wprowadzając nowości
nie tylko do przemysłu
lecz również do produkcji rolniczej co owocowało doskonałymi plonami. Jako pracodawca był
osobą bardzo wymagającą ale i dbającą o swoich
pracowników czego dowodem są wybudowane
przez niego osiedla dla
górników i hutników
oraz szkoły dla ich dzieci. Na zakończenie swojego wystąpienia pan
J. Buczyński podkreślił
fakt iż Karol Godula do
wszystkiego w swoim
życiu doszedł dzięki
niesamowitej pracowitości oraz otwartości na
nowości.
Po wykładzie pana
J. Buczyńskiego głos
zabrali uczniowie.
Michał Kawka z klasy
3 ti, który zaprezentował krótki film
o historii hutnictwa. Następnie głos zabrały Barbara Klingberg i Martyna Cieśla
przedstawiając krótko historię rodziny
Ballestremów. Kolejnym prelegentem był
uczeń klasy 2tl Daniel Duda, który zebranych zapoznał z historią hutnictwa cynku

na Górnym Śląsku. Sesję zakończył mgr
Jacek Jajczyk przedstawiając zebranym
historię kolejnictwa na naszych ziemiach.
Kończą sesję wicedyrektor
mgr W. Wollny podziękował wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie owej sesji oraz panu J. Buczyńskiemu
za przybycie i podzielenie się z młodzieżą
swoją wiedzą.
mgr B. Mrowiec
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Olimpiada solidarności
Dwóch uczniów awansowało do drugiego etapu Olimpiady Wiedzy
o Górnym Śląsku:
Łukasz Konsek III Td
Michał Foreiter III Te
Obaj piszą pracę na wybrany temat związany z kulturą Śląska.
Rozstrzygnięcie drugiego etapu nastąpi 18 grudnia.

Szkolne muzeum dla młodszych
i starszych
Od ubiegłego piątku (28 listopada) w muzeum szkolnym odbywają się lekcje
uczniów naszej szkoły oraz gości. 2 grudnia II klasy szkoły podstawowej nr 2
w Rybniku, natomiast w czwartek uczniowie Tygla wystąpili na szkolnych akademiach z okazji Dnia Górnika. Zaprezentują tam stroje górnicze „od święta i na beztydziyń” oraz opowiedzą o św. Barbarze i skarbniku.

PERŁY PRZEMYSŁU NA ŚLĄSKU
W poniedziałek 01.12.2014r. w sesji naukowej „ Perły przemysłu na Śląsku” przygotowanej przez mgr Barbarę Mrowiec,
mgr Agnieszkę Karlak oraz dyrektora
Waldemara Wollnego, wziął udział autor
kilku książek o Śląsku – pan Jerzy Buczyński. J. Buczyński po 27 latach pracy
jako górnik na kopalniach „Marcel” i
„Pniówek”, zamienił kilf na pióro. Efektem jego pracy są następujące książki :„Bojdy ślonskie”, „ Skarbnik, zmory,
utpce i upiory”, Klechy górnośląskie”, „
Misja umarlaków”, „Galeria straszków
śląskich”, Skarbiec śląskich legend”,
„Urok Szarloty”, „Zwierciadło śląskie”,
„Tajemnice rybnickich dzielnic”,

„Hultajska dwójka Eliasz i Pistulka” oraz
„Godulowa saga – rzecz o Karolu Goduli”.
Na łamach lokalnych czasopism publikuje krótkie opowiadania. Pisząc po polsku
iśląsku, poprzez podania i legendy popularyzuje historię Śląska.
Przybliża bogaty i barwny folklor śląski.
Jest laureatem Nagrody Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim za twórczość literacką i publicystyczną. Został
także uhonorowany wpisaniem jego biogramu do między narodowej encyklopedii
„Who is Who w Polsce”.
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Tradycyjnie już Tydzień Edukacji Regionalnej rozpoczął się na śpiewająco
w piątek 21 listopada w Zajeździe Danusia w Jankowicach
Biesiadą Pracowników Oświaty. Była to szczególna bo 25-ta biesiada ZST.
Jak co roku spotkanie Gwarków i Gwarczyniących mija w szczególnej
atmosferze i niezapomnianej zabawie.
Za co dziękujemy Pani Dyrektor mgr inż. Grażynie Kohut
wraz z organizatorami.

