
Zapraszamy do zapoznania się z kolejną broszurą rejestrującą kalendarzowy rok z życia Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Kolejny 

rok minął, kolejne dwanaście miesięcy wytężonej pracy i kolejny okres dobrego funkcjonowania Szkoły. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie rozwija swoją 

działalność, angażuje się w życie środowiska, proponuje nowe kierunki, bierze udział w projektach międzynarodowych, które dają młodzieży szerokie perspektywy 

rozwoju i możliwość obserwowania rzeczywistych warunków pracy w krajach Unii Europejskiej. Szkoła pozyskuje partnerów do współpracy, jest aktywna 

w najbliższym otoczeniu, rozwija działalność charytatywną i wolontariacką, współpracuje z wieloma podmiotami, czym podtrzymuje dobre imię placówki 

towarzyszące jej od dziesięcioleci. Zachęcamy do zapoznania się z Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Szczawnie-Zdroju  w  szerokim  zakresie  jego  

funkcjonowania.
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Iwona Czech
Dyrektor

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju 

Jolanta Ozimek
Dyrektor

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju 

ZESPÓŁ	SZKÓŁ	IM.	MARII	SKŁODOWSKIEJ	-	CURIE	

W	SZCZAWNIE-ZDROJU
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Coroczna kwesta na rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku Szczawno-Zdrój miało sztab 

główny WOŚP w naszej szkole i jak co roku 

wolontariusze  kwestowali  z  wielkim  zaan-

gażowaniem. 

W tym roku zebrali 12 000 zł, czyli więcej niż 

w  zeszłym  roku…

Sztab WOŚP w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju

Przedstawiciele instytucji, które otrzymały defibrylatory,  
pośrodku dyrektorki Jolanta Ozimek i Iwona Czech

Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju 

w programie „Bezpieczna gmina”

W piątek 10 styczna 2019 roku placówkom 

i  instytucjom  znajdującym  się  na  terenie 

Szczawna-Zdroju przekazane zostały defi-

brylatory. Dziesięć takich urządzeń ulokowa-

nych zostało w: Urzędzie Miejskim, Pijalni 

Wód Mineralnych, Zespole Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, Miejskiej Szkole Podsta-

W styczniu wszyscy pracownicy obdarowa-

nych placówek odbyli szkolenie z obsługi 

defibrylatora. Miejsca, gdzie znajdują się 

urządzenia,  są  oznakowane  specjalnymi 

plakietkami informującymi o tym, że w razie 

konieczności, w danej placówce znajduje się 

sprzęt ratujący życie oraz że wśród pracowni-

ków znajdują się osoby potrafiące udzielić 

pomocy.  Defibrylator  przeznaczony  dla 

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Szczawnie-Zdroju odebrały dyrektorki 

placówki  –  Jolanta  Ozimek  i  Iwona  Czech.

wowej, Słonecznej Polanie, stadionie „orliku”, 

sanatorium „Azalia” bibliotece, „Dworzysku”, 

Domu Zdrojowym. Uroczyste przekazanie 

sprzętu odbyło się w sali kameralnej Teatru 

Zdrojowego. Inicjatorem przedsięwzięcia był 

MKS  Mazbud  Basket  Szczawno-Zdrój. 



Warsztaty chemiczne w niezwykłym 

laboratorium

W  dniach  1,  8  i  15  marca  2019  roku  odbyły 

się  w  Zespole Szkół  im. Marii Skłodowskiej-

-Curie  w  Szczawnie-Zdroju  zajęcia  pt. 

„Warsztaty chemiczne w niezwykłym labora-

torium”. Zaproszeni na nie zostali uczniowie 

kończący gimnazjum i młodzież ósmych 

klas szkoły podstawowej wraz ze swoimi 

opiekunami. Odzew był ogromny. Chętnych 

było tak dużo, że oprócz przewidzianego 

jednego spotkania,  musieliśmy zaplanować 

dwa  dodatkowe  terminy.  Nauczyciele 

uczący chemii w naszej szkole – Tomasz 

Jagodziński i Dorota Starosta – przygotowali 

tematykę warsztatów obejmującą zakres 

MARZEC ZESPO� Ł SZKO� Ł IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

W SZCZAWNIE-ZDROJU
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II MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYCH 

ROZGRYWKACH W TENISA 

STOŁOWEGO

26 lutego 2019 roku na terenie Aqua-Zdroju 

„Centrum Aktywnego Wypoczynku” odbyły się 

międzyszkolne rozgrywki w tenisa stoło-

wego. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-

-Curie w Szczawnie-Zdroju reprezentowali: 

