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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

W SZCZAWNIE ZDROJU

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju jest jedną z najstarszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 

wałbrzyskim. W roku 2017 obchodził 70-lecie swojego istnienia. 

Placówka jest i była zawsze mocno zintegrowana ze swoim środowiskiem i na przestrzeni dziesięcioleci uczestniczyła w niezliczonej 

ilości przedsięwzięć spajających szkołę z najbliższym otoczeniem. 

Ubiegły rok był, ze względu na 70-lecie, wyjątkowy, ale też typowy dla bardzo ożywionej codziennej, corocznej działalności Zespołu 

Szkół na wielu polach: artystycznym, wolontariackim, naukowym, sportowym. To był rok wielu uroczystości, konkursów, imprez, 

które stanowią o wysokiej randze, jaką szkoła szczyci się od dziesięcioleci. Duża w tym zasługa młodzieży – wszechstronnie 

uzdolnionej, wrażliwej, pomysłowej, spontanicznej, duża też zasługa dyrekcji i grona pedagogicznego, które tworzy szkołę przyjazną 

młodemu człowiekowi, grona, które oprócz zadań dydaktycznych, realizuje równie ważne zadania wychowawcze. Dlatego tak duża 

ilość i rozmaitość przedsięwzięć, w których placówka bierze udział, dając szansę rozwoju swoich wychowanków w różnych 

dziedzinach. Poniżej wydarzenia, które tworzą wizerunek Zespołu Szkół w roku 2017 – nasze sukcesy, osiągnięcia, włączanie się do 

wspólnych działań ze środowiskiem. 

Tak minął nam rok…

STYCZEŃ

w rozgrywkach powiatowych. Opiekun: Maciej Byra.

Styczeń, to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

w której Zespół Szkół uczestniczy od kilkunastu lat, co 

roku zdobywając, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, 

coraz większe kwoty na szczytne cele. 

W roku 2017 padła rekordowa suma. Uczniowie naszej 

szkoły z pomocą młodzieży ze szczawieńskiego gimna-

zjum uzbierali 15.700 złotych. 

Szefem sztabu był Leszek Mokrzycki.
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Wielkim sukcesem poszczycić się mogły też tenisistki 

stołowe: Justyna Woźniak i Joanna Dusza, które 

zajęły pierwsze miejsce pokonując pięć wałbrzyskich 

szkół. 

Opiekun: Maciej Byra.
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Drużyna futsalu 
wraz z opiekunem

Sztab WOŚP w Zespole Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Szczawnie-Zdroju
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W ramach integracji szkoły ze środowiskiem i współ-

pracy z Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-

-Zdrój, nasza młodzież wzięła udział w uroczystej sesji 

Młodzieżowej Rady Miejskiej, związanej ze ślubowa-

niem nowych radnych oraz wybory do Zarządu Rady. 

Nasza szkoła od dziesięcioleci uczestniczy w tym 

przedsięwzięciu.

Zespół Szkół odnosi co roku wiele sukcesów w dzie-

dzinie sportu, 30 stycznia w Wałbrzychu odbyły się 

zawody w piłce nożnej halowej dziewcząt. Był to kolejny 

szczebel rozgrywek na którym nasze piłkarki zaprezen-

towały się z bardzo dobrej strony, zajmując II miejsce! 

Pokonały szkoły ze Świdnicy, Kłodzka, Nowej Rudy 

i Ziębic. Opiekun: Maciej Byra.

Również w styczniu odnieśliśmy kolejny sportowy 

sukces w postaci II miejsca dziewcząt w futsalu 
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Bożeny Matusik włączyli się do ogólnopolskiej akcji 

SZLACHETNA PACZKA, by pomóc tym, których dotknął 

los i znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od 

siebie niezależnych. Zgromadzone przez nas dary 

przekroczyły wartość 1 700 zł, a szlachetną paczkę przeka-

zaliśmy panu Stanisławowi. Nie o wartość darów jednak 

chodzi a o niesienie radości tym, którzy zmagają się 

z trudnościami każdego dnia. Dzięki nam w domu i sercu 

pana Stanisława pojawiło się szczęście, wzruszenie 

i niedowierzanie, że są na świecie jeszcze ludzie o złotych 

sercach. (zdj. poniżej)

W weekend poprzedzający Święta Bożego Narodzenia 

odbył się w pięknych przestrzeniach Hali Spacerowej 

Jarmark Bożonarodzeniowy. Mieliśmy stoisko z rękodzie-

łem nawiązującym tematycznie do zbliżających się Świąt 

(wykonawcami ozdób byli uczniowie klas artystycznych 

oraz członkowie Spółdzielni Uczniowskiej). Nasi uczniowie 

i ich opiekunka, Beata Wilczewska byli także wykonawcami 

maskotek tegorocznego jarmarku, którymi były mikołaje. 