„Górniczy stan, hej niech nam żyje
Niech żyje nam górniczy stan.
Bo choć porzed nami światło dzienne kryje
Toć dla Ojczyzny trud ten jest nam dan.”
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GOTYCKA ZABUDOWA KLASZTORNA

Stanisław Staszic–
patron ZST

W KRAINIE „Ora et labora”, czyli śladami cystersów.

1 grudnia br. pod hasłem
„Stanisław Staszic – życie i twórczość”
odbył

się

pierwszy

Szkolny

Konkurs

-

toru cystersów mieszczącego się w Rudach. Zwiedzili cały budynek,

Wiedzy o patronie szkoły. W rywalizacji

dowiadując się o jego architekturze i historii. Na koniec wycieczki

wzięły udział tylko klasy drugie technikum.

odbyły się zajęcia plastyczne o tematyce architektury cysterskiej.

Duże zainteresowanie uczniów, dobre przygotowanie uczestników, liczna
widownia

Dnia 2 grudnia klasa 2 Tm pojechała na wycieczkę do klasz-

to wszystko złożyło się na niepowtarzalną atmosferę szkolnej

konfrontacji.
Co roku w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbywa się Szkolny Tydzień
Edukacji Regionalnej i właśnie w ramach tego wydarzenia odbył się konkurs o patro-

Wycieczka była miłą odskocznią od dnia codziennego. Klasie najbardziej podobały się zajęcia plastyczne, w których powstało kilka
ciekawych prac.
Daniel Buczek, 2 Tm

nie szkoły. Wiedzę uczestników sprawdzała komisja pod przewodnictwem dyrektor
szkoły Grażyny Kohut, skład jury uzupełnili Marcin Nowakowski oraz Krzysztof
Naściszewski.
Uczniowie mogli wykazać się wiedzą nt. życia, działalności oraz twórczości tej wybitnej postaci. W trakcie konkursu można było obejrzeć plakaty konkursowe przygotowane wcześniej przez uczestników. Nie zabrakło również zabawy w postaci kalamburów, które urozmaiciły zmagania.
Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie reprezentujący klasę 2 Ta, natomiast
zwyciężyli uczniowie klasy 2 Tl . Odpowiednio na drugim i trzecim miejscu uplasowały się klasy 2 Tp i 2 Ts. Serdecznie gratulujemy!
Impreza zagościła po raz pierwszy, mamy nadzieję, że na stałe już zadomowi się
w kalendarzu i wśród wielu atrakcji stanie się tradycją, oraz integralną częścią tygodnia edukacji. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w bibliotece szkolnej, na
którą serdecznie zapraszamy.
mgr K. Naściszewski
6
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Wycieczka edukacyjna
św. Jan Sarkanderm Święty z Rybnika

