
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju jest jedną z najstarszych szkół ponadpodstawowych w powiecie wałbrzyskim. W 2017 roku 

obchodził 70-lecie swojego istnienia. Placówka była i jest mocno zintegrowana ze swoim środowiskiem i na przestrzeni dziesięcioleci uczestniczyła 

w niezliczonej ilości przedsięwzięć spajających szkołę z najbliższym otoczeniem. W Zespole Szkół zawsze dużo się dzieje, młodzież inspirowana przez swoich 

nauczycieli działa w wielu różnych dziedzinach: sportowej, artystycznej, wolontariackiej, muzycznej, reprezentując placówkę podczas konkursów, 

zawodów, przeglądów, olimpiad i akcji charytatywnych. W niniejszej publikacji prezentujemy dwanaście miesięcy z  życia Zespołu Szkół w Szczawnie-

-Zdroju – obraz pracy uczniów i ich opiekunów, rozwoju placówki i dążenia do tworzenia nowoczesnego miejsca, w którym młodzi ludzie nie tylko mogą się 

kształcić, ale też zdobywają umiejętności w wielu dziedzinach.

Rok 2018 rozpoczął się coroczną ogólnopolską 

akcją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W   naszej   szkole   sztab   WOŚP   dla   miasta 

Szczawno-Zdrój  powstał  już  w  roku  2014 

i  nieprzerwanie  funkcjonuje  zyskując  coraz 

większą popularność. Rok 2018 rozpoczął się 

coroczną ogólnopolską akcją Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W naszej szkole sztab 

WOŚP dla miasta Szczawno-Zdrój powstał 

już w roku 2014 i nieprzerwanie funkcjonuje 

zyskując coraz większą popularność. 27 Finał 

WOŚP odbył się 13 stycznia 2019 roku pod hasłem 

„Pomaganie jest dziecinnie proste" a jego celem 

była zbiórka na zakup nowoczesnego  sprzętu  

medycznego  dla  specjalistycznych szpitali 

dziecięcych. Zebrano 12 418 zł oraz walutę obcą. 

Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój ufun-

dowała  obiady  dla  kwestujących  w tym dniu. 

W szkole odbył się kiermasz – uczniowie przy-

gotowali i sprzedawali ciasta, z których dochód 

został   przeznaczony   na   rzecz   WOŚPu.

Tak minął nam rok… 2018
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30  stycznia  2018

W niedzielne popołudnie, 28 stycznia 2018 roku, 

w pięknych barokowo-rokokowych wnętrzach 

Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego 

w Szczawnie-Zdroju, odbył się Koncert Noworo-

czny  dedykowany  mieszkańcom  miasta i  go-

ściom  w  nim  przebywającym. 

Koncert zorganizowany został przez Zespół Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-

-Zdroju oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników 

Szczawna-Zdroju. 

Zgromadzonych w sali teatralnej gości przy-

witały:  w  imieniu  Zespołu  Szkół  im. Marii 

Skłodowskiej - Curie   w   Szczawnie - Zdroju  - 

dyrektor placówki, pani Jolanta Ozimek oraz 

w imieniu Towarzystwa Miłośników Szczawna-

-Zdroju - prezes stowarzyszenia Iwona Czech, 

która  jest  też  polonistką  w  Zespole  Szkół.

Koncert Noworoczny podzielony był na dwie 

części: pierwsza nawiązywała do minionych 

Świąt  Bożego  Narodzenia.  Były  więc  kolędy 

w wykonaniu orkiestry dętej z Głuszycy pod 

dyrekcją kapelmistrza Eugeniusza Lecia i kolęda 

Jasełka podczas Koncertu Noworocznego - 28 stycznia 2018

Gości Koncertu Noworocznego witają 
Jolanta Ozimek i Iwona Czech



Walentynki - 14 lutego 2018

ZESPÓŁ	SZKÓŁ	IM.	MARII	SKŁODOWSKIEJ	-	CURIE	

W	SZCZAWNIE-ZDROJU

Zgodnie  z  wolą  nowo  wybranej  dyrektorki 

funkcja  wicedyrektora  powierzona  została 

Iwonie Czech, a kierownikiem szkolenia prakty-

cznego  została  Ilona  Mróz.

W dniach 6-7 lutego gościliśmy dwóch przemi-

łych Brytyjczyków: Alexa i Brada z Portsmouth. 

Dzięki  ich  uprzejmości  odbyły  się  warsztaty 

językowe. Zabawne gry pokazały uczniom jak 

przyjemna może być nauka angielskiego. Nasi 

goście zgodzili się na częstsze wizyty. 

W lutym 2018 roku zaszły zmiany w kierow-

nictwie naszej szkoły – organ prowadzący 

Zespół  Szkół  im.  Marii  Skłodowskiej - Curie 

w Szczawnie-Zdroju – Starosta Powiatu Wał-

brzyskiego - powierzył stanowisko dyrektora 

szkoły – Jolancie Ozimek, która przez prawie rok 

pełniła obowiązki dyrektora placówki.

  

14 lutego 2018 – Miejskie Walentynki

Uczniowie Skłodowskiej zakochani w Szczawnie 

i literaturze…. Tegoroczne Walentynki uczniowie 

Zespołu  Szkół  im.  M. Skłodowskiej-Curie 

w Szczawnie-Zdroju celebrowali w szczególny 

sposób. 14 lutego zainspirowani przez Bur-

mistrza Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej pana 

Marka  Fedoruka  we  współpracy  z  Miejską 

Biblioteką  Publiczną  nasi  wychowankowie 

wcielili się w literackie pary zakochanych w sobie 

bohaterów. Była to niezwykła podróż w czasie! 

Na wstępie odkryli największą tragiczną miłość 

utrwaloną w literaturze, w role miłosnych par 

wcielili  się:  Joanna  Dusza  i  Sebastian  Grazke, 

Magdalena Urbaniak i Dawid Cholewa, Agata 

Fedoronok i Kacprem Rypan, Monika Strychow-

ska i Bartek Żywicki, Karolina Arent i Maciek 

Mroziński, Wiktoria Lesiak i Kacper Kądziołka, 

Anna  Nosal,  Nikola  Duda,  Ola  Koncewicz 

i Gracjan Przebieracz, Katarzyna Dziewońska 

i Kacper Agaciak. Czytanie literatury ozdobione 

zostało  utworami  muzycznymi  śpiewanymi 

przez Katarzynę Dziewońską i Kacpra Agaciaka 

oraz układami tanecznymi Nikoli Derdy. Prze-

wodniczką po świecie literatury była Magdalena  

Klimczak  –  dyrektor  MBP  w  Szczawnie-Zdroju  

i  Sylwia  Wiśniowska-Augustyn  –  polonistka  

Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. Impreza 

dzięki atrakcyjnej oprawie przygotowanej przez 

ratusz przysporzyła wiele radości młodszym 

i  starszym  mieszkańcom  Szczawna-Zdroju.

N A G R O D A  D L A  N A S Z YC H  U C Z N I ÓW 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE prowadzone 

przez  państwa  Izabelę  i  Dariusza  Mitręga.

LOTNISKO WE WROCŁAWIU - WYCIECZKA 

ZAWODOZNAWCZA. Dnia 9 lutego 2018r. 

uczniowie klasy II i III Technikum Spedycyjnego 

pojechali na wycieczkę zawodoznawczą do Portu 

Lotniczego we Wrocławiu. Uczniowie spotkali się 

tam z pracownikami lotniska m.in. służbą celną, 

służbą ochrony lotniska oraz strażą pożarną. 

Zapoznali się z ich zakresem obowiązków oraz 

wysłuchali w jaki sposób robot zaprogramowany 

do wykrywania zagrożeń, ułatwia pracę praco-

wnikom. Mieli też okazję zobaczyć nowoczesny 

sprzęt Straży Pożarnej, która obsługuje tylko 

port lotniczy. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni 

nadziei na kolejne, równie interesujące, wyjazdy.

LUTY
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zaśpiewana przez uczniów klasy I LO artysty-

cznej Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju: Wero-

nikę Bany i Kacpra Agaciaka. Na scenie obejrzeć  

można  było  też  jasełka,  w  których poszczegól-

ne  role  odgrywali  członkowie  Towarzystwa   

Miłośników   Szczawna-Zdroju. 

Drugi  blok  wprowadził  widzów  w  nastrój 

karnawałowy, a rozpoczął go pokaz tańca z 

kulami, wykonany przez uczennicę klasy I LO 

artystycznej  Nikolę  Derdę.  Sympatycznym 

akcentem było uczestnictwo w koncercie absol-

wentów szkoły i to zarówno w roli aktorów czy 

wokalistów, jak  i w szeregach orkiestry dętej. 

Impreza w Teatrze Zdrojowym była urozmai-

cona, widzowie wysłuchali piosenek z musicalu 

Metro,  a  także  z  repertuaru  m.in.  Grzegorza 

Turnaua, Mieczysława Fogga, Natalii Schroeder, 

Celin Dijon, Franka Sinatry, a wykonawcami  

byli  uczniowie  i  absolwenci  Zespołu  Szkół 

w Szczawnie-Zdroju:  Iwona  Sochacka,  Kamil 

Rąpała, Kacper Agaciak, Piotr Gaczyński. Ideą 

Koncertów Noworocznych jest też humor dostar-

czany widzom, dlatego i tym razem pojawił się 

skecz w wykonaniu Marty Ozimek i Piotra 

Gaczyńskiego oraz bajka dla dorosłych z udzia-

łem członków TMSZ. Na zakończenie Koncertu 

Noworocznego  prowadzonego  przez  Iwonę  

Czech  i  Stefana  Okoniewskiego,  po złożonych 

życzeniach na kolejne 11 miesięcy nowego 2018 

roku, głos zabrali m.in. Burmistrz Szczawna-

-Zdroju Marek Fedoruk, życząc zespołowi two-

rzącemu tegoroczny Koncert Noworoczny dal-

szych  udanych  przedsięwzięć.