Znalazły się one na każdym stole, a na przywiązanej 

do nich kartce była informacja z nazwą wystawcy, 

a przyjechało ich kilkudziesięciu z różnych części regionu. 

Swój program kolędowy zaprezentowała też nasza 

młodzież, która pod opieką Iwony Czech śpiewała, tańczyła 

i akompaniowała sobie na gitarze i skrzypcach. 

15 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie odbyła się innowacyjna lekcja z artystą 

- Łukaszem Karkoszką, który przedstawił  i omówił swoją 

twórczość w zakresie form ceramicznych. 
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Pan Łukasz jest absolwentem ASP we Wrocławiu. Podczas 

zajęć przybliżył młodzieży ciekawe  kierunki na wydziale 

ceramiki omawiając szczegółowo m.in. Pracownię pro-

jektowania ceramiki unikatowej i użytkowej, Pracownię 

archeologii, Pracownię dokumentacji konserwatorskiej.

W dniu 21 grudnia, Pani Dyrektor Jolanta Ozimek wraz 

z przedstawicielami szkoły, Samorządu Uczniowskiego 

i Spółdzielni Uczniowskiej oraz opiekunami młodzieży - 

Arturem Ciempą i Ewą Żuk, a także reprezentantami Rady 

Młodzieżowej Szczawna-Zdroju z panem Łukaszem 

Kuriatą na czele, złożyli wizytę w Domu Seniora 
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w Szczawnie-Zdroju. Uczniowie zaśpiewali kilkanaście 

kolęd, nie kryjąc wzruszenia i łez. Rezydenci również 

śpiewali i również im zakręciła się łezka w oku. Każda 

osoba, zamieszkująca Dom Seniora otrzymała od Spółdziel-

ni Uczniowskiej i Rady Młodzieżowej Szczawna-Zdroju 

prezent świąteczny.

W piątkowe południe odbyło się w naszej szkole spotkanie 

wigilijne, w którym uczestniczyli pracownicy Zespołu 

Szkół oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu 

Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, Burmistrz 

Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatu 

Wałbrzyskiego Aneta Błaszkiewicz oraz emerytowani 

nauczyciele naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła dyrektor 

Jolanta Ozimek składając życzenia świąteczne, następnie 

program artystyczny przygotowany pod opieką Iwony 

Czech przedstawiła młodzież z klasy I LO artystycznej.

27 kwietnia 2018
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Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

ul.Kolejowa 2    58-310 Szczawno-Zdrój     tel. 74 843 26 07    

w Szczawnie-Zdroju

e-mail: ceramikszczawno@wp.pl     www.ceramik-szczawno.pl

Wicedyrektor  Iwona Czech Dyrektor  Jolanta Ozimek 
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1 Istniejące od 28 lat Szkolne Koło Krajoznawczo-

-Turystyczne (SKKT) PTTK „Wędrowniczek”, zostało 

wyróżnione przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego 

„Złotą Honorową Odznaką PTTK” za zasługi 

w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki.

Opiekunem koła od lat jest Artur Ciempa.

Złota Odznaka Honorowa PTTK dla Szkolnego 
Klubu Krajoznawczo-Turystycznego Wędrowniczek
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W marcu został rozstrzygnięty pierwszy etap 

powiatowego konkursu organizowanego przez nas 

we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną 

w Szczawnie-Zdroju. Konkurs miał tytuł: Portrety 

ludzi, oblicza kultury religii w powieściach Olgi  

Tokarczuk. Opiekunem naszej młodzieży była Sylwia 

Wiśniowska-Augustyn. 

Jak co roku, nasza szkoła była organizatorem Powiato-

wego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim, który 

odbył się w dniu 25 marca. Patronat Honorowy nad 

imprezą objął Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura. 

Laureatami konkursu, w kategorii szkół ponadgimna-

zjalnych zostały dziewczyny z naszej szkoły: 

1 miejsce zajęła Natalia Guz, 

2 miejsce - Dominika Rusiniak, 

3 miejsce - Julia Puchalska. 