Klaudia  Rypan,  kl. II LO med,, Klaudia 

Słomiana, I LO med, Karolina Borowiak, II LO 

med, Kacper Rypan, III tech.sped, Łukasz 

Wiak, I tech. sped. Dziewczęta wygrały 

wszystkie mecze w rywalizacji z Zespołem 

Szkół nr 5, Zespołem Szkół Politechnicznych 

„Energetyk” oraz z Zespołem Szkół nr 2 

w Wałbrzychu i przeszły do dalszych elimi-

nacji. Wysoki poziom umiejętności dziew-

Klaudia Rypan i Klaudia Słomiana 
otrzymują medale i puchar 

za II miejsce w rozgrywkach tenisa stołowego

Warsztaty w niezwykłym laboratorium

Spedytorzy na targach PTAK WARSAW EXPO

podstawy programowej, ale nie zabrakło 

także emocji związanych z ciekawymi i spek-

W  dniu  15.03.2019  r.  uczniowie  klas  I -IV 

Technikum  Spedycyjnego  uczestniczyli 

w  targach  zawodowych  „Ptak  Warsaw 

Expo”.  Targi   odbyły   się   w  Nadarzynie  koło 

Warszawy.  Dodatkowo  wykorzystując po-

byt  w  stolicy  mieliśmy  okazję  zobaczyć 

Międzynarodowe Lotnisko im. F. Chopina 

w  dzielnicy   Warszawa – Okęcie.

Targi zawodowe dla Spedytorów

takularnymi doświadczeniami chemiczny-

mi. Nauczyciele prowadzący marcowe war-

sztaty dla ósmoklasistów i gimnazjalistów 

w ciekawy sposób zdradzali tajniki chemii 

a uczniowie naszej szkoły w profesjonalny 

sposób asystowali im w zmaganiach do-

świadczalnych. 

LUTY ZESPÓŁ	SZKÓŁ	IM.	MARII	SKŁODOWSKIEJ	-	CURIE	

W	SZCZAWNIE-ZDROJU

cząt w tenisa stołowego pozwolił wygrać 

półfinał z  dziewczętami  z  Zespołem  Szkół  

nr  4  w   Wałbrzychu.



Laureaci XVIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim

Członkowie jury XVIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim
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Nicol  Klar, Martyna Ślazińska i Kacper Agaciak 
nagrodzeni  w Powiatowym Konkursie Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym 

Na podium w V Powiatowym 

Konkursie Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym

W  dniu  29  marca  uczniowie  naszej  szkoły 

wraz z opiekunem, nauczycielem wiedzy 

o społeczeństwie prof. Arturem Ciempą 

brali udział w II etapie V edycji Powiatowego 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 

który  odbył  się  w  siedzibie  Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 

Silesiusa w Wałbrzychu. Patronat Honorowy 

nad przedsięwzięciem objął Wojewoda 

Dolnośląski Paweł Hryniak. Do siedziby 

PWSZ przybyło 90 uczniów reprezentują-

cych szkoły podstawowe, gimnazjalne i po-

nadgimnazjalne powiatu. Wśród laureatów 

znalazła się Martyna Ślazińska, z klasy II 

artystycznej, która zajęła III miejsce. Fina-

listami  konkursu  zostali  zaś:  Nicol  Klar, 

z klasy I artystycznej oraz Kacper Agaciak, 

z  klasy  II  artystycznej.

 XVIII  POWIATOWY  KONKURS 

O  REGIONIE  WAŁBRZYSKIM

W dniu 30 marca nasza szkoła po raz kolejny 

zorganizowała Powiatowy Konkurs Wiedzy 

o Regionie Wałbrzyskim, w którym wzięło 

udział 34 uczniów, reprezentujących 13 szkół 

powiatu wałbrzyskiego. Patronat Honorowy 

nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Wał-

brzyski i Burmistrz Szczawna-Zdroju. Spon-

sorami nagród byli: Starostwo Powiatowe 

w Wałbrzychu, Urząd Miasta w Szczawnie-

-Zdroju, Urząd Miasta w Wałbrzychu, wał-

brzyski  Oddział  Polskiego  Towarzystwa 

Schronisk  Młodzieżowych,  Zamek  Książ, 

Muzeum  Porcelany.  Uczestnicy  mieli  za 

zadanie w teście odpowiedzieć na pytania 

dotyczące ich „małej ojczyzny”, a także zapre-

zentować  walory  krajoznawcze  regionu. 

W kategorii szkół ponadpodstawowych 

zwyciężyła uczennica naszej szkoły Natalia 

Guz, IV miejsce zdobyła Wiktoria Lesiak, 

a  V  miejsce  należało  do  Nicol  Klar.