Trochę historii o Naszym Patronie

Dnia 2 grudnia klasa IV Tb pod wodzą
p. Katarzyny Dziurskiej i ks. Marka Bernackiego wyruszyła
na wycieczkę edukacyjną do Skoczowa śladem św. Jana Sarkandra.
Celem było poznanie życia św. Jana Sarkandra świętego w którego
życiu miał miejsce epizod związany z Rybnikiem.
Jan Sarkander, w niektórych publikacjach Johann Fleischmann
(ur. 20 grudnia 1576 w Skoczowie, zm. 17 marca 1620
w Ołomuńcu) katolicki prezbiter, męczennik, święty katolicki,
patron dobrej spowiedzi.
W czerwcu 1619 roku, krótko po wybuchu wojny trzydziestoletniej, za namową
parafian zdecydował się wyjechać z Holeszowa. Odbył wtedy pielgrzymkę do
Częstochowy. Przebywał przez pewien czas w Krakowie i Ołomuńcu. Źródła podają, że właśnie jadąc z Częstochowy na Kraków święty zatrzymał się w Rybniku
gdzie na rynku miasta wygłosił kazanie. Powrócił później do Holeszowa i w lutym
1620 r. uchronił miasto przed atakiem lisowczyków. Wyszedł z procesją z Najświętszym Sakramentem by pokazać, że miasto jest katolickie.
Papież Pius IX ogłosił Jana Sarkandra błogosławionym 3 listopada 1859 r.,
a uroczystości beatyfikacyjne odbyły się 6 maja 1860 r. W 1970 r. rozpoczęto oficjalne starania o kanonizację Jana Sarkandra.
21 maja 1995 r. w Ołomuńcu papież Jan Paweł II kanonizował Jana Sarkandra.
Następnego dnia papież udał się do miejsca narodzenia św. Jana Sarkandra,
do Skoczowa, gdzie na wzgórzu Kaplicówka sprawował mszę świętą dziękczynną.
ks. M. Bernacki
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Stanisław Wawrzyniec
Staszic (1755-1826)
zasłynął jednocześnie
jako ksiądz, uczony,
filozof, geolog i geograf, filantrop, działacz
polityczny
i oświatowy, jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej, mąż stanu.
S. W. Staszic urodził się 6 listopada
1755 r. w Pile. Był synem Wawrzyńca
i Katarzyny Stasziców. Jego ojciec był
burmistrzem Piły. Stanisław miał dwoje
braci: Andrzeja i Antoniego oraz siostrę
Annę. Gdy był jeszcze młody uczył się
w szkole parafialnej w swoim ojczystym
mieście potem w Poznańskiej szkole
średniej następnie w seminarium duchownym, które ukończył święceniami kapłańskimi na przełomie lat 1778-1779.
W 1779 r. wyjechał na studia zagraniczne
do College Royal w Paryżu, gdzie poświęcił się głównie naukom przyrodniczym i fizycznym. Poznał tam bardzo
głośnego, jak na owe czasy, filozofa
Buffona, autora wielotomowej "Historii
naturalnej" oraz "Epoki natury", dzieła
przedstawiającego ewolucyjny tok dziejów świata. Po powrocie do kraju w
1781 r. Staszic został wychowawcą synów Andrzeja Zamoyskiego. Wpłynęło to
wiele na jego poglądy na świat, ponieważ
do tej pory interesowały go tylko sprawy
czysto naukowe, a teraz stał się bardzo
wrażliwy na aspekty polityczne z tego