W spektaklu wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół 

w Głuszycy, Świdnicy, Szczawna-Zdroju i  Wał-

brzycha. Udział w spektaklu wzięli także nasi 

Piątego  marca  2018  r. odbył się w Teatrze Zdro-

jowym w Szczawnie-Zdroju spektakl pt. Witold 

Pilecki – Melduję, Ojczyzno moja, że rozkaz 

wykonałem, poświęcony życiu i dokonaniom rot-

mistrza  Witolda  Pileckiego.

Organizatorem wydarzenia było Wałbrzyskie 

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. W roli prowa-

dzących  imprezę  wystąpili  prezes  Zarządu 

WZWiN Stanisław Szmeruk oraz związana ze 

Szczawnem   poetka   Grażyna   Szymborska. 
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uczniowie z klasy II TOŚ/SP - Mateusz Mikuła, 

który odegrał rolę Witolda Pileckiego i Kacpra 

Rypana w roli Józefa Różańskiego. Witold Pilecki 

był rotmistrzem kawalerii, współzałożycielem 

Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, 

uczestnikiem kampanii wrześniowej, powstania 

warszawskiego, więźniem obozu Auschwitz, do 

którego przedostał się realizując misję Tajnej 

Armii  Polskiej.  W  obozie  sporządzał  raport 

o ludobójstwie w obozie Auschwitz. Po wojnie 

został skazany na śmierć przez komunistyczne 

władze Polski Ludowej i stracony 25 maja 1948 

roku  w  więzieniu  mokotowskim  w  Warszawie.

Nagroda dla naszych uczniów - warsztaty 

ceramiczno-graficzne. W starej kopalni w Wał-

brzychu prowadzone  przez  pana  Grzegorza  

Sypko.

5  marca  2018  roku  -  warsztaty  garncarskie 

w Starej Kopalni w Wałbrzychu prowadzone 

przez  panią  Magdalenę  Sienicką.

II miejsce w ogólnopolskim konkursie tęcza - 

Julia Skiba z klasy III LO plastyczno-dekora-

torskiej. Konkurs tradycyjnie zorganizowany był 

przy współpracy merytorycznej z Wydziałem 



Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Wałbrzyskiej 
- rozdanie dyplomów i nagród

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Tęcza, 
Dyrektor Jolanta Ozimek gratuluje Julii Skibie
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Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy 

i Kultury  Regionalnej  „Pokolenie”.  W  tym  roku 

przewodnim tematem był: „Świat w kolorach”. 

Na  szczeblu  szkolnym  zostały  wyróżnione 

jeszcze  2  prace:  K. Dziewońskiej  z  kl.  I  LO 

artystycznej  oraz  Olwii  Drewniok  kl.  III  LO 

plastyczno-dekoratorskiej. Nauczycielem przy-

gotowującym  Julię  do  konkursu  była  Beata 

Wilczewska.

Dnia  13.03.18 r.  reprezentacja  12  dziewcząt 

wraz z nauczycielem wychowania fizycznego 

Leszkiem Mokrzyckim ZS brała udział w zawo-

dach Piłki Ręcznej dziewcząt na szczeblu po-

wiatowym (1/2 wojewódzkich). Turniej zorgani-

zowany był w Ząbkowicach, gdzie do rywalizacji 

zakwalifikowana była szkoła gospodarzy z 

Ząbkowic, Świebodzic, Kłodzka oraz Szczawna-

Zdroju. Nasza drużyna rozegrała dwa mecze, 

pierwszy ze  Świebodzicami  -  wynik  7:11  i  drugi 

z  Kłodzkiem  -  wynik  8:12.  Spotkania  były 

wyrównane,  jednak  po  pasjonującej  walce 

ulegliśmy obu drużynom. Kapitanem  drużyny  

Reprezentacja piłki ręcznej podczas zawodów  w Ząbkowicach  - marzec 20218

Gospodarzem konkursu była Pani Dyrektor 

"Ceramika" Jolanta Ozimek. Prowadzącym całą 

imprezę, autorem pytań konkursowych był 

nauczyciel naszej szkoły i przewodnik tury-

styczny  Artur  Ciempa,  któremu  pomagali 

uczniowie klas: III turystyczno-fotograficznej: 

Karolina  Arent,  Anna  Nosal,  Kamila  Janicka, 

Aleksandra  Koncewicz,  II  humanistycznej: 

Weronika Król, Wiktoria Borawska, Dominik 

Głowacki. W pierwszej części uczestnicy mieli 

XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie 

Wałbrzyskim.

Jak co roku, nasza szkoła była organizatorem 

Powiatowego  Konkursu  Wiedzy  o  Regionie 

Wałbrzyskim, który odbył się w dniu 24 marca. 

Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta 

Wałbrzyski. Gościliśmy rekordową liczbę, prawie 

50 osób, w tym aż 36 uczniów, reprezentujących 

10 szkół  i  2  koła  turystyczne  powiatu.

była  Justyna  Woźniak, a wyróżnienie za 

najlepszą zawodniczkę drużyny otrzymała 

Katarzyna Lichwa obie z klasy III LO. Rywalizację 

zakończyliśmy na IV miejscu w etapie 1/2 

wojewódzkich, co jest dużym sukcesem  ZS  ze  

Szczawna-Zdroju  i  było  szansą pokazania  

sportowych  ambicji  naszej  szkoły innym 

miastom.

Nawiązanie współpracy  z  PWSZ

W dniu 14 marca 2018 r. nasza Szkoła podpisała 

porozumienie o współpracy Państwową Wyższą 

Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wał-

brzychu. Stosowną umowę podpisali  dr hab. 

Piotr Jurek, prof. nadzw. Rektor PWSZ AS oraz 

mgr Jolanta Ozimek, dyrektor Szkoły.

 im. Angelusa Silesiusa  w Wałbrzychu

Strony postanowiły promować i inicjować długo-

falową i wielokierunkową współpracę w intencji 

rozwoju  kulturalnego  i  naukowego.

za zadanie rozwiązać test krajoznawczy, składa-

jący się  z  30  pytań,  zaś  w  drugiej  opowiadali 

o ciekawostkach związanych z "małą ojczyzną". 

Jury ustaliło, że w wśród szkół ponadgimna-

zjalnych specjalne nagrody w kategorii za naj-

lepiej rozwiązany test otrzymała m.in.: nasza 

uczennica Weronika Starostka z klasy III tury-

styczno-fotograficznej.

N agrody  ufundowali:  Starostwo  Powiatowe 

w Wałbrzychu, Urząd Miejski w Szczawnie-

-Zdroju, Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, 

Muzeum  Porcelany  w  Wałbrzychu,  Polskie 

Towarzystwo   Schronisk   Młodzieżowych 

Oddział w Wałbrzychu, Spółka Zamek Książ 

w Wałbrzychu, Rada Rodziców przy Zespole 

Szkół   w   Szczawnie-Zdroju.

Po raz pierwszy w rym roku rozszerzono formułę 

konkursu i od roku 2018 jest to Powiatowy 

Konkurs Palm Wielkanocnych, któremu hono-

rowego  patronatu  udzielił  Starosta Wałbrzyski 

oraz  Burmistrz  Szczawna-Zdroju. W tym roku 

do konkursu zgłoszono 10 palm zarówno  ze  

Szczawna  jak  i  Wałbrzycha. Po ocenie wyjątko-

wo pięknych w tym roku palm (wśród których 

znalazła się także palma osiągająca wysokość 

blisko 10 metrów!) jury przyznało miejsca 

w  trzech kategoriach: Dzieci, Młodzież, Dorośli.

POWIATOWY KONKURS PALM 

WIELKANOCNYCH  2018

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-

Zdroju oraz Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Szczawnie-Zdroju zorganizowali 22 

marca 2018 roku piątą już edycję Konkursu Palm 

Wielkanocnych, który od samego początku 

zyskał aprobatę mieszkańców naszego miasta, 

szczawieńskich szkół, uczestników z Wałbrzy-

cha,  a  także  kuracjuszy  przebywających 

w  uzdrowisku  na  leczeniu,  bowiem  jest  to 

wydarzenie, które oprócz współzawodnictwa 

i dążenia do zwycięstwa w Konkursie, wpisuje się 

w atmosferę przeżywania Świąt Wielkiej Nocy. 



Natalia Guz - II miejsce w konkursie Orzeł Biały 
- kwiecień 2018

Praca Natalii Guz w konkursie Orzeł Biały

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu pla-

stycznego  „Orzeł  Biały  –  nasza  duma”

W środowe południe 4 kwietnia 2018 roku odby-

ła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Orła Białego w Wałbrzychu uroczystość rozdania 

nagród w okręgowym etapie ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego Orzeł Biały – nasza 

duma. Inicjatorem konkursu zorganizowanego 

na okoliczność 100. rocznicy odzyskania Niepo-

dległości była Kancelaria Senatu RP. Tematem 

ZESPÓŁ	SZKÓŁ	IM.	MARII	SKŁODOWSKIEJ	-	CURIE	

W	SZCZAWNIE-ZDROJUMAJ

Uroczysty apel pod pomnikiem Ułanów Legii 

Polsko-Włoskiej  w  Szczawnie-Zdroju.