1 i 8 marca 2019  roku  uczniowie  II LO 

artystycznej realizowali w pracowni cera-

micznej Starej Kopalni  w Wałbrzychu za-

gadnienie związane z deformacją i syntezą 

formy.  Inspiracją  działań  była  twórczość 

Pabla Picassa. Uczestnicy wykonywali prze-

strzenną,  syntetyczną  formę  popiersia 

według wcześniej przygotowanego projek-

tu  rysunkowego.  Zajęcia  prowadzone  były 

przez Pana Grzegorza Sypko oraz nauczy-

ciela  plastyki - Panią  Beatę  Wilczewską, 

natomiast w piątkowe przedpołudnie 15 

marca 2019 roku odbyło się w naszej szkole 

wydarzenie pod nazwą: Warsztaty rzeźbiar-

skie inspirowane twórczością Pabla Picassa. 

W ramach akcji promocyjnej Zespół Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-

-Zdroju zaprosił uczniów klas ósmych i klas 

trzecich gimnazjum wałbrzyskich i powiato-

wych szkół do swojej siedziby, aby zapoznać 

młodzież z ofertą edukacyjną placówki. 

Odzew był duży. W przygotowanej do wyda-

rzenia sali nr 25 uczniowie pod okiem nau-

czyciela plastyki – Pani Beaty Wilczewskiej – 

tworzyli rzeźby swojego pomysłu inspirowa-

ne dziełami Pabla Picassa. Jako impuls do 

Rzeźba inspirowana twórczością 

hiszpańskiego artysty Pabla Picassa

twórczej pracy posłużyła wyeksponowana 

w sali nr 25 wystawa dzieł artysty oraz wysta-

wa rzeźb uczniów klasy II LO artystycznej 

naszej szkoły, wykonanych na warsztatach 

w Starej Kopalni. Młodzież, która przybyła 

na zajęcia stwierdziła, że rozwijają one wy-

obraźnię; wielu z uczniów nie przypuszczało, 

że potrafią własnoręcznie stworzyć pracę 

przestrzenną, dlatego na dowód, że takie 

umiejętności posiadają, zabrali wykonane  

przez  siebie rzeźby  ze  sobą.

Koncert  „Dzielne Polki. U stóp twoich 

życie swoje złożyłam, Polsko”

W poniedziałek 4 marca 2019 roku ucznio-

wie naszej szkoły wzięli udział w poetycko-

muzycznym spektaklu pt. „Dzielne Polki. 

U stóp Twoich życie swoje złożyłam, Polsko” 

zorganizowanym przez Wałbrzyskie Zrze-

szenie  WiN  z  okazji  Narodowego  Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie 

przedstawione zostały Polki, które od po-

czątku naszej państwowości odegrały ważną 

czy symboliczną rolę w życiu narodu. Nasi 

uczniowie włączyli się do realizacji spekta-

klu w szeroko pojętej formie artystycznej: 

Julia Burnat z kl. II LO artystycznej zaśpiewa-

ła piosenkę o patronce naszej szkoły Marii 

Skłodowskiej-Curie, Kacper Rypan i Mateusz 

Mikuła z kl. III TOŚ/SP recytowali wiersz 

poświęcony Annie Walentynowicz, Jakub 

Żuk i Bartłomiej Witkowski z kl. II LO artysty-

cznej namalowali osiem obrazów wybitnych 

Polek. Obrazy eksponowane były podczas 

spektaklu  na  scenie.  Młodzież  Zespołu 

Rzeźby inspirowane twórczością Pabla Picassa
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Dzielne Polki namalowane przez Jakuba Żuka 
i Bartłomieja Witkowskiego  z klasy LO artystycznej



Mateusz Mikuła jako Rotmistrz Pilecki (l.) i Kacper RypanJulia Burnat jako Maria Skłodowska-Curie

Uczeń  klasy  I  technikum  spedycyjnego  – 

Jakub Kanik zdobył złoty medal w pchnię-

ciu  kulą  na  Halowych  Mistrzostwach  Pol-

ski w Lekkoatletyce. Jesteśmy dumni, tym 

bardziej,  że  w  naszej  szkole  nie  mamy  

klasy o profilu sportowym, a po Dawidzie 

Ferdynusie,  Kuba  Kanik  jest  następnym 

sportowcem, który stanął na podium zawo-

dów  sportowych  o  randze  krajowej!

Wielki sukces Jakuba Kanika

Cieszymy się, że Zespół Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie zapewnia swoim ucz-

niom możliwość rozwijania  kariery  sporto-

wej.