Opiekunem uczennic był Artur Ciempa,

W ramach promocji czytelnictwa uczniowie Zespołu 

Szkół im M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie- 

-Zdroju pod opieką Sylwii Wiśniowskiej-Augustyn 

uczestniczyli 15 marca w spotkaniu autorskim 

z Joanną Bator w Filii nr 7 Biblioteki pod Atlantami na 

Piaskowej Górze promującym  najnowszą książkę pisarki 

– Rok królika. 
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1 2W dniu 28 marca odbyła się VIII edycja powiatowo-

-miejskiego konkursu „Moja Mała Ojczyzna”, którego 

organizatorami byli: Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu 

oraz Stowarzyszenie Niemiecko-Polskich Prawników 

Wałbrzych-Marburg. Z naszej szkoły w konkursie 

wystartowały dwie dziewczyny z naszej szkoły: Natalia 

Guz i Izabela Popiołek. 

Osiągnęliśmy wspaniały wynik, w postaci II miejsca 

Natalii i IV miejsca Izy. 

Opiekunowie: 

Magdalena Sosnowska-Mielczarek i Artur Ciempa.
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Powiatowy Konkurs 
Moja Mała Ojczyzna
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1 Msza święta o godzinie 9.00 w kościele p.w. Wniebo-

wzięcia NMP zainaugurowała uroczyste obchody święta 

11-Listopada w Szczawnie-Zdroju. Po mszy, tradycyjnie 

jak co roku, na placu kościelnym przed figurą Matki 

Boskiej i granitową tablicą ku czci narodowych 

Bohaterów, złożone zostały kwiaty i znicze.

Okolicznościową wiązankę kwiatów złożyła też 

delegacja Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Szczawnie-Zdroju pod opieką Iwony Czech.
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11
listopada

NARODOWE ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI
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1 01. 12. 2017 r. w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju uroczyście wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły 

stypendia otrzymały: Aleksandra Koncewicz i Urszula Dereczenik. Uroczystość swoim przybyciem uświetniła Minister Edukacji 

Narodowej Anna Zalewska. 

Stypendystki Stypendium Rady Ministrów 
wraz z Dyrektor ZS Jolantą Ozimek

We wtorek 5 grudnia 2017 r. odbyła się wycieczka do Nowej 

Rudy zorganizowana przez zarząd Towarzystwa 

Miłośników Szczawna-Zdroju. Celem wyprawy było 

zwiedzanie muzeum górnictwa oraz kościoła p.w. św. 

Mikołaja. Na wspólny wyjazd do Nowej Rudy Zarząd 

TMSZ zaprosił młodzież z naszej szkoły, która pojechała 

pod opieką Jolanty Ozimek i Iwony Czech. Wycieczka była 

atrakcyjna dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży, która 

nie pamięta czasów, kiedy na naszych terenach pracowało 

pięć kopalń. Dla starszych uczestników wycieczki, 

zwiedzanie muzeum było nostalgiczną podróżą do okresu 

znanego z młodości.

Po raz drugi w naszej szkole uczniowie klasy technikum 

ochrony środowiska i technikum spedytorskiego pod opieką 
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Spotkanie 
z Joanną Bator
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1 12.04.2017 r. zakończył się II etap Konkursu Literackiego 

Czytamy współczesnych autorów polskich pod patronatem 

Starosty Powiatu Wałbrzyskiego - pana Jacka Cichury 

i Burmistrza Szczawna-Zdroju - pana Marka Fedoruka. 

Konkurs w tym roku obejmował twórczość Olgi Tokarczuk. 

Trzecie miejsce zdobyła nasza uczennica Aleksandra 

Koncewicz.
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Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu 
Portrety ludzi, oblicza kultur i religii 
w powieściach Olgi Tokarczuk
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W dniu 11.04.2017 r. po raz kolejny odbył się w naszej 

szkole Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemiecko-

-języcznych. W tym roku była to już XVIII jego edycja. 
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Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki 

języka niemieckiego: Barbarę Tarczyluk i Małgorzatę 

Łukasiak-Ziębę.

W dniu 9 kwietnia w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu 

odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Mło-

dzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK 

zorganizowane przez Radę Programową ds. Młodzieży 

PTTK Oddziału „Ziemi Wałbrzyskiej”. 

W imprezie wzięło udział 48 uczniów reprezen-tujących 7 

szkół Wałbrzycha i powiatu oraz 3 koła turystyczne. W 

kategorii za najlepiej rozwiązany test turystyczno-

krajoznawczy zwyciężyła nasza uczennica Weronika 

Starostka. 

Opiekunowie: Artur Ciempa i Grzegorz Jaroni.