W piątek 11 maja 2017 roku odbył się, zorgani-

zowany przez Zarząd Towarzystwa Miłośników 

Szczawna-Zdroju,  Uzdrowiskową  Gminę Miej-

ską Szczawno-Zdrój oraz Zespół Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, apel  

pod  pomnikiem  Ułanów  Legii  Polsko-Włoskiej,  

upamiętniający  zwycięską  bitwę stoczoną na 

Czerwonym Wzgórzu pomiędzy wojskami prus-

kimi a koalicją wojsk napoleońskich, w której 

znaczącą rolę odegrała polska kawaleria. Piątko-

wa uroczystość zainicjowała trzydniowe  obcho-

dy  211. rocznicy  bitwy,  współorganizowane  

przez  Uzdrowiskową  Gminą Miejską Szczawno 

-Zdrój, Gminę Stare Bogaczowice,  Towarzystwo  

Miłośników  Szczawna-Zdroju, Spółkę Uzdro-

wiska „Szczawno-Jedlina” S.A., Pałac Struga. 

Apel rozpoczął się o godzinie 12.00 powitaniem 

licznie zgromadzonej publiczności przez pro-

wadzących – Iwonę Czech wicedyrektor Zespołu 

Szkół w Szczawnie-Zdroju i Prezes Towarzystwa 

Miłośników Szczawna-Zdroju  oraz  majora  

Jacka  Barana  z  Wojewódzkiego  Sztabu  

Wojskowego  we  Wrocławiu i zarazem Radnego 

Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju. W uroczystości 

uczestniczyli: przedstawiciele  władz  samorzą-

dowych Szczawna, z Burmistrzem Markiem 

Fedorukiem i Radnymi RM, Członek Zarządu 

Powiatu Wałbrzyskiego – Mirosław Potapowicz, 

Wójt Gminy Stare Boga-czowice Mirosław Lech, 

Prezes spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” 

S.A. Paweł Skrzywanek, Krzysztof Wieczorek 

z Fundacji Pałac Struga. Na uroczystość przybył 

również przedstawiciel posła RP Ireneusza Zyski - 

pan Marek Olszewski. Uroczystą atmosferę apelu 
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GŁOSOWALIŚMY  NA  NASZE  UCZENNICE !!!

prac konkursowych było polskie godło, począ-

wszy od Mieszka I do czasów współczesnych. 

Pięćdziesięciu senatorów podjęło się organizacji 

konkursu  w  swoich  okręgach  senatorskich. 

W okręgu wałbrzyskim konkurs odbył się pod 

patronatem senatora Wiesława Kiliana. Wzięło 

w nim udział 98 prac z 49 szkół. Sukcesem naszej 

szkoły jest zdobycie II miejsca przez uczennicę 

klasy  II  LO  humanistycznej  Natalię  Guz!

Gratulacje  dla  Natalii  i  jej  opiekunki  Beaty 

Wilczewskiej.

Do Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego 

USKI pod hasłem „Zdobywaj wiedzę i świat” 

zgłoszone zostały cztery uczennice naszej szkoły, 

a jedna z nich stypendium uzyskała - Julia Burnat 

z klasy I LO artystycznej, uzdolniona muzycznie, 

gra na dziesięciu instrumentach, w tym na uku-

lele. Julia reprezentuje szkołę podczas imprez 

szkolnych i środowiskowych o zasięgu powia-

towym, w konkursach wokalnych (I miejsce 

w konkursie „Piosenka turystyczną żegnamy 

sezon”). Ma ciekawą barwę głosu, sama sobie 

akompaniuje.

II miejsce w Turnieju Przedsiębiorczości. W dniu 

11 IV 2018 drużyna Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju zajęła 

II miejsce w Turnieju Przedsiębiorczości odby-

wającego  się  w  ramach  Dnia  Kariery 

Państwowej Wyższej  Szkole  Zawodowej  im.  

Angelusa Silesiusa. Nasza szkołę reprezento-

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidu-

alnego  zwróciła  się  do  nas  o  wytypowanie 

uczniów mogących starać się o stypendia przy-

dzielanie przez USKI, przy czym o to wyróżnienie 

i wsparcie finansowe mogli się ubiegać nie tylko 

dla uczniowie osiągający wysokie wyniki w na-

uce,  ale  także  osoby  uzdolnione  artystycznie, 

społecznicy, programiści, sportowcy.

wały: Weronika Bany, Wiktoria Lesiak, Amina 

Kipińska i Katarzyna Dziewońska pod opieką 

prof. Grzegorza Jaroniego. Dodać należy, że 

z  wałbrzyską  PWSZ  mamy  od  roku  2018 

podpisaną   umowę   o   współpracy.

Celem  konkursu  jest  rozbudzenie  w  uczniach 

zainteresowania geografią, historią, polityką, 

kulturą i gospodarką Niemiec, Austrii i Szwaj-

carii, a także zwyczajami i tradycjami krajów 

niemieckojęzycznych. Wszyscy uczestnicy 

wykazali się rzetelną wiedzą, włożyli wiele 

wysiłku w przygotowania i uzyskali bardzo dobre 

wyniki. Oto nazwiska zwycięzców: I miejsce – 

Urszula Dereczenik  (klasa  3  TOŚ/TS),  II  

miejsce- Katarzyna Grzegorczuk (klasa 3 

TOŚ/TS), III miejsce - Paulina Gwiazda, klasa III 

LO turystyczno-fotograficzna.  Laureatki  otrzy-

mały nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy 

konkursy zostali uhonorowani dyplomami. 

Gratulujemy sukcesu i liczymy na ponowny 

udział  w  następnych  edycjach  konkursu!

17 kwietnia odbyła się interdyscyplinarna 

lekcja chemia po angielsku. Klasa 1 toś zmierzyła 

się z zadaniami odczytywanymi za pomocą 

kodów QR z zakresu kompleksometrycznego 

oznaczenia wapnia. Brzmi strasznie? Wg kl. I 

TOŚ było to łatwiejsze niż nauka angielskich 

czasów.

Zapraszamy do naszej galerii zdjęciowej, gdzie 

można   obejrzeć   zdjęcia   z  przebiegu  konkursu.

W dniu 18.04.2018 r. po raz kolejny odbył się 

w naszej szkole Szkolny Konkurs Wiedzy o Kra-

jach Niemieckojęzycznych. W tym roku była to 

już XIX jego edycja. Konkurs został zorgani-

zowany przez nauczycielkę języka niemieckiego 

prof. Małgorzatę Łukasiak-Ziębę.

XIX edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o 

Krajach   Niemieckojęzycznych
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Konferencja Erasmus , maj 2018 

211 rocznica bitwy na Czerwonym Wzgórzu - maj 2018

Konferencja  Regionalna  Programu  Erasmus+ 

w  wałbrzyskiej  PWSZ

W uroczystości uczestniczyła młodzież szkolna 

szczawieńskich placówek: Szkoła Podstawowa 

pod opieką dyrektor Sylwii Kotarby, Zespół Szkół 

im. Marii Skłodowskiej – Curie z dyrektor Jolantą 

Ozimek, były także przedszkolaki z Miejskiego 

Przedszkola w Szczawnie-Zdroju pod opieką 

dyrektor Urszuli Drozdowskiej, po raz kolejny 

przybyli  uczniowie  ze  szkół  wałbrzyskich: 

z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana 

Kochanowskiego pod opieką dyrektora Pawła 

Łuczyńskiego, Publicznego Gimnazjum im. 

Noblistów Polskich pod opieką Szczepana 

Dębowskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 

2 im. Orła Białego w Wałbrzychu oraz z Zespołu 

Szkół nr 4. Obecna była również młodzież  

z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach 

z dyrektorem Adrianem Furmaniakiem.  

Po przedstawieniu gości prowadząca Iwona 

Czech przedstawiła krótki rys historyczny 

związany z obchodzoną rocznicą. W ramach 

krótkiego programu artystycznego uczennice ZS 

w Szczawnie-Zdroju Julia Burnat i Sylwia Bereś 

zaśpiewały dwie piosenki patriotyczne.

Najważniejszymi gośćmi byli weterani, komba-

tanci z różnych środowisk: Kombatanci Rzeczy-

pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Polity-

cznych Koła Piaskowa Góra w Wałbrzychu 

z  weteranem  walk  o  Kołobrzeg  w  1944  r. 

podnieśli żołnierze Garnizonu Wrocław z komen-

dantem majorem Sławomirem Skałeckim, kom-

pania honorowa 10. Wrocławskiego Pułku Do-

wodzenia pod dowództwem  kapitana  Marka 

Mirowskiego. Po raz pierwszy gościliśmy z okazji 

rocznicy  Bitwy  na  Czerwonym Wzgórzu 

Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Wojewódz-

kiej Policji we Wrocławiu z kapelmistrzem 

orkiestry kom. Adamem Witiwem i tambour-

majorem  asp.  sztab.  Marcinem  Świrskim. 

W poniedziałek 14 maja 2018 klasa I LO arty-

styczna pod opieką wicedyrektor Iwony Czech, 

uczestniczyła w Konferencji Regionalnej Pro-

gramu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Wałbrzychu. Gościem specjalnym 

konferencji była Anna Zalewska - Minister Edu-

kacji Narodowej. Podczas sesji plenarnej można 

było dowiedzieć się o proponowanych przez 

program ofertach rozwoju możliwości i kom-

petencji na różnych szczeblach edukacji a także 

w  dorosłym  życiu. 

Dużo ofert kierowanych jest także dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, zarówno w kształ-

ceniu ogólnym, jak i zawodowym.