Kuba Kanik - zdobywca pierwszego miejsca 

 Działalność proekologiczna

29 marca bieżącego roku uczniowie naszej 

szkoły wraz z opiekunami (Małgorzatą Ziębą 

i  Marią  Muszyńską)  wzięli  udział  w  akcji 

sprzątania terenu wokół Zakładu Przyrodo-

leczniczego. Teren został uporządkowany  

(wyzbierane i wyniesione śmieci, wygra-

bione  liście).

Po sprzątaniu Prezes Uzdrowiska Szczawno - 

-Jedlina S.A. Pani Barbara Grzegorczyk, po-

dziękowała młodzieży za  pomoc  oraz ufun-

dowała   poczęstunek,   zorganizowany 

w szczawieńskiej „Pijalni Wód”. Podczas 

pracy młodzież pokrzepiała się  wodą  mi-

neralną  „Anka”.  Było  wesoło, sympatycznie 

i… pracowicie!   Porządkowanie najbliższego otoczenia

Szkół w  Szczawnie-Zdroju  zaprezentowała  

się  znakomicie. Na sali Teatru Zdrojowego 

w  Szczawnie-Zdroju,  gdzie  odbyło  się 

przedstawienie, obecne były dyrektorki pla-

cówki: Jolanta Ozimek i Iwona Czech oraz 

przedstawiciele  grona  pedagogicznego, 

którzy po spektaklu podziękowały młodzie-

ży  za godne  reprezentowanie  naszej  szkoły  

w   środowisku.
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Uczestnicy do przygotowanych płaszczyzn 

aranżowali stylizacje - modelując surreali-

styczne fryzury wraz z artystycznym makija-

żem, który musiał współgrać z tłem. Autorką 

koncepcji działań artystycznych była Pani 

Beata Wilczewska  -  nauczyciel  zajęć  arty-

stycznych.

5 kwietnia 2019 roku w ramach Otwartych 

Drzwi w naszej szkole uczniowie klasy II LO 

artystycznej zaprezentowali swoje wiosenne 

kompozycje kwiatowe, realizowane na za-

jęciach plastycznych. 

ABSTRAKCYJNA RZEŹBA Z GLINY

W styczniu i marcu 2019 roku klasa II LO 

artystyczna uczestniczyła w warsztatach 

rzeźbiarskich tradycyjnie w pracowni cera-

miki unikatowej w Starej Kopalni w Wał-

brzychu.

Celem  zajęć  było  zapoznanie  uczniów  

z podstawowymi technikami rzeźbiarskimi 

w glinie. Młodzież pod kierunkiem nauczy-

ciela edukacji plastycznej - B. Wilczewskiej- 

realizuje temat związany z abstrakcyjną 

formą przestrzenną, w której mieli zastoso-

wać rytm. Na zajęciach szkolnych uczniowie 

tworzyli wstępne projekty bryły z masy 

gipsowej, które poddane zostały indywi-

dualnej analizie. Prowadzący pan G. Sypko 

omówił możliwości konstruowania propo-

nowanej formy z gliny. Pod okiem artysty 

uczestnicy  interpretowali rytm w postaci 

rzeźby  przestrzennej. Zajęcia w pracowni rzeźbiarskiej - Stara Kopalnia

KWIECIEN� ZESPO� Ł SZKO� Ł IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

W SZCZAWNIE-ZDROJU

FLOWER  
                      PAINTING  2019

Flower painting 

Flower painting 
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W eliminacjach wzięło udział 24 uczestni-

ków. Uczniowie "Ceramika" ( Julia Burnat 

i Jakub Żuk z klasy II artystycznej, Dominik 

Głowacki z klasy III humanistycznej) zajęli 

4 miejsce, ustępując jedynie o 1 punkt dru-

żynie o "oczko" wyżej. Opiekunem zespołu 

był Artur Ciempa. W komisji konkursowej 

brał  też  czynnie  udział  inny  nauczyciel 

naszej szkoły Grzegorz Jaroni. Zawodnicy 

mieli za zadanie  rozwiązać  test  krajoznaw-

czo-turystyczny, topograficzny, bezpieczeń-

stwa wycieczkowania i pierwszej pomocy, 

ruchu drogowego oraz w terenie biegać na 

W dniu 6 kwietnia uczestniczyliśmy w eli-

minacjach powiatowych Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego  Turnieju  Turystyczno-

-Krajoznawczego PTTK, zwanego popular-

nie   Olimpiadą   Krajoznawczą.

Olimpijskie  podium  o  włos

Konkurs,  zorganizowany  przez  Komisję 

Młodzieżową Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego Oddziału "Ziemi 

Wałbrzyskiej" odbywał się w Zespole Szkół 

nr. 7  w  Wałbrzychu. 

orientację,  tudzież  udzielać  pierwszej  

pomocy   w   praktyce.