względu, że Zamoyski był bardzo popularnym patriotą. Wpłynęło to również
bardzo na jego późniejsze zdanie o wolnej Polsce. W 1787 r. wydał książkę pt.
,,Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego",
a w 1890 ,,Przestrogi dla Polski".
W tym samym roku wyruszył w podróż
do Włoch, podczas której powstał ,,Dziennik podróż". Do najwybitniejszych dzieł literackich Stanisława
Staszica należą: "Uwagi nad życiem
Jana Zamoyskiego" (1787), "Przestrogi
dla Polski" (1790), " O ziemiorództwie
Karpatów i innych gór i równin Polski" (1815), "Ród ludzki" (181920). Ponadto przetłumaczył on
wiele książek jak choćby "Epoki natury"
Buffona. Staszic był w Warszawie postacią bardzo popularną, bohaterem licznych
anegdot. Dzięki Jego staraniom i hojnie
ofiarowanym funduszom wzniesione
zostały do dziś istniejące: Pałac Staszica
oraz pomniki - Mikołaja Kopernika
i ks. Józefa Poniatowskiego; przeznaczył
znaczne środki w swym testamencie na
rzecz kilku warszawskich szpitali, na wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Głuchoniemych oraz na budowę dla ubogich Domu Przytułku
i Pracy przy ul. Wolskiej. Ten wielki
Polak otrzymał za swe dokonania order
św. Stanisława I klasy. w 1815 r. i order
Orła Białegow w1824 r. Zmarł 20 stycznia 1826 r., a 24 stycznia odbył się jego
pogrzeb będący wielką manifestacją. Jego
grób znajduje się przy dawnym kościele
klasztornym Ojców Kamedułów na Bielanach.
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Luteranie w Rybniku
1 grudnia uczniowie ZST po raz kolejny odwiedzili Kościół ewangelicko — augsburski w Rybniku. Tym razem
z panią mgr G. Kubieniec kościół odwiedziła klasa 2 Tl.
Ksiądz Mirosław Sikora — proboszcz parafii przybliżył
uczniom historię wyznania ewangelickiego oraz historię rybnickiego kościoła.
Uczniowie poznali historię jak z drewnianej sieciarni –
pomieszczenia służącego do przechowywania i suszenia sieci
rybackich, powstał tutejszy kościół.
Ksiądz przedstawił także historię reformacji.
Cztery pryncypia luteranizmu, stały się też pryncypiami
całego protestantyzmu:
Sola Scriptura - jedynie Pismo Święte
Solus Christus - jedynie Chrystus
Sola gratia - jedynie łaska
Sola fide - jedynie wiara
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Spośród zaprezentowanych prac
jury najwyżej oceniło pracę Martyny Cieśli z ZST. Miejsce drugie
i trzecie przyznano Piotrowi Paszendzie i Michałowi Gruszczykowi
z ZST. Wyróżnienia specjalne
otrzymali Natalia Angier oraz
Karol Gorus z Zespołu Szkół
Urszulańskich.
Do stworzenia znakomitej atmosfery
przyczynili się szkolni artyści – muzycy i wokaliści, przygotowani przez
panią Agnieszkę Karlak, a także wizyta gościa specjalnego – Nazgula,
który robił wrażenie, jakby właśnie
opuścił karty ksiąg R.R.Tolkiena.
Zwycięzcy wywalczyli cenne
nagrody, których ufundowanie było
możliwe dzięki sponsorom, hojnie
wspierającym organizatorów konkursu. Głównymi sponsorami byli: Salon samochodowy „Opel Fijałkowski” w Rybniku, Sklep „Goblin”
w Rybniku, Księgarnia „Sowa”
w Rybniku oraz Cinema City
i Multikino Rybnik.
Wręczenia nagród oraz podsu-