KONFERENCJA NA TEMAT ŻYCIA I DZIEŁA 

ZOFII KOSSAK.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie 

Civitas Christiana w Wałbrzychu. Konferencję 

W  sali  kameralnej  Teatru  Zdrojowego  

w Szczawnie-Zdroju odbyła się 22 maja konfe-

rencja pt. Silva rerum na temat życia i dzieła Zofii 

Kossak, w 50. rocznicę śmierci pisarki.
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W środę 23 maja 2018 r. odbyła się w sali 

ko nfe re n c y j n e j  S ta ro s t wa  Pow i a towe g o 

w Wałbrzychu IV konferencja szkoleniowa pt. 

„Edukacja włączająca, czyli szkoła ogólno-

dostępna dla każdego ucznia. Teoria i praktyka”, 

zorganizowana przez Powiatową Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. W konferencji 

uczestniczyła dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu 

Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szcza-

wnie-Zdroju. Diagnoza potrzeb środowiska 

edukacyjnego wskazuje, że na etapie szkoły 

ponadgimnazjalnej istnieje luka w kształceniu 

uczniów z niepełnosprawnościami, w tym 

szczególnie młodzieży z autyzmem. Lokalna 

oferta edukacyjna dla uczniów po ukończeniu 

gimnazjum nie uwzględnia kształcenia na tym 

etapie. Wychodząc naprzeciw potrzeb młodzieży 

i rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, 

a także naprzeciw oczekiwaniom sektorów 

zawodowych borykających się z deficytami 

kadrowymi na różnych szczeblach, Zespół Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawie-Zdroju 

otwiera oddziały specjalne dla młodzieży ze 

spektrum autyzmu w tym Zespół Aspergera na 

kierunkach; technik informatyk i technik ochrony 

środowiska. Podczas konferencji można było 

wysłuchać wykładu na temat edukacji włącza-

jącej, można było też zapoznać się z doświadcze-

IV KONFERENCJA SZKOLENIOWA pt. „Edu-

kacja włączająca, czyli szkoła ogólnodostępna 

dla każdego ucznia. Teoria i praktyka”

rozpoczął wykład biskupa świdnickiego prof. 

Ignacego Deca, następnie biografię pisarki 

przedstawiła badaczka jej dziejów pani Joanna 

Jurgała-Jureczka. W programie artystycznym 

konferencji nasze uczennice Julia Burnat i Sylwia 

Bereś z klasy I LO art. zaśpiewały piosenki 

patriotyczne. W konferencji uczestniczyła 

dyrekcja Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju – 

Jolanta Ozimek i Iwona Czech.



Dni Szczawna-Zdroju, czerwiec 2018

Podczas tegorocznych Dni Szczawna-Zdroju 

bardzo wyraziście zaprezentował się Zespół 

Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczaw-

nie-Zdroju wraz z zaprzyjaźnionym Towa-

rzystwem Miłośników Szczawna-Zdroju. Bardzo 

starannie przygotowywaliśmy się do zaakcen-

towania obowiązującego leit motivu święta 

Szczawna, jakim były klimaty retro. Członkini 

zarządu  TMSZ  Łucja  Śmigielska  uszyła 

kilkanaście strojów z lat 20. i 30. XX wieku, które 

pięknie prezentowały się na naszych uczennicach 

i uczniach z klasy I LO artystycznej. Młodzież 

ubrana w te atrakcyjne stroje z epoki, przeszła 

wraz z wrocławską orkiestrą dętą w paradzie 

inicjującej Dni Szczawna-Zdroju 2018. Swoją 

obecnością niewątpliwie ubarwiła program 

wydarzeń obu dni. W sobotę klasy artystyczne 

wystawiły na sztalugach w Hali Spacerowej 

swoje prace graficzne i malarskie. Tego samego 

dnia na scenie obok muszli koncertowej mieliśmy 

swój półgodzinny blok, podczas którego Wikto-

Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju tradycyjnie 

obecny  na  Dniach  Szczawna-Zdroju.

Julia Burnat zdobyła w Pułtusku II m-ce 
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 

Czerwonych Gitar, czerwiec 2018
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ria, Kasia i Kacper z klasy I LO artystycznej śpie-

wali piosenki retro. Piękne tło stanowili ich 

koleżanki i kolega ubrani w stroje epokowe. Na 

szachownicy pod muszlą koncertową piękny 

pokaz tańca z ognistymi kulami zademon-

strowała Nikola – również z I LO artystycznej. 

W niedzielę Wiktoria i Julia z tej samej klasy 

zaprezentowały przed publicznością talent 

wokalny w asyście retro koleżanek i kolegi, 

a dyrektorki Jolanta Ozimek i Iwona Czech 

reklamowały w Hali Spacerowej, przy wspólnym 

stoliku z Towarzystwem Miłośników Szczawna-

-Zdroju, naszą szkołę i jej ofertę edukacyjną.

Kolejny sukces Julki Burnat

W ramach XVIII Dni Szczawna-Zdroju odbyło się 

II dyktando „O Pióro Burmistrza”, zorganizowane 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. T. Boya 

Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju. Dyktando 

odbyło  się  w  dwóch  kategoriach  –  juniorzy 

i dorośli.  "Uzdrowiskowym Mistrzem Ortografii" 

w kategorii junior została Julia Burnat z klasy I 

LO artystycznej.
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niami praktyków, pracujących na co dzień 

z osobami niepełnosprawnymi. Na koniec konfe-

rencji głos zabrała dyrektor naszej szkoły Jolanta 

Ozimek przedstawiając ofertę edukacyjną 

Zespołu Szkół w omawianym zakresie. Dyrektor 

Jolanta Ozimek zachęcała obecnych na konferen-

cji dyrektorów i pracowników placówek eduka-

cyjnych powiatu wałbrzyskiego do upowszech-

n i e n i a  i nfo r m a c j i  o  n ow yc h  k i e r u n k a c h 

otwieranych  w  roku  szkolnym  2018/2019 

w szczawieńskim  Zespole  Szkół.

Julia Burnat – II miejsce w Polsce!

Julka Burnat z klasy I LO artystycznej zakwalifi-

kowała  się  do  finałowego  etapu  konkursu 

wokalnego Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 

Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar . Julia 

stawiła się w mazowieckim miasteczku Puł-

tusk, będącym miejscem urodzenia Krzysztofa 

Klenczona, stanęła do rywalizacji z uczestnikami 

przybyłymi z całej Polski, zaśpiewała w uro-

kliwym amfiteatrze Domu Polonii piosenkę 

Płoną góry, płoną lasy i zdobyła II miejsce 

w Polsce. Jest to niewątpliwie duży sukces naszej 

młodej wokalistki, gratulujemy miejsca wśród 

najlepszych  w  Polsce.  Przy  okazji  pobytu 

w Pułtusku Julia Burnat zwiedziła wraz ze 

swoją wychowawczynią Iwoną Czech Muzeum 

Romantyzmu  w  Opinogórze.  

W dniu 12 czerwca 2018 roku po raz kolejny 

mieliśmy możliwość przyjąć w naszej szkole 

niecodziennego gościa. Tak jak w zeszłym roku 

przybył do naszej szkoły z prelekcją i filmem pan 

Zbigniew Grochowski, powstaniec warszawski, 

harcerz ze słynnych Szarych Szeregów. 

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

W dniu 7 czerwca 2018 roku szkoła uczestni-

czyła w Dniu Bezpieczeństwa Cyfrowego. Trzy 

miesiące wcześniej zgłosiliśmy naszą placówkę 

do ogólnopolskiego projektu CYFROWOBEZ-

PIECZNI. „Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie 

„Miasta w Internecie” realizuje na zlecenie i we 

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodo-

wej - ogólnopolski projekt CYFROWOBEZ-

PIECZNI.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Jego 

Jako młody chłopak brał udział w akcjach sabo-

tażowych tej formacji. Był też młodym doku-

mentalistą, jako że jego ojciec był przed wojną 

dziennikarzem. Pan Zbigniew zaprezentował 

pięćdziesiąt zdjęć z cudem przechowanej przez 

okres wojny kasetki z filmem, fotografie te są dziś 

eksponowane w Muzeum Powstania War-

szawskiego. Przed pokazaniem zdjęć Zbigniew 

Grochowski opowiadał o swoich doświadcze-

niach, jako młodego kilkunastoletniego chłopa-

ka, zaangażowanego w działania Szarych 

Szeregów. Spotkanie z panem Zbigniewem 

Grochowskim trwało ponad dwie godziny 

i budziło ogromne zainteresowanie naszych 

uczniów. Spotkanie z panem Zbigniewem 

zorganizowała Iwona Czech i zaprosiła pana 

Grochowskiego na następny rok, bowiem pan 

Zbigniew przyjeżdża tu z Legnicy na kurację 

regularnie już od kilku lat, a dla nas spotkanie 

z uczestnikiem II wojny światowej, to ważna 

lekcja  żywej  historii.

Spotkanie ze Zbigniewem Grochowskim, 

uczestnikiem powstania warszawskiego.
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Narodowe  Czytanie  Przedwiośnia  –  Dom 

Zdrojowy  8.09.2018r.