Zakończenie  roku  klas  maturalnych

Dzięki uprzejmości Pani Prezes Uzdrowiska 

Szczawno-Jedlina Barbary Grzegorczyk po-

Pożegnanie klas maturalnych ZS w Szczanie-Zdroju

POWIATOWY  KONKURS PALM 

WIELKANOCNYCH  2019

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-

-Zdroju  oraz  Zespół  Szkół  im.  Marii 

Skłodowskiej-Curie  w  Szczawnie-Zdroju 

zorganizowali 11 marca 2019 roku szóstą już 

edycję Konkursu Palm Wielkanocnych. Po 

raz drugi jest to konkurs o zasięgu powia-

towym,  któremu  honorowego  patronatu 

udzielił  Starosta  Wałbrzyski  Krzysztof 

Kwiatkowski  oraz  Burmistrz  Szczawna-

-Zdroju Marek Fedoruk. W tym roku do 

konkursu zgłoszono 14 palm: ze Szczawna, 

Wałbrzycha, Starych Bogaczowic, Strugi, 

Jedliny-Zdroju, Unisławia Śląskiego, Soko-

łowska.  Po  ocenie  wyjątkowo  pięknych 

w  tym  roku  palm  (wśród  których  znalazły 

się także dwie palmy osiągające wysokość 

blisko 10 metrów!) jury przyznało miejsca 

w  trzech  kategoriach:  Dzieci,  Młodzież, 

Dorośli. Po obradach jury ogłoszone zostały 

wyniki konkursu przekazane przez Prze-

wodniczącą  Rady  Powiatu  Panią  Iwonę 

Frankowską. Nagrody ufundowane przez 

Powiat Wałbrzyski wręczone zostały przez 

posłankę Ziemi Wałbrzyskiej Katarzynę 

Izabelę  Mrzygłocką  oraz  burmistrza 

Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka, w sobotę 

o godzinie 15.00 podczas Jarmarku Wielka-

nocnego. W kategorii Młodzież I miejsce 

Konkursowe palmy wielkanocne

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Palm Wielkanocnych 
czekają na ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu 
Palm Wielkanocnych

zajął Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Szczawnie-Zdroju. Palma wyko-

nana została przez młodzież i pracowników 

naszej szkoły.

Należy jeszcze dodać, że konkurs odbył się 

na pięknej, szczawieńskiej Hali Spacerowej 

dzięki uprzejmości prezes Uzdrowiska, Pani 

Barbary  Grzegorczyk.

żegnaliśmy 30 kwietnia 2019 roku kolejne 

pokolenie absolwentów naszej szkoły: klasę 

IV technik ochrony środowiska/technik 

spedytor,  III LO humanistyczną oraz III LO 

medyczną z promocją zdrowia w pięknej 

scenerii Domu Zdrojowego w Szczawnie-

-Zdroju.
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MAJ ZESPO� Ł SZKO� Ł IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

W SZCZAWNIE-ZDROJU

W  piątek  10  maja  2019  roku  odbył  się, 

zorganizowany przez Zarząd Towarzystwa 

Miłośników Szczawna-Zdroju, Uzdrowis-

kową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój oraz 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Szczawnie-Zdroju, apel pod pomnikiem 

Ułanów Legii Polsko-Włoskiej, upamiętnia-

jący zwycięską bitwę stoczoną na Czerwo-

nym Wzgórzu pomiędzy wojskami pruskimi 

a koalicją wojsk napoleońskich, w której 

znaczącą rolę odegrała polska kawaleria. 

Piątkowa uroczystość zainicjowała dwu-

dniowe obchody 212. rocznicy bitwy. Apel 

rozpoczął się o godzinie 12.00 powitaniem 

licznie zgromadzonej publiczności przez 

prowadzącą – Iwonę Czech wicedyrektor 

Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju i Prezes 

Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. 

W uroczystości uczestniczyli: przedsta-

wiciele władz samorządowych Szczawna 

z Burmistrzem Markiem Fedorukiem, Wice-

burmistrzem Łukaszem Kurjatą i Radnymi 

RM, Wicestarosta Wałbrzyski Pani Iwona 

Frankowska, Wójt Gminy Stare Bogaczowice 

Mirosław Lech wraz z Przewodniczącą Rady 

Gminy Anetą Rajcą, Prezes spółki „Uzdro-

wisko Szczawno-Jedlina” S.A. Pani Barbara 

Grzegorczyk, weterani, kombatanci, har-

cerze, członkowie wałbrzyskiego koła PTTK, 

UROCZYSTY APEL POD 

POMNIKIEM UŁANÓW LEGII 

POLSKO-WŁOSKIEJ 

W SZCZAWNIE-ZDROJU

przedstawiciele  szkół  Szczawna-Zdroju, 

Wałbrzycha,  Starych  Bogaczowic  wraz 

z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy po-

wiatu, kuracjusze. Na uroczystość przybyli 

również posłowie RP Izabela Katarzyna 

Mrzygłocka  oraz  Ireneusz  Zyska.