W czwartek 6 kwietnia 2017 roku Zarząd Towarzystwa 

Miłośników Szczawna-Zdroju zorganizował Spotkanie 

Wielkanocne z otwartym Konkursem Bab Wielkanocnych. 

Uroczystość odbyła się w holu Domu Zdrojowego, Konkurs 

Bab Wielkanocnych w Sali wypoczynkowej tego 

obiektu. Trzecie miejsce zdobyła nasza uczennica Weronika 

Wawro.

W ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników 

Szczawna-Zdroju nasza młodzież utworzyła w Hali 

Spacerowej stanowisko z własnoręcznie wykonanymi 

ozdobami świątecznymi podczas Konkursu Palm 

Wielkanocnych.
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z zakupionymi przez siebie kilkudziesięcioma cebulkami 

żonkili. Koordynatorem akcji w Szczawnie-Zdroju jest od 

roku 2011 Iwona Czech. 

W ramach przygotowań do uroczystości 70-lecia Zespołu 

Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju 

ogłoszono i rozstrzygnięto w naszej szkole pod opieką 

Beaty Wilczewskiej konkurs pt. Portret Marii 

Skłodowskiej-Curie. Ta wybitna uczona jest od roku 1972 

patronką naszej placówki.

23 października w Nowej Rudzie odbył się międzyna-

rodowy Konkurs Wiedzy o Polsce i o Czechach, 

w którym wzięło udział 27 szkół z całej Polski i z Czech. 

„Ceramik” reprezentowali: Aleksandra Koncewicz, 

Weronika Starostka, Agata Dworniczak oraz Dominik 

Cieślewicz, pod opieką Artura Ciempy. Uplasowaliśmy się 

na 5 miejscu.

W sobotę 28 października 2017 roku Zespół Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie świętował swoje 70. urodziny. Do tego 

pięknego jubileuszu szkoła przygotowywała się ponad rok. 

Uroczystości trwały cały dzień i odbywały się w kilku 

miejscach, konieczna była zatem sprawna organizacja, 

„dopięcie” terminów, przewidywanie czasu trwania 

poszczególnych punktów programu, przejścia z jednego 

obiektu do drugiego,  transportu. Przedsięwzięcie wymagało 

efektywnej współpracy wielu osób, dobrej komunikacji, 

wzajemnej pomocy, czasem nawet poświęcenia. Opłaciło 

się jednak – uroczystość odebrana została bardzo 

pozytywnie przez wszystkich Gości, Absolwentów, 

uczniów, rodziców, media. Wypowiedziana została nawet 

opinia, że szkoła podniosła bardzo wysoko poprzeczkę 

i jako organizator tej pięknej uroczystości stanowi wzór do 

naśladowania. W uroczystości brała udział Minister 

Edukacji Narodowej Anna Zalewska. (zdjęcie poniżej)

28.10.2017 roku w ramach 70-lecia szkoły nasz 

absolwent Krystian Leńczuk zaprezentował prace malarskie 

w szkolnej galerii NA PODDASZU.

Wystawę odwiedziła Minister Edukacji Narodowej  

pani Anna Zalewska oraz Burmistrz Szczawna-Zdroju 

Marek Fedoruk. 

30 października 2017 roku w Zamku Książ odbyła się 

uroczystość rozdania Aniołów Hospicjum. Zarząd Polskiego 

Towarzystwa opieki Paliatywnej w Wałbrzychu przyznał 

dyplomy i statuetki osobom, instytucjom, firmom, które 

działają w swoim środowisku na rzecz chorych tej placówki. 

Podczas uroczystości statuetkę Anioł Hospicjum 2017 

otrzymała Iwona Czech.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 70-lecie ZS, 28 października 2017
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W piątek 12 maja 2017 roku odbył się, zorganizowany 

przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-

-Zdroju, Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój 

oraz Zespół Szkól im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Szczawnie-Zdroju apel pod pomnikiem Ułanów Legii 

Polsko-Włoskiej.

Przypomnieć tutaj należy, że nasza szkoła jest opie-

kunem tego jedynego w Szczawnie-Zdroju miejsca  

pamięci narodowej. Certyfikat opieki otrzymaliśmy z rąk 

Wojewody Dolnośląskiego w roku 2010. Od kilku lat 

coroczne apele prowadzi Iwona Czech. (zdj.)

Czteroosobowa drużyna naszej szkoły, składająca się 

z uczennic: 

ź Katarzyny Szustak, 

ź Magdaleny Urbaniak, 

ź Katarzyny Poros 

ź Kai Sommerfeld, 

brała udział w dniu 22 maja, w XV edycji Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” w Nowej 

Rudzie. Do zawodów przystąpiło 51 zespołów z całej 

Polski. Dziewczyny z „Ceramika” uplasowały się na VIII 

miejscu w Polsce. 