10  września  2018  -  Ciąg  dalszy  projektu 

CYFROWOBEZPIECZNI   w   naszej   szkole

Podczas pierwszego zebrania z rodzicami w roku 

szkolnym 2018/2019, w poniedziałek 10 wrześ-

nia 2018, odbyło się, zgodnie z ogólnopolskim 

projektem CYFROWOBEZPIECZNI, szkolenie 

dla rodziców. Wicedyrektor Iwona Czech przywi-

tała w sali nr 7 rodziców uczniów klas liceum 

i technikum, przedstawiła cel i potrzebę szkole-

nia, przedstawiła im film z filmoteki Bezpiecznej 

W sobotnie popołudnie 8 września 2018 roku 

rozpoczęto   w   holu   Domu   Zdrojowego  

w  Szczawnie-Zdroju  Narodowe  Czytanie 

Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Imprezę 

prowadziła wicedyrektor Iwona Czech, która 

przywitała publiczność i gości w imieniu organi-

zatorów  –  Uzdrowiskowej  Gminy  Miejskiej 

Szczawno-Zdrój, w  imieniu  Zarządu Przedsię-

biorstwa    „Uzdrowisko    Szczawno-Jedlina” S.A.,  

w imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników 

Szczawna-Zdroju. Wśród uczestników obecna 

była tradycyjnie młodzież z Zespołu Szkół im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju 

wraz z dyrektor Jolantą Ozimek. Zanim roz-

począł się program Narodowego Czytania, 

odczytany został list Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej – Andrzeja Dudy. Czytanie chrono-

logicznie wybranych fragmentów powieści 

przeplatane było przygotowanymi  informacjami  

i ciekawostkami z prywatnego życia Stefana 

Żeromskiego oraz fotografiami ilustrującymi 

prezentowane  partie  utworu.  Na  ekranie  

eksponowane  były  też  zdjęcia z filmowej 

adaptacji Przedwiośnia. Pod koniec imprezy, 

zgodnie z corocznym zwyczajem, przeprowa-

dzono quiz z nagrodami ufundowanymi przez 

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. – były  to  

egzemplarze  dzieła  Żeromskiego z dedykacją 

Mateusza Damięckiego – odtwórcy roli Cezarego 

Baryki w filmie Filipa Bajona pt. Przedwiośnie 

z  2000  roku,  następnie  rozdano  karteczki 

z fragmentami powieści, aby każdy, kto miał 

wolę uczestniczyć czynnie w tej pięknej i poży-

tecznej akcji, mógł podejść do mikrofonu i  prze-

czytać  choć  mały  wyjątek  z  dzieła wybitnego  

pisarza.

We wrześniu 2018 r. nasza szkoła nawiązała 

Tegoroczna  jubileuszowa  edycja  Sprzątania 

Świata odbyła się pod hasłem „Akcja – segrega-

cja. 2 x więcej, 2 x czyściej”. Uczniowie klas 

technikum ochrony środowiska wzorem lat 

ubiegłych sprzątali  szczawieńskie  parki,  tym  

razem zachęcając  także  do  zamanifestowania,  

że segregujemy  odpady  i  że  jest  to  nietrudne. 

Również w piątek 21 września młodzież naszej 

szkoły współorganizowała wraz z ZDKiUM 

w  Wałbrzychu  obchody  Europejskiego  Dnia 

bez Samochodu. Uczniowie i nauczyciele ZS 

w Szczawnie-Zdroju wzięli udział w paradzie 

rowerowej i pomogli w zliczaniu głosów w kon-

kursie  na  najlepszą pracę  artystyczną.  Trzy 

uczennice naszej szkoły zaprezentowały swoje 

umiejętności wokalne i taneczne. Celem imprezy 

było zachęcenie mieszkańców miasta do sko-

rzystania z alternatywnego środka transportu 

np. autobusu komunikacji miejskiej, roweru. 

Akcję przygotowały i młodzież naszej szkoły 

poprowadziły  Ilona  Mróz  i  Dorota  Strarosta.

Szkoły Cyfrowej dedykowany rodzicom, a na 

koniec rozdała publikacje na temat cyberbez-

pieczeństwa, przekazane przez edukatorów 

podczas czerwcowego spotkania. W rozmowie 

z rodzicami udział brała także pani pedagog 

Wioleta Mocek-Kupis oraz pani psycholog Marta 

Gerlach-Malczewska.

21  września  2018  -  Sprzątanie  Świata

celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpie-

czeństwie cyfrowym w szkole i rodzinie pośród 

uczniów i rodziców”. Czwartek 7 czerwca 

rozpoczął się od rozmowy edukatorów z dyrekcją 

szkoły,  a  następne  etapy  Szkolnego  Dnia 

Bezpieczeństwa Cyfrowego podzielone były na 

dwie grupy uczestniczące w wydarzeniu: grupę 

uczniów liceum (w sali nr 25) i grupę uczniów 

technikum (w sali nr 7). Rozmowy dotyczyły 

zagrożeń w cyberprzestrzeni, która, zdaniem 

nauczycieli, młodzieży i edukatorów, przybiera 

na sile i ma coraz bardziej wyrafinowane formy. 

W czerwcu 2018 roku otrzymaliśmy zgodę 

JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki  w  Krakowie  na  objęciem  przez 

tę  prestiżową  uczelnię  patronatem  klas 

artystycznych  Zespołu   Szkół   im.  Marii 

Skłodowskiej-Curie  w   Szczawnie-Zdroju.

W dniu 1 października odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami firmy w naszej szkole. We 

współpracy  z  „Your  International  Training” 

planujemy przygotować wniosek o udział w 

programie Erasmus Plus, który ma być złożony do 

lutego 2019 r. Koordynatorki projektu: Jowita 

Machaj, Małgorzata Łukasiak-Zięba.

ź 09.11.2018; ogólnopolska akcja „Rekord dla 

Niepodległej” – w tym dniu wszyscy uczniowie 

naszej szkoły w salach: 7 i 25 śpiewali o godz. 

11.00 Hymn Polski Artykuł a na ten temat 

zamieszczony  został  w  szczawieńskich 

mediach.

kontakt z firmą „Your International Training”, 

która  zajmuje  się organizacją  wyjazdów 

zagranicznych młodzieży szkolnej  w ramach 

programu Erasmus Plus. Jest to program Unii 

Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń 

młodzieży. Naszym celem jest zorganizowanie 

praktyk zawodowych uczniów w Irlandii.

ź 11.10.2018  -  organizacja  spektaklu  pt. 

Wieszcz Krasiński w Szczawnie-Zdroju w 

RZĄDOWY  PROJEKT  „NIEPODLEGŁA”

28.09.2018; organizacja Biegu o szablę Dąbrow-

skiego w ramach projektu pt. Szczawieńskie 

Drogi do Niepodległości w związku z wygranym 

przez  Towarzystwo  Miłośników  Szczawna-

-Zdroju  projektem  rządowym  Niepodległa. 

Szkoła była oficjalnym partnerem projektu. 

Artykuł mojego autorstwa na ten temat za-

mieszczony został w szczawieńskich mediach.

7WYDANIE SPECJALNE Tak minął nam rok… 2018

2018-09-28 Bieg o szablę Dąbrowskiego



Szczawieńskie Drogi do Niepodległości, Konkurs Plastyczny, październik 2018Wieszcz Krasiński w Szczawnie-Zdroju w ramach  Niepodległej, październik 2018

ź 22.10.2018; współorganizacja ogólnopolskiej 

akcji Pola Nadziei. Uczniowie szkoły uczestni-

czyli w sadzeniu żonkili na skwerze przy ulicy 

Kościuszki 20. Jesteśmy koordynatorem 

szczawieńskiej akcji od roku 2011. Artykuł  

ź 22.10.2018 - konkurs plastyczny „Szczawień-

skie drogi do Niepodległości” w ramach projek-

tu rządowego Niepodległa.

związku z wygranym przez Towarzystwo 

Miłośników Szczawna-Zdroju projektem 

rządowym Niepodległa. Szkoła była oficjal-

nym partnerem projektu. W spektaklu wzięła 

udział uczennica szkoły jako Joanna Bobrowa.
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ź listopad 2018 - uczennica klasy II LO arty-

stycznej Katarzyna Dziewońska  namalowała 

ź 25.10.2018 - organizacja inscenizacji tea-

tralnej pt. „Konspiracja w XIX-wiecznym 

Szczawnie w związku z wygranym przez 

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju 

projektem rządowym Niepodległa. W spek-

taklu brała udział młodzież naszej szkoły 

z klasy III TOŚ/SP – Laura Zaniewska, Natalia 

Niwińska, Kacper Kądziołka, Kacper Rypan 

i  Mateusz  Mikuła.

na ten temat zamieszczony został w szcza-

wieńskich mediach.

w ramach realizacji projektu rządowego 

Niepodległa  portrety  polskich  działaczy 

politycznych przebywających w Szczawnie-

-Zdroju  w  XIX-wieku.  Portrety  zostały 

powiększone  i  umieszczone  w  „ślepych 

oknach”  Teatru  Zdrojowego.

ź listopad 2018 - Iwona Czech opracowała 

broszurę pt. „Szczawieńskie drogi do Niepo-

dległości”  w związku z wygranym przez 

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju 

projektem rządowym Niepodległa. Na bro-

szurze widnieje logo szkoły i informacja 

o  partnerstwie  projektu.