Uroczystą  atmosferę  apelu  podnieśli  żoł-

nierze Garnizonu Wrocław z komendantem 

Delegacja Zespołu Szkół pod Pomnikiem Ułanów 
Legii Polsko-Włoswkiej

Pamiątkowe zdjęcie pod Pomnikiem Ułanów Legii Polsko-Włoskiej

majorem  Sławomirem  Skałeckim,  który 

wraz z organizatorami szczawieńskimi spra-

wował opiekę nad sprawnym przebiegiem 

uroczystości, kompania honorowa Centrum 

Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemi-

cznych we Wrocławiu oraz muzycy Orkiestry 

Policyjnej  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  

we   Wrocławiu.

Uroczystość  zakończył  krótki  program 

artystyczny w wykonaniu uczennic Zespołu 

Szkół  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w 

Szczawnie-Zdroju Katarzyny Dziewońskiej 

i Ireny Stanejko. Po podziękowaniach i za-

powiedziach  dalszych  imprez  w  ramach 

212. rocznicy bitwy na Czerwonym Wzgórzu 

uczestnicy  uroczystości  ustawili  się  do  

wspólnej   fotografii.

UCZYLIŚMY  SIĘ  UDZIELAĆ  

PIERWSZEJ  POMOCY

KUBA  KANIK  NA  PODIUM !

Jakub Kanik, uczeń Zespół Szkół im. M. Skło-

dowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju zdobył 

dwa  medale  -  złoty  medal  w pchnięciu 

kulą oraz srebrny medal w rzucie dyskiem -  

na Olimpiadzie Młodzieży, które odbyły się 

w czasie pierwszego weekendu maja we 

Wrocławiu. To nie pierwszy tytuł naszego 

lekkoatlety. W lutym na Halowych Mistrzo-

stwach Polski w swojej kategorii wiekowej 

Kuba  sięgnął  po  złoty  medal  w konkuren-

cji  pchnięcia  kulą.

Jak zwykle co roku uczniowie klasy medy-

cznej z promocją zdrowia pod opieką Artura 

Ciempy brali udział w Ogólnopolskim Tur-

nieju Wiedzy PIERWSZA POMOC w Nowej 

Rudzie. XVII edycja konkursu odbyła się 20 

maja,  a  wzięło  w  niej  udział  50  drużyn 

z 11 województw w Polsce. Ludzkie życie 

ratowały: Sylwia Tucznio, Wiktoria Misiak, 

Klaudia Radomska i Anna Rajca. Zadaniem 

dziewczyn było rozwiązanie pytań testo-

wych oraz praktyczne zastosowanie zasad 

pierwszej   pomocy   na   pięciu   stacjach. 

W przerwie zmagań strażacy pokazywali 

w jaki sposób postępują podczas wypadków 

samochodowych.

Uczestniczki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PIERWSZA POMOC 
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WĘDROWALIŚMY SZLAKIEM 

ZAMKÓW PIASTOWSKICH

Uczniowie naszej szkoły należący do Szkol-

nego  Koła  Krajoznawczo-Turystycznego 

"Wędrowniczek" pod opieką Artura Ciempy 

i Grzegorza Jaroniego brało udział w pie-

szym Rajdzie "Szlakiem Zamków Piastow-

skich" zorganizowanym przez PTTK Oddział 

"Ziemi Wałbrzyskiej". Trasa wiodła wokół 

zamków: Książ i Stary Książ. Na zakończenie 

imprezy turyści mogli spróbować swoich sił 

w  konkursach:  krajoznawczym,  pierwszej 

pomocy oraz piosenki turystycznej. Repre-

zentanci  "Ceramika"  Jakub  Żuk  i  Michał 

Rajd - Szlakiem Zamków Piastowskich

Nauczyciele wraz z uczniami zachęcali do 

zapoznania  się  z  kierunkami  kształcenia 

w "Ceramiku" i aby uatrakcyjnić akcję pro-

Krzosek zajęli II miejsce w konkursie krajo-

znawczym.

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

W SZCZAWNIE-ZDROJU 

PREZENTUJE SIĘ W TESCO

W sobotę 1 czerwca 2019 roku Zespół Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie zaprezentował 

w godzinach od 10.00 do 18.00 swoją ofertę 

edukacyjną  w  hipermarkecie  TESCO.