Opiekun: Artur Ciempa.

W dniu 24 maja 2017 roku mieliśmy niecodziennego 

gościa z Warszawy. Do naszej szkoły przybył z prelekcją 

i filmem pan Zbigniew Grochowski, powstaniec 

warszawski, harcerz ze słynnych Szarych Szeregów. 

Jako młody chłopak brał udział w akcjach sabotażowych 

tej formacji. Był też młodym dokumentalistą, jako że jego 

ojciec był przed wojną dziennikarzem. Pan Zbigniew 

pokazał młodzieży unikatowe zdjęcia zrobione przez 

siebie podczas powstania warszawskiego. Była to 

wspaniała lekcja żywej historii. 

Spotkanie zorganizowała Iwona Czech.
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Uczestnicy apelu pod pomnikiem 
Ułanów Legii Polsko-Włoskiej
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1 W czerwcu odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Szczawnie-Zdroju Leśmianowska Noc Świętojańska, która 

rozpoczęła się otwarciem wystawy obrazów Marzeny Zdun 

pt. Anioł. W ramach współpracy Zespołu Szkół z tą 

placówką w zdarzeniu uczestniczyli nasi uczniowie, którzy 

recytowali wiersze poety. Opiekun: Sylwia Wiśniowska-

Augustyn.

W dniu 12 czerwca podsumowaliśmy ogólnopolską akcję 

„Ratuj konie”, koordynowaną przez Samorząd Uczniowski 

oraz nauczycieli: Małgorzatę Ziębę i Artura Ciempę. Celem 

akcji, organizowanej przez klub „Gaja” była całoroczna 

zbiórka makulatury na potrzeby koni. Jest to kolejny rok 

angażowania się naszej szkoły w to przedsięwzięcie. 

Od wielu lat uczestniczymy też w ogólnopolskiej akcji Góra 

Grosza.

CZERWIEC

2

3

SIERPIEŃ

1 W roku szkolnym 2016/2017 nawiązaliśmy współpracę 

z organizacją Semper Avanti, która zajmuje się m.in. 

realizacją młodzieżowych wymian polsko-niemieckich. 

Uczennica Dorota Jadykin wzięła udział w takiej wymianie i 

wyjechała w czasie wakacji na dwa tygodnie do Lüneburga 

w Niemczech.
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W SZCZAWNIE ZDROJU

1 W sobotnie przedpołudnie 2 września 2017 roku 

rozpoczęto w pięknych wnętrzach Domu Zdrojowego 

w Szczawnie-Zdroju Narodowe Czytanie Wesela  

Stanisława Wyspiańskiego. Nasza szkoła od pięciu lat 

bierze udział w tym przedsięwzięciu. Uczniowie 

odgrywają role postaci z kart dzieł wybitnych polskich 

pisarzy. 

W roku 2017 naszą szkołę reprezentowała także dyrektor 

Jolanta Ozimek, która odegrała w parze z prezydentem 

Wałbrzycha Romanem Szełemejem rolę Panny Młodej. 

Zespół Szkół bierze udział w akcji Narodowego Czytania 

na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Szczawna-

Zdroju. 

Uczestnicy Narodowego Czytania 2017

5

1 W dniu 13 października 2017r. piętnastu uczniów naszej 

szkoły z klasy I , II i III Technikum w zawodzie technik 

spedytor, wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych na 

Politechnice Wrocławskiej, w ramach projektu ,,Zawodowy 

Dolny Śląsk”. Tematem zajęć były jakościowe i ilościowe 

metody planowania przewozów towarowych. 

W poniedziałkowe południe 23 października 2017 roku 

miała miejsce w Szczawnie-Zdroju kolejna edycja 

ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. Sadzone podczas akcji 

żonkile są znakiem solidarności z pacjentami hospicjum. 

Na skwerze przy ulicy Kościuszki 20 obecni byli 

mieszkańcy miasta, przedstawiciele Ratusza z Burmistrzem 

Markiem Fedorukiem, Przewodniczącą Rady Miejskiej 

Ramoną Bukowską, Wiceburmistrz Urszulą Burek, 

Radnymi Rady Miejskiej, stawiła się także młodzież 

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

TAK MINĄŁ NAM ROK… 2017
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Akcja Pola Nadziei 
w Szczawnie-Zdroju
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