mowania konkursu jako cennej inicjatywy, umożliwiającej nie tylko pogłębienie wiedzy z wymienionego zakresu, ale przede wszystkim rozwijanie
własnych zainteresowań, pasji, osobistej kreatywności i aktywności intelektualnej, dokonała pani dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
mgr inż. Grażyna Kohut.
W organizacji konkursu wspierali
młodzież nauczyciele: p. Michalina
Rusińska, p. Monika Lach, p. Mariola
Gwózdź. Opiekę informatyczną i graficzną zabezpieczał pan Marcin
Małolepszy. Autorem logo konkursu
jest Adam Garbacz z ZST.
W Jury konkursu zasiedli wybitni
znawcy tematu : p. Antoni Żoczek,
p. Paweł Pluta, właściciele sklepu
„Goblin” w Rybniku, prace plastyczne oceniała m.in. p. Danuta Sarna,
plastyk z MDK w Rybniku.
W zakresie organizacji konkursów nawiązano współpracę z Rybnickim Centrum Kultury oraz Młodzieżowym Domem Kultury
w Rybniku.
Dziękujemy wszystkim osobom wspomagającym organizację imprezy, w tym ekipie
technicznej i nagłaśniającej.
W tych konkursach NIE MA
PRZEGRANYCH! Wszystkim
uczestnikom dziękujemy
za udział.
mgr M. Rusińska
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„Tygiel dla młodszych”
27 listopada 2014 r. w Zespole
Szkół Technicznych odbyła się
II edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Świecie Fantasy
i Science-Fiction w Literaturze, Filmie i Grach Komputerowych.
Konkurs jest inicjatywą uczniowska, odpowiada na zainteresowania
młodzieży tematyką fantastycznonaukową i fantasy. Jego pomysłodawcami są Kamil Tołwiński, Artur
Holona i Piotr Paszenda, którzy zarazili swoim entuzjazmem nauczycieli
i grono kolegów. W tym roku do ścisłego grona organizatorów dołączył
zwycięzca pierwszej edycji- Karol
Przybysz.
Już pierwsza edycja konkursu,
w listopadzie 2013 roku, wzbudziła
spore zainteresowanie, a tegoroczna
impreza zgromadziła tak liczne grono
miłośników gatunku z rybnickich
szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, że trudno było pomieścić
ich w dwóch salach konferencyjnych
ZST. Łącznie do konkursu zgłosiło
się ponad 80 osób, dlatego wcześniej
przeprowadzono eliminacje wewnętrzne w ZST. Ostatecznie do konkursu zakwalifikowano 43 uczestników z rybnickich szkół takich jak: I ,
II i IV Licea Ogólnokształcące w
Rybniku, Zespół Szkół Budowlanych,
Zespół Szkół EkonomicznoUsługowych w Rybniku, Zespół

Szkół Urszulańskich w Rybniku, Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta
w Żorach, Gimnazjum nr 1 i nr 17
z Rybnika oraz Gimnazjum
nr 3 w Żorach.
Konkurs miał przebieg dwuetapowy. Najpierw uczestnicy rozwiązywali test pisemny, składający się z 60
pytań zamkniętych. Jury, złożone
z nauczycieli, uczniów i gości, wyłoniło piątkę finalistów, którzy starli się
w pojedynku, opartym na zróżnicowanych pytaniach multimedialnych.
Zwycięzcą został Adam Groborz
z ZST, kolejne miejsca zajęli bracia
Jarek i Mateusz Działa, Dawid
Mroczek z ZST oraz Maciej Lukaszczyk z ZSE-U. Najlepszym
gimnazjalistą okazał się Jakub
Gądek z Gimnazjum nr 17 w Rybniku.
Efektowną imprezą towarzyszącą był konkurs plastyczny o tematyce fantasy, połączony z wernisażem. Zaprezentowano 17 prac plastycznych , których wykonanie
świadczy zarówno o wyobraźni,
talencie, jak i umiejętnościach technicznych autorów.
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W ramach obchodów XV Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej
Zespołu Szkól Technicznych w Rybniku w dniu 02 grudnia 2014r. gościliśmy w szkole uczniów klasy II B wraz z wychowawcą z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rybniku.
W ramach wycieczki „TYGIEL dla Młodszych” jej uczestnicy wzięli
udział w lekcjach:
„ROBOTY WOKÓŁ NAS” ,
„MUZEUM SZKOLNE – ŚLĄSKI GÓRNIK”.
Wycieczka jest elementem nawiązanej współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Rybniku.
Inicjatorami pomysłu „TYGIEL dla Młodszych” są:
Monika Lach, Michalina Rusińska, Piotr Tokarz,
Krystyna Pierchała.
mgr M. Lach

9

GRA MIEJSKA

Scrabble

W tegorocznej edycji SZTER pojawiła się nowość – GRA
MIEJSKA przygotowywana i rozgrywana przez uczniów klas pierwszych technikum. Organizacji gry (roboczo nazwanej „Odkryj Rybnik
na nowo”) podjęła się grupa realizująca projekt w ramach programu
"Młody Obywatel", we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Całość działań wpisuje się w tematykę podejmowaną na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i ma służyć rozwijaniu
umiejętności młodzieży w zakresie radzenia sobie w codziennych
sytuacjach m.in. w banku, na poczcie, w urzędzie, czy ośrodku kultury. Pomiędzy praktyczne zadania wykonywane w różnych instytucjach
wplecione zostały również te, nawiązujące do historii Rybnika i jego
walorów architektonicznych.
Opiekę nad grupą projektową sprawuje p. I. Kolonko.