Malowanie dzieciom buzi 

w tamach akcji promującej szkołę - Tesco

mocyjną  zorganizowana  została  wystawa  

prac plastycznych wykonanych przez ucz-

niów  klas  artystycznych  szkoły,  młodzież 

malowała na żywo obrazy, więc można było 

obserwować ich przy pracy twórczej, inni 

plastycy z Zespołu Szkół malowali dzieciom 

buzie, wystawiona była ciekawa kompozycja 

plastyczna pt. kropki białe i czarne, ucznio-

wie klasy medycznej z promocją zdrowia 

mierzyli ciśnienie, technikum ochrony śro-

dowiska zaprezentowało mobilne labora-

torium,  a  chętni,  którzy  zainteresowali się  

placówką otrzymali katalogi z pełną i szcze-

gółowo opisaną ofertą edukacyjną szcza-

wieńskiej  szkoły.

WRZESIEN� ZESPO� Ł SZKO� Ł IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

W SZCZAWNIE-ZDROJU

2019

Imprezę  rozpoczęła  współorganizatorka 

i gospodyni pięknego zabytkowego Domu 

Zdrojowego,  prezes  spółki  „Uzdrowisko 

Szczawno-Jedlina”  S.A.,  Pani  Barbara 

Grzegorczyk,   witając  przybyłych  gości.

W sobotnie popołudnie 7 września 2019 ro-

ku rozpoczęto w pięknych wnętrzach Domu 

Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju Narodowe 

Czytanie. Organizatorami byli, jak co roku: 

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju, 

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., i Uzdro-

wiskowa  Gmina  Miejska  Szczawno-Zdrój.

Zanim rozpoczął się program Narodowego 

Czytania, Iwona Czech – dyrektor Zespołu 

Szkół w Szczawnie-Zdroju, która prowadziła 

imprezę,  odczytała,  wzorem  ubiegłych  lat, 

przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej – Andrzeja Dudy. Czytanie wybranych 

fragmentów ośmiu nowel, które Para Prezy-

dencka wybrała do tegorocznego Narodo-

NARODOWE   CZYTANIE 

wego Czytania, przeplatane było informa-

cjami i ciekawostkami z prywatnego życia 

autorów  czytanych  dzieł.  Bardzo  licznie 

przybyła publiczność, jak również licznie 

Narodowe Czytanie - przy mikrofonie Jolanta Ozimek  i Marek Fedoruk

przybyli goście, którzy czytali utwory wy-

bitnych polskich pisarzy. Wśród gości była 

także  dyrektor  Zespołu  Szkół  im.  Marii 

Skłodowskiej-Curie  w  Szczawnie-Zdroju 



Pod koniec imprezy, zgodnie z corocznym 

zwyczajem, przeprowadzono quiz z nagro-

dami  ufundowanymi  przez  Uzdrowisko 

Szczawno-Jedlina S.A. Miłą pamiątką dla 

uczestników  tegorocznej,  ósmej  edycji 

Narodowego Czytania 2019 były nowele 

ozdobione okolicznościową pieczęcią prze-

słaną przez Kancelarię Prezydenta RP. Na 

koniec wszyscy uczestnicy ustawili się do 

pamiątkowej  fotografii.

Jolanta Ozimek oraz przedstawiciele Sta-

rostwa Powiatu Wałbrzyskiego – Iwona 

Frankowska  –  Wicestarosta  Wałbrzyski 

i Agnieszka Gielata – Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego,  Promocji  i  Oświaty. 

Narodowe Czytanie - konferansjerkę prowadzi Iwona Czech

W  KRAKOWIE

Wizyta  w  tym  obiekcie  była  umówiona, 

bowiem wynika ona z patronatu, jakim na-

sza szkoła została objęta przez Akademię 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Pierwszym  etapem  współpracy  naszych 

placówek był wykład Profesora Edwarda 

Kosakowskiego z tejże uczelni w naszej 

szkole, a kolejnym etapem była możliwość 

obserwacji konserwatorów przy pracy. Taka 

okazja się nadarzyła ze względu na prowa-

WYCIECZKA  KLASY  

ARTYSTYCZNEJ  W  RAMACH 

WSPÓŁPRACY  ZESPOŁU  SZKÓŁ  

Z  AKADEMIĄ  SZTUK  PIĘKNYCH  

W poniedziałkowe przedpołudnie 30 wrześ-

nia 2019 roku klasa III LO artystyczna wraz 

z wychowawcą Iwoną Czech i prof. Bożeną 

Bujak  udała  się  do  małej  podświdnickiej 

wioski  do  ciekawego  zabytku  sakralnego.