ZESPÓŁ	SZKÓŁ	IM.	MARII	SKŁODOWSKIEJ	-	CURIE	

W	SZCZAWNIE-ZDROJUPAZ� DZIERNIK

Uczennice Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju 

zdobyły trzecie miejsce w XIII edycji powia-

towego  Konkursu  Wiedzy  o  Języku  Polskim

23  października  2018 r.  w  Zespole Szkół 

,,Energetyk" odbyła się XIII edycja powiatowego 

Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. W zmaga-

Powiatowy Konkurs Języka Polskiego, październik 2018

niach konkursowych nasza drużyna w składzie 

Katarzyna  Dziewońska,  Nikol  Klar,  Marta 

Rotman, przygotowana przez Sylwię Wiśnio-

wską - Augustyn zajęła III miejsce w klasyfikacji 

szkół  ponadgimnazjalnych.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla 

Iwony Czech

5 października 2018 roku klasa II LO arty-

styczna   obejrzała  wystawę OBECNOŚĆ  

ISTOTA  TOŻSAMOŚĆ retrospekcyjną opowieść 

zmarłej artystki. Oryginalne przestrzenne dzie-

ła,  płynne struktury tkane z materiałów orga-

nicznych  zwane  „Abakanami" wywołały w nas 

ciekawe, złożone wrażenia wizualne i dotykowe. 

Podczas zwiedzania młodzież wykonywała 

fotograficzne i rysunkowe zapisy z wydarzenia. 

W drugiej części naszego spotkania pan Grzegorz 

Sypko wprowadził młodzież w świat ceramiki. 

Omówił etapy obróbki gliny ceramicznej, poka-

zał miejsce, piece do wypalania  wytworów  

ceramicznych.

Dziękujemy także za nasze pierwsze, ciekawe  

spotkanie  z  gliną  i  bryłą.

Opiekunką  młodzieży  była  Beata Wilczewska.

W dniu 19 października w Sali Teatru Zdrojo-

wego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-

-Zdroju odbyła się uroczystość Dnia Edukacji 



Konkurs Wiedzy o Janie Henryku Dąbrowskim w ramach  Niepodległej 2018, październik 2018

Konkurs Wiedzy o Mazurku Dąbrowskiego

Narodowej w udziałem zaproszonych gości oraz 

odznaczonych i nagrodzonych nauczycieli 

z terenu dawnego województwa wałbrzyskiego. 

Zaproszonych gości powitał gospodarz uroczy-

stości – pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski 

Kurator Oświaty. Gratulacje i życzenia dalszych 

zawodowych sukcesów składali nagrodzonym 

m.in.: Kamil Zieliński – Wicewojewoda Dolno-

śląski, Marek Fedoruk – Burmistrz Szczawna-

Zdroju, Zygmunt Nowaczyk – Wiceprezydent 

Wałbrzycha. Iwona Czech – wicedyrektor i polo-

nistka  Zespołu  Szkół  im.  Marii Skłodowskiej-

-Curie w Szczawnie-Zdroju otrzymała Nagrodę 

Ministra Edukacji  Narodowej  za  wybitne osią-

gnięcia  w  pracy  dydaktycznej  i  wychowawczej.

11  października  2019  odbył  się  w ramach  

projektu  pt.  „Szczawieńskie drogi  do  Niepo-

dległości"  Konkurs Wiedzy o „Mazurku Dąbro-

wskiego" organizowany przez Towarzystwo 

Miłośników Szczawna-Zdroju, Uzdrowiskową  

Gminę  Miejska Szczawno-Zdrój w partnerstwie 

z naszą szkołą. Do konkursu przystąpiło 20 

uczestników, którzy przez godzinę rozwiązywali 

test znajomości tekstu „Mazurka…", okoliczności 

Akcja Różowa Wstążeczka, listopad 2018

W SZCZAWNIE -ZDROJU

W dniach 22-29 października 2018 roku, po raz 

kolejny w naszej szkole obchodzony był tydzień 

„Różowej Wstążeczki". Wolontariusze ze Szkol-

nego Koła PCK wraz z opiekunem koła – Marią 

Muszyńską - zorganizowali szereg imprez. 

Wykonana została tablica  poglądowa,  wśród  

uczniów i nauczycieli rozdano  tematyczne ulotki 

dotyczące profilaktyki raka piersi, pracownikom 

szkoły  i  młodzieży  wolontariusze  wręczyli 

symboliczne „różowe wstążeczki", szkoła została 

udekorowana plastycznymi plakatami konkur-

W ZESPOLE  SZKÓŁ 

AKCJA „RÓŻOWA WSTĄŻECZKA" 

22 października 2018r. 

jego  powstania,  interpretacji  zwrotek.

W czasie, gdy jury sprawdzało prace, młodzież 

mogła wysłuchać prelekcji na temat historii 

Szczawna-Zdroju w wykonaniu wiceprezesa  

TMSZ Stefana Okoniewskiego. W kategorii 

uczniowie szkoły średniej i dorośli drugie miejsce 

zdobyła Wiktoria LESIAK z kl. II LO art. ZS 

w  Szczawnie-Zdroju,  a  trzecie  Weronika 

SAZANOWICZ – kl. II LO art. z tej samej  klasy.

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

Konkurs Krasomówczy, listopad 2018

sowymi o w/w tematyce. W klasach I Lo-med; II 

Lo-med; III Lo-med; i II Lo-art; został wyświe-

tlony film „Nauka samobadania piersi". Na 

godzinach wychowawczych przeprowadzone 

zostały  tematyczne  pogadanki  opracowane 

przez  uczniów.

W  dniu  26  października  wzięliśmy  udział 

w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego 

Konkursu Krasomówczego. „Ceramik" reprezen-

towali: Martyna Ślazińska (klasa II artystyczna), 

Natalia Guz (klasa III humanistyczna), Martyna 

Starostka (klasa II medyczna) oraz Jakub Żuk 

Sukces w konkursie krasomówczym

Kolejna akcja sadzenia żonkili w Szczawnie-

-Zdroju.

22 PAŹDZIERNIKA 2018

W poniedziałkowe południe 22 października 

2018 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, Burmistrz Marek Fedoruk, stawiła się 

młodzież szkolna szczawieńskich placówek: 

szkoły podstawowej z oddziałami gimna-

zjalnymi, Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-

-Curie, dzieci ze szczawieńskiego przedszkola 

i z wał-brzyskiego niepublicznego przedszkola 

„U Mikołaja". Punktualnie o godzinie 12.00 

prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-

-Zdroju, wicedyrektor Zespołu Szkół w Szczaw-

nie-Zdroju - Iwona Czech, będąca wraz z Zarzą-

dem Towarzystwa Miłośników Szczawna-

-Zdroju i Zespołem Szkół w Szczawnie-Zdroju 

koordynatorem przedsięwzięcia w naszym 

mieście od roku 2011, rozpoczęła akcję,  następnie  

o  oficjalne  otwarcie tegorocznej akcji poprosiła 

Burmistrza Szczawna-Zdroju i pana Marka 

Karolczaka - wiceprezesa  Zarządu  wałbrzys-

kiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki 

Paliatywnej.  Po  przemówieniach  młodzież 

i mieszkańcy miasta przystąpili do sadzenia 

cebulek  kwiatowych. 
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ZESPÓŁ	SZKÓŁ	IM.	MARII	SKŁODOWSKIEJ	-	CURIE	

W	SZCZAWNIE-ZDROJULISTOPAD

ź 18.11.2018 - uczestnictwo uczniów klasy II LO 

art. jako pocztu sztandarowego w uroczysto-

ści poświęcenia  obelisku  ku  czci  Generałowej 

Dąbrowskiej przed Koroną Piastowską w   

Szczawnie-Zdroju.

5 listopada 2018 roku w Klubie Bolko w Świdnicy 

odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu 

nawiązującego do Narodowego Święta Niepo-

dległości. Nasza uczennica A. Kipińska otrzymała 

wyróżnienie oraz uczennice klasy II LO artystycz-

nej:  Katarzyna  Dziewońska,  Wiktoria  Lesiak, 

Weronika  Bany  i  Agata  Fedoronok  dyplom  

za kwalifikację do wystawy  pokonkursowej 

w otwartym KONKURSIE PLASTYCZNYM „Bar-

wy Niepodległości" organizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława 

Kozara-Słobódzkiego oraz Urząd Miasta w  

Świdnicy.

Wyróżnienie dla Aminy Kipińskiej z kl II LO art.

ź 18.11.2018; uczestnictwo uczniów klasy II LO 

art. jako pocztu sztandarowego w uro-

czystości poświęcenia obelisku ku czci Boha-

terów Niepodległej na cmentarzu komu-

nalnym w Szczawnie -Zdroju.

ź 23.11.2018 -  spotkanie i wernisaż fotografii 

Ryszarda Sławczyńskiego pt. „Zułów na kre-

sach – miejsce  urodzenia  Józefa  Piłsudskiego". 

Organizatorami wystawy byli: Zarząd Powia-

tu Wałbrzyskiego, Dyrekcja Zespołu Szkół im. 

Marii Skłodowskiej-Curie  w  Szczawnie-

Zdroju  oraz Stowarzyszenie  Współpracy  

Polska-Wschód Oddział w Wałbrzychu. 

Spotkanie z autorem odbyło  się  w  Sali  nr  25.