W ramach Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej dnia 4 grudnia 2014r. odbył się Międzyszkolny Turniej Scrabble o Puchar Dyrektora Tygla. Udział wzięło 18 uczestników ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła Alicja
Mioduszewska z gimnazjum nr 1 w Rybniku zdobywając puchar. Na
II miejscu uplasował się Damian Jarosławski,. Natomiast III miejsce
zajął Łukasz Buchta. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy

W ramach obchodów XV Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej Zespołu Szkól Technicznych w Rybniku w dniu 04 grudnia 2014r. odbył się
w naszej szkole wernisaż prac plastycznych
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„HEROIZM W ŚWIECIE FANTASY”
W ramach wystawy uczniowie mogli podziwiać wyobraźnię i talent młodych
szkolnych artystów.
Inicjatorkami wystawy oraz opiekunkami plastyków z „TYGLA” są:
Monika Lach, Michalina Rusińska.
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Święto szkoły, stoiska
regionalne
„SZUKAJ DELICJI W TRADYCJI”

Matematyka po Śląsku

Tradycyjnie każdy Tydzień kończy się w Akademią z okazji Święta Szkoły, gdzie w obecności zaproszonych gości nastąpi podsumowanie
Tygodnia. W tym roku przypada ten wyjątkowy dzień na 5 grudnia.
Akademia z okazji Święta Szkoły zorganizowana jest przez mgr Ewę Tyc.
Na tę uroczystość przybędą zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich, dyrektorzy kopalń, emerytowani nauczyciele
naszej szkoły oraz dyrektorzy, nauczyciele i oddelegowani uczniowie
ZST. Program akademii przewiduje podsumowanie SzTER, Tygloexpress,
czyli przegląd osiągnięć naszych uczniów w różnych dziedzinach oraz
część artystyczną, na którą złożą się występy wokalistów i instrumentalistów, taniec współczesny i scenka teatralna. Podczas akademii odbędzie
się również finał Szkolnego Konkursu Gwarowego Godki ku szkubaniu.
W tym samym dniu odbywa się także konkurs stoisk regionalnych.
Zawsze jest kolorowo, słodko i smacznie. W konkursu stoisk biorą udział
prawie wszystkie klasy.
mgr S. Kubeczek