Klasa III LO na wycieczce w Modliszowie 
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Światowy Dzień Turystyki 
- uczniowie Zespołu Szkół 

ŚWIATOWY  DZIEŃ 

dzone  przez  krakowskich  konserwatorów 

prace polegające na odkrywaniu, konser-

wacji i restauracji ścian w kościele z XIV 

wieku pw. św. Bartłomieja w Modliszowie. 

To, co mieliśmy okazję oglądać, było nam 

przybliżone przez ciekawą opowieść doktora 

Marcina Błaszczyka – pracownika naukowe-

go ASP w Krakowie z Pracowni Przenoszenia 

i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych. Była 

to bardzo pouczająca lekcja, zwłaszcza, że są 

osoby w klasie III LO art, które myślą o stu-

diach  na  Akademii  Sztuk  Pięknych.

TURYSTYKI

27  września  br. w naszej szkole obchodzony 

był Światowy Dzień Turystyki. Tegoroczna 

trzydziesta  edycja  odbyła  się  pod  hasłem 

„Świętując różnorodność”.

Światowy  Dzień  Turystyki  jest  obchodzony 

od 1979 roku. Tegoroczne główne obchody 

odbędą  się  w  Ghanie.  Obchody  regionalne 

W akcję włączyli się poszczególni uczniowie 

z klas: I turystycznej oraz I i III artystycznej 

oraz  opiekunowie  Szkolnego  Koła  Krajo-

znawczo - Turystycznego  PTTK-PTSM 

„Wędrowniczek”: Artur Ciempa i Grzegorz 

Jaroni.

organizowane są we wszystkich rejonach 

globu.  Mają  one  na  celu  uświadomienie 

społeczeństwu,  jak  wielkie  znaczenie  ma 

turystyka  we  wzmacnianiu  wzajemnego 

zrozumienia  między  narodami  i  jak zna-

czący  wpływ  wywiera  na  wszystkie  sfery 

działalności ludzkiej – społeczną, politycz-

ną,  gospodarczą  i  kulturową.



ZAŚPIEWALIŚMY  NA  KONCERCIE 

W sobotnie popołudnie 21 września 2019 

roku odbył się w jednej z sal Starej Kopalni 

w Wałbrzychu uroczysty koncert z okazji 

75.  Rocznicy  powstania  warszawskiego. 

Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd 

Regionu Dolny Śląsk Związku Solidarności 

Kombatantów Wałbrzych. Zostaliśmy za-

proszeni do uświetnienia koncertu wykona-

niem pieśni patriotycznych. Zespół wokalny 

Zespołu  Szkół  w  Szczawnie-Zdroju  pod 

dyrekcją Pani Agnieszki Skiruchy przygoto-

wał pięć pieśni, które w piękny sposób wy-

konało  siedmioro  uczniów: Daria Barabasz, 

Nadia Yakout,   Mariia   Uzlova,   Amelia   

Sobczyk, Natalia  Baranowska,  Julia  Burnat  

i  Kacper Agaciak.  

Z  OKAZJI  75.  ROCZNICY 

POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO

Zespół wokalny Zespołu Szkół podczas koncertu 
ku czci Powstańców Warszawskich

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

W  poczcie  sztandarowym  prezentującym 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

szli:  Sylwia  Bielakiewicz,  Wiktoria  Lesiak 

i Jakub Żuk. Julia Burnat otrzymała od orga-

nizatorów statuetkę Orła Białego za posta-

wę patriotyczną. Julia jest harcerką, od wielu 

lat bierze udział w uroczystościach i  impre-

zach patriotycznych. Podczas uroczystości 

obecne  były  dyrektorki  Szkoły:  Jolanta 

Ozimek  i  Iwona  Czech.

ŚWIĘTOWALIŚMY  RAZEM EUROPEJSKI  

DZIEŃ  JĘZYKÓW OBCYCH

W czwartkowy wrześniowy dzień (26.09. 

2019) Europejski Dzień Języków Obcych. 

Obchody rozłożone były na kilka godzin, ale 

Klasa w zielonych barwach Irlandii

też i przygotowano wiele atrakcji, przede 

wszystkim jednak największy nacisk położo-

no  na  edukację.  Barwny  i  ciekawy dzień 

poświęcony językom obcym przygotowany 

był przez nauczycieli uczących w naszej  

szkole  tych  przedmiotów.

Językowcy zadbali o to, aby poprzez naukę, 

ale  też  i  zabawę  przybliżyć  młodzieży 

słownictwo i kulturę Francji a także krajów 

niemiecko