Współpraca  z  NSK  Steering  Systems  Europe

Nasza szkoła nawiązała współpracę z firmą NSK 

Steering Systems Europe w Wałbrzychu. Dzięki 

uprzejmości  menadżera firmy - Pana  Hiroki 

Nukui w piątek 23.11.2018 rozpoczął się dla 

uczniów klasy 2sp i 3sp cykl warszatów mają-

cych na celu poznanie słownictwa branżowego, 

nawiązywania korespondencji czy tworzenia 

umów w języku angielskim. Na spotkaniu 

inauguracyjnym poznaliśmy specyfikę pracy na 

różnych stanowiskach,mieliśmy również możli-

wość zwiedzenia hali montażowej oraz magazy-

nu, co więcej – pracownik działu HR udzielił nam 

bardzo cennych wskazówek dot. rozmowy kwali-

fikacyjnej. Pragniemy gorąco podziękować Panu 

Nukui za szansę jaką otrzymaliśmy. Z pewnością 

będzie to dla nas niezapomniana lekcja. Warto 

nadmienić, iż Pan Nukui bardzo wspiera lokalny 

rynek  pracy  –  bierze  on  udział  w  projekcie 

miasta Wałbrzych oraz PWSZ w Wałbrzychu 

„Wałbrzych studiuj, pracuj, mieszkaj!”. Skąd 

pomysł  na  taką  współpracę?  Magdalena 

Sosnowska-Mielczarek  –  anglistka naszej 

szkoły stworzyła program „Z językiem angiel-

skim w logistyce na Ty” – którego założeniem jest 

doszkolenie młodzieży na kierunku technik 

spedytor z branżowego słownictwa oraz zazna-

jomienie ich z językiem żywym (maile, umowy, 

listy przewozowe,rozowy telefoniczne z kontra-

hentami).

Współpraca  

ze studentami 

z Politechniki 

Wrocławskiej

Od marca 2018 roku uczniowie obecnych klas 

III 

i IV Technikum Spedycyjnego, członkowie Koła 

Nowe Oblicze Spedytora działającego w 

W dniu 22 listopada w Centrum Kulturalno-

Kongresowym „Witold" w Boguszowie-Gorcach 

odbył  się  13  powiatowy  konkurs  „Piosenką 

Turystyczną Żegnamy Sezon", zorganizowany 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-

Gorcach. Nasze uczennice z klasy II artystycznej 

Julia  Burnat  i  Weronika  Bany  pod  opieką 

profesora Artura Ciempy osiągnęły duży sukces, 

wyśpiewując kolejno pierwsze i trzecie miejsce.

Sukces w konkursie piosenki turystycznej 

Zbiórkę przeprowadzimy w formie konkursu 

międzyklasowego.  Nagrodą  dla  klasy,  która 

zbierze największą ilość produktów takich jak 

karma, środki czystości, będzie wycieczka do 

Celem  naszych  spotkań  było  opracowanie 

projektu  Miejskiej  Wypożyczalni  Rowerów 

w Wałbrzychu. Uczestnicy z wielkim zaangażo-

waniem pracowali nad wyborem miejsca, gdzie 

można zlokalizować stacje rowerowe. W tym 

celu wraz z kolegami z Politechniki stworzyliśmy 

ankietę ( którą umieszczono na stronach interne-

towych), by poznać propozycje mieszkańców. 

Na kolejne spotkanie we Wrocławiu jechaliśmy 

z gotowymi analizami oczekując pomocy 

w  kwestii  optymalnego  rozmieszczenia  stacji.

Pochwalić się też możemy pracą nad działaniami 

dotyczącymi samego Wrocławia. Pomagaliśmy 

studentom Politechniki Wrocławskiej w pracach 

nad umiejscowieniem przyszłych miejsc Parkuj 

i Jedź w stolicy Dolnego Śląska. Może za kilka lat 

sami będziemy z nich korzystać?

Nasza szkoła rozpoczyna akcję zbiórki produk-

tów dla bezdomnych zwierząt przebywających 

pod opieką Fundacji „Na pomoc zwierzętom" 

w  Boguszowie-Gorcach.

naszym Zespole Szkół, współpracowali ze 

studentami Wydziału Mechaniki Politechniki 

Wrocławskiej.

(klasa II artystyczna) zajmując kolejno I, II, III 

i IV miejsce. Uczniów do zawodów przygotował 

nauczyciel WOS-u Artur Ciempa. Młodzież 

opowiadała o zamku  Grodno, wałbrzyskiej     

porcelanie, Teatrach Dramatycznym oraz Lalki 

-i Aktora, a także o górnictwie. Impreza, zorga

     nizowana przez PTTK Oddział „Ziemi

Wałbrzyskiej" odbyła się w odrestaurowanym 

budynku  schroniska górskiego PTTK       

„Harcówka".

W dniu 29 października 2018 roku wolon-

tariusze SKPCK oraz uczniowie w/w klas, jak 

również zaproszona do wspólnej akcji najstarsza 

młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szczawnie-

W  dniu  31  października,  zgodnie z wieloletnią 

tradycją Szkoły, reprezentantki Samorządu 

-Zdroju zorganizowali symboliczny przemarsz 

przez Szczawieński Park im. Henryka Wieniaw-

skiego oraz ulicami Szczawna- Zdroju, po drodze 

wręczając napotkanym paniom „różowe wstą-

żeczki" i różowe balony - na znak solidarności  

z „Amazonkami", odwiedzili również panie 

pracujące w Urzędzie  Miasta - wręczając  im      

również wstążeczki i różowe balony. Przed 

Urzędem naszego miasta odbył się również 

występ taneczny dziewcząt z Zespołu Tańca – 

„Chili", do którego również należy  nasza      

uczennica.

Uczniowskiego: Martyna Starostka, Julia Burnat 

oraz Wiktoria Antczak pod opieką Magdaleny 

Sosnowskiej-Mielczarek, złożyły znicze na 

grobach zmarłych nauczycieli naszej szkoły. 

W corocznej akcji porządkowania  grob  ów 

pomocy udzielili nam pracownicy Wydziału 

Gospodarki  Komunalnej Urzędu Miejskiego      

  -w Szczawnie-Zdroju.Szczególne  podziękowa

nia składamy Pani Wandzie Kulińskiej, która 

wskazała nam miejsca pochówku naszych 

byłych nauczycieli. W ten czas zadumy, wyra-

żamy  wsparcie  i  zapalamy  świeczkę  za      

wszystkich bliskich  którzy odeszli. Niech     

spoczywają w pokoju.  



Katarzyna Dziewońska i Urszula Dereczenik 

stypendystkami  Prezesa  Rady  Ministrów

W dniu 5 grudnia 2018 roku miała miejsce 

uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom 

Prezesa Rady Ministrów dla uczniów rejonu 

wałbrzyskiego i jeleniogórskiego za wybitne 

osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018. Gala 

miała  miejsce  w  szczawieńskim  Teatrze 

Zdrojowym  im.  Henryka  Wieniawskiego 

w Szczawnie-Zdroju. W uroczystości uczestni-

czył i stypendia wręczał Dolnośląski Wicekurator 

Oświaty Janusz Wrzal. Wśród gości na widowni 

byli m.in. Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek 

Fedoruk oraz Wicestarosta Wałbrzyski Iwona 

Frankowska oraz przedstawiciele samorządów, 

kuratorium, szkół, jak również przedstawiciele 

ZNP.

Dwie  uczennice  Zespołu  Szkół  im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju – 

Katarzyna Dziewońska z klasy II LO artystycznej 

oraz Urszula Dereczenik z klasy IV Technikum 

Ochrony Środowiska  zostały uhonorowane 

dyplomem stypendialnym Prezesa Rady Mini-

strów.

Po uroczystości zdolnym dziewczętom życzenia 

osiągania dalszych sukcesów złożyły dyrektorki 

ZS w Szczawnie-Zdroju Jolanta Ozimek i Iwona 

Czech.

Spotkanie z Edwardem Kosakowskim prof. dr 

hab. z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie

Pierwszym etapem współpracy był środowy 

W środę 12 grudnia 2018 roku odbyło się spot-

kanie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju z 

Profesorem Edwardem Kosakowskim z Akademii 

Sztuk  Pięknych  w  Krakowie.

W czerwcu tego roku liceum ogólnokształcące 

o nachyleniu artystycznym w Zespole Szkół im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju 

zostało objęte, staraniem dyrekcji placówki, 

patronatem honorowym JM Rektora Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie. W ramach współ-

pracy projektowane są wspólne przedsięwzięcia, 

które wzbogacą uzdolnioną młodzież szcza-

wieńskiej szkoły o dodatkowe umiejętności, 

poszerzą wiedzę, pokażą nowe możliwości 

związane z ekspresją artystyczną.

wykład połączony z prezentacją multimedialną 

Profesora Kosakowskiego, naukowca pracują-

cego na ASP, wieloletniego kierownika Katedry 

Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, 

wieloletniego dziekana tej uczelni. Profesor jest 

wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, od 

kilku dekad „ratuje" zabytki w Polsce i za granicą. 

Dzięki umiejętnościom, wiedzy i zaangażowaniu 

zespołu prowadzonemu przez Profesora ocalało 

wiele wartościowych i unikatowych dzieł, także 

na Dolnym Śląsku.

Profesora Kosakowskiego przywitała dyrektorka 

Zespołu Szkół - Jolanta Ozimek, a wicedyrektor 

Iwona Czech przybliżyła sylwetkę naukowca. 

Mówiła między innymi o znanych zabytkach, 

które konserwował Profesor, wśród których są 

takie obiekty w Polsce i za granicą jak: Zamek 

Królewski na Wawelu, Zamek w Krasiczynie, 

Sukiennice w Krakowie, malowidła w kościele śś. 

Piotra i Pawła we Lwowie, katedra w Lublinie. 

Iwona Czech wspomniała też o działalności 

Profesora także... w Szczawnie-Zdroju – w roku 

2013 Profesor Kosakowski przyjechał do naszego 

miasta na zaproszenie Towarzystwa Miłośni-

ków Szczawna-Zdroju, aby ratować zniszczone 

i przez dziesięciolecia zaniedbane sgraffito w Hali 

Spacerowej. Profesor dokonał ekspertyzy malo-

widła i napisał program konserwatorski, który 

był podstawą do prowadzonych w latach 2016-

-2017 prac restauratorskich tego dzieła.