02.12.2014r. przeprowadziłam w ramach STER konkurs matematyczny.
W konkursie brało udział 21 uczniów z klas drugich.
I miejsce: Jakub Czekaj II Tl
II miejsce Szymon Frohlich II Tc
III miejsce Bartosz Zimończyk II Ti
Poniżej wybrane zadania:
We feryje Francek z Gustlikiem wymyślyli se, że pojadom na kołach do
Pławniowic, bo słyszeli, że stoi tam
fest fajny pałac. Jak wymyślyli, tak zrobiyli.Na googlach sprawdziyli se jak tam
dojechać i co po drodze
pooglondać.Wyjechali z Rybnika o 9-tej
rano i ścieżkom rowerowom pojechali
nojprzod do Rud, potym
na Sierakowice, Rachowice, Kleszczów
i na koniec przez Taciszów do Pławniowic. Wyszło im, że bydzie
tego wele 45km. W Rudach ćwierć godziny straciyli na łoglondani kościóła.Tyla samo czasu zmitrynżyli
przi drewnianych kościołach w Sierakowicach i Rachowicach i przi kapliczce
kero nazywajom Magdalenka.
Z tom Magdalenkom zwionzano je fest
dziwno historia kero się wydarzyła podczas wielkigo pożaru
tukejszych lasow.Ogiyń szaloł obok,
a kapliczka przetrwała i nic się i nie stało. Co roku odprawiajom tam
mszo w piyrwszo niedziela wrześnio za
strażakow keży przijeżdzajom tam wtedy
w wielkij liczbie.
Zad. 1. W kerym roku w siyrpniu był
wielki łogień, jak wiysz, że było to w
dwudziestym wieku, że suma cyfr dzie-
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siontek i jedności jest rowno 11 a cyfra
dziesiontek jest o siedym większo od
cyfry jedności.
Zad.2. O kerej Francek i Gustlik byli
w Pławniowicach, jak se założyli, że nie
pojadom za wartko bo jakiś
15 km/h?
Za Rachowicami, w miejscowości
Kleszczów przejyżdżali mostkiem nad
autostradom A4.
Zad.3. Mostki nad autobanami majom
kształt paraboli. Napisz równani takij
paraboli jak wiysz, że jej
wierzchołkiem je punkt W(45;12,25)
i że przecino oś OY w punkcie (0;-8).
Pałac Ballestremów w Pławniowicach,je teroz perełką architekonicznom
kero warto obejrzeć. Dlo rodu
Ballestremow robiył jedyn z najznomienitszych Ślonzoków - Karol Godula,
kery prziszoł na świat
w Makoszowach 08.siyrpnia w roku
kery możecie policzyć.
Zad.4. Było to w drugij połowie
osiymnostego wieku a dwie ostatni cyfry
roku urodzynio skłodajom się
z cyfr kere som rozwionzaniym równanio:

x 3−10x2+ 17x−8=0 .
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Konkurs gwarowy
"GODKA KU SZKUBANIU"

Turniej szachowy

21 listopada br. odbył się w naszej szkole konkurs gwarowy.
Wzięło w nim udział 25 uczestników, którzy zaprezentowali
wybrane lub stworzone samodzielnie teksty gawęd, skeczy
i wierszy. Jury w składzie: K. Pierchała, E Tyc
i M. Nowakowski wyłoniło 5 finalistów. Są to :
Martyna Klingberg i Martyna Cieśla – kl.2Tl
Jakub Dworowy – kl.1Ts
Rafał Gamza i Wojciech Zimończyk – kl.2 Ts
Mateusz Podleśny, Robert Psota i Maciej Węgrzyk – kl.1Te
Daria Tkocz – kl. 2Tp
1 grudnia odbyło się wręczenie dyplomów oraz wyróżnień
pozostałym uczestnikom konkursu .
Wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Bernat 1Tp
Karolina Sieroń 1Tp
Dominika Brychcy 2Tp
Marek Porwoł 3Tb
Marius Schuster 3Tc
Finał konkursu odbędzie się 5 grudnia podczas akademii
z okazji Święta Szkoły.
Wyróżnionym uczestnikom gratulujemy, a finalistom życzymy powodzenia :)

Z okazji organizowanego co roku
w Zespole Szkół Technicznych Tygodnia Regionalnego we wtorek
02.12.2014r. odbył się VI Międzyszkolny Turniej Szachowy
o Puchar Dyrektora Tygla. W turnieju udział wzięło 18 zawodników
z rybnickich szkół gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych. Turniej
rozgrywany był systemem szwajcarskim zgodnie z zasadami obowiązującymi w szachach szybkich. Rozegranych zostało 8 rund, tempem
gry po 15 minut na zawodnika. Pierwsze 2 miejsca zajęli uczniowie z
II Liceum Ogólnokształcącego im. A Frycza Modrzewskiego w Rybniku. Szachowym mistrzem został uczeń Marcin Smołka, II miejsce zajął
uczeń Kamil Cichy, a na III miejscu uplasował się uczeń ZST Paweł
Pawleta z klasy 4Tm. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom
i zapraszamy na kolejny turniej już za rok.
mgr Tomasz Kula
mgr inż. Stanisław Sierny

Wojciech Niestrój kl. 3Te
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