Profesor Kosakowski podczas swojej prezentacji 

opowiadał między innymi o tajnikach trudnej 

sztuki konserwacji zabytków, o najważniejszych 

pracach i technikach konserwatorskich, mówił 

także o funkcjonowaniu uczelni, trybie rekru-

tacji, o egzaminach do ASP. Na koniec Profesor 

odpowiadał na pytania uczniów i nauczycieli 

Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. W rozmo-

wach pojawiły się także plany na rok 2019, które 

będą dotyczyły wzajemnej współpracy kadry 

nauczycielskiej obu placówek oraz wspólnych 

projektów studentów ASP i uczniów klas 

artystycznych ZS w Szczawnie-Zdroju.
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ZESPÓŁ	SZKÓŁ	IM.	MARII	SKŁODOWSKIEJ	-	CURIE	

W	SZCZAWNIE-ZDROJUGRUDZIEN�

Spotkanie z Profesorem Edwardem Kosakowskim z ASP w Krakowie, grudzień 2018

placówki opieki nad zwierzętami prowadzonej 

przez  ww.  Fundację.

Od Wolności do Niepodległości – wyróżnienie 

dla P.  Wiolety Mocek-Kupis

Akcja  trwała od 10 listopada do 7 grudnia 2018 

r., a włączyli się do nie zarówno uczniowie jak 

i nauczyciele. Organizatorzy akcji: Samorząd 

szkolny  pod  opieką  Magdaleny  Sosnowskiej-

-Mielczarek,  Mari  Muszyńskiej  i  Małgorzaty 

Łukasiak- Zięby.

Dnia  3  listopada  na  terenie  Centrum  Nauki 

i  Sztuki  Stara  Kopalnia  w  Wałbrzychu  odbył 

koncert przygotowany przez szkoły podstawowe 

z Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju „Od Wolności 

do Niepodległości". Nasza szkoła z godnością 

wystawiła poczet sztandarowy i miała zaszczyt 

brać w tym wydarzeniu udział. Było to wydarze-

nie szczególnie dla nas ważne, gdyż nauczycielka 

naszej szkoły Pani Wioleta Mocek-Kupis otrzy-

mała podziękowania i laudację jako jedna 

z najmłodszych działaczek opozycji antykomu-

nistycznej. Podczas tej samej uroczystości 

wojewoda  dolnośląski  Kamil  Zieliński  wręczył 

tacie Pani W.Mocek-Kupis – Ryszardowi Mocek 

Oficerski Order Odrodzenia Polski, a Prezydent 

RP przyznał mu zaszczytne odznaczenie za wy-

bitne zasługi w działalności na rzecz przemian 

demokratycznych  w  Polsce.

9  listopada  2019  Odkręcamy  dla  Mai  –  

WARTO POMAGAĆ! Samorząd Uczniowski 

wraz z klasą 3med podsumował akcję charyta-

tywną „Odkręcamy dla Mai". W edycji wrzesień-

-październik zwyciężyła klasa 3toś/sp, która 

uzbierała ponad 25 kg nakrętek. Z całego serca 

dziękujemy. Klasa otrzymała dyplom oraz 

przepyszną słodką nagrodę, którą upiekła 

Patrycja  Lisiewicz  z  klasy  3 med.
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Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

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

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

13.12.2018 -  uroczyste podsumowanie pro-

jektu „Szklany czas – wędrówki krajobrazem", 

podczas którego organizatorzy wręczyli nagrodę 

dla naszej uczennicy Wiktorii Lesiak przyznaną 

przez uczestników warsztatów.

W treści dyplomu podpisanego przez Starostę 

Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego 

możemy czytać:

Ceniąc Pani działalność pragnę wyrazić słowa 

uznania za podtrzymywanie tradycji i bu-

dowanie polskiej kultury. Pani twórcza praca 

i osiągnięcia w tak różnych dziedzinach zasługują 

na podziw i szacunek. Gratuluję zaangażowania 

oraz poświęcenia dla działalności kulturalnej. 

Dziękuję za owocną działalność oraz życzę 

kolejnych sukcesów, wielu nowych inspirujących 

wyzwań i odwagi do ich podejmowania oraz 

wszelkiej pomyślności na przyszłość.

Nagrody Starosty Wałbrzyskiego są co roku i w 

myśl zasad regulaminowych przyznawane są 

Nagroda Starosty Wałbrzyskiego dla Iwony 

Czech

15.12.2018 - uczestnictwo w Jarmarku Bożona-

rodzeniowym w szczawieńskiej hali spacerowej, 

gdzie mieliśmy nasze stoisko, przy którym 

sprzedawaliśmy świąteczne ozdoby wykonane 

przez uczniów. Dziewczęta śpiewały też kolędy 

dla uczestników Jarmarku.

We wtorek 18 grudnia 2018 roku w Starostwie 

Powiatu Wałbrzyskiego Iwona Czech otrzymała 

Nagrodę Starosty Wałbrzyskiego za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku.

osobom, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 

w szczególności za działania w sferze:

ź rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej 

najcenniejszych wartości i tradycji

ź twórczości artystycznej, profesjonalnej, ama-

torskiej

ź edukacji kulturalnej

ź nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, 

związanych z kulturą i jej upowszechnianiem

ź ochrony zabytków i opieki jad zabytkami

ź obejmującej całokształt działalności w upow-

szechnianiu i promocji kultury

Ażurowa choinka

23 listopada i 14 grudnia 2018 roku kolejny raz 

spotkaliśmy się w pracowni ceramicznej w Starej 

Kopalni. W świątecznym nastroju uczniowie 

klas artystycznych tworzyli pod opieką pana 

Grzegorza Sypko przestrzenną formę choinki 

z reliefem i ażurem, która została także poddana 

wielobarwnemu szkliwieniu. Dziękujemy bar-

dzo za cenną wiedzę i zapraszamy do obejrzenia 

naszych  wytworów  ceramicznych.

Wspieramy akcję pomocy zwierzętom „TOP 5 

dolnośląskich  schronisk"

W dniach 05.-07.12.2018 nasza szkoła włączyła 

się w akcję pomocy dolnośląskim schroniskom dla 

zwierząt zorganizowaną przez Radio Wrocław. 

Akcja  ta  polega  na  głosowaniu  na  wybrane 

schronisko. Placówka, która otrzyma najwięcej 

głosów, otrzyma pomoc finansową. Nasi ucznio-

wie, a także nauczyciele, przy pomocy telefonów 

komórkowych oddali swoje głosy na schronisko 

w Wałbrzychu. Mamy nadzieje, że nasz aktywny 

Olimpiada Statystyczna

Czas Świąt Bożego Narodzenia jest okresem 

wyjątkowym. To moment zadumy, przemyśleń 

nad tym co miało miejsce, czas miłości i czas 

spędzony w gronie najbliższych z dala od trosk 

i  biegu  za  sprawami  codziennymi.

Bardzo cieszymy się z sukcesu Dawida i życzymy 

mu osiągania kolejnych trofeów i pięknego roz-

powszechniania  dobrego  imienia  naszej  szkoły.

Zadania, z którymi przyszło im się zmierzyć, były 

nie lada wyzwaniem – Olimpiada Statystyczna 

ma interdyscyplinarny charakter, jej zakres 

obejmuje wiedzę nie tylko z obszaru statystyki 

ale także z wybranych zagadnień matematyki, 

informatyki, geografii, przyrody, przedsiębior-

czości  oraz  przedmiotów  ekonomicznych.

udział w akcji przyczyni się do sukcesu naszego 

lokalnego  schroniska!

Uczennice z klasy II artystycznej wprowadziły 

nas w świąteczny nastrój śpiewając kolędy 

w trzech językach. Zostały one przygotowane 

przez p.Ciempę, p. Machaj oraz p. Ziębę.

Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się 3009 

uczniów z 325 szkół z całej Polski a wśród nich 

siedmioro  uczniów  naszej  szkoły:  Daria 

Niepołomska i Klaudia Twaróg z klasy 4TSP, 

Kacper Kądziołka i Kacper Rypan z kl. 3 TSP oraz 

Ernest Buchowiec z 3 TOŚ a także uczennice klas 

liceum ogólnokształcącego: Alicja Przybyła 

z kl. 3 med. i  Nikola  Kadelska  z  3  hum.

Klasa II liceum artystycznego naszej szkoły to 

klasa wyjątkowa, bardzo dużo jest tu osób 

uzdolnionych plastycznie, muzycznie, literacko, 

ale mamy też sportowca osiągającego wyniki 

w zawodach ogólnopolskich. Dawid Ferdynus 

z tej klasy jest zawodnikiem od lat uprawiającym 

zapasy styl klasyczny. Na swoim koncie ma wiele 

nagród i wyróżnień, z których ostatnie z listopada 

tego roku jest dla niego najważniejsze – zdobycie 

brązowego medalu dla najlepszego sportowca 

z Wałbrzycha w Pucharze Polski Juniorów w 

zapasach  styl  klasyczny  w  kategorii  130  kg.

Opowieść wigilijna

By wprowadzić Dyrekcję, szanowne Grono 

Pedagogiczne i Was drodzy uczniowie w ten 

nastrój, klasa III technik ochrony środowiska/ 

technik  spedytor  przygotowała  pod  opieką 

Magdaleny Sosnowskiej-Mielczarek 21 grudnia 

przedstawienie  pt.  „Opowieść  wigilijna".

Sportowiec na medal

Ażurowe choinki wykonane w pracowni w Starej Kopalni przez uczniów kl. II LO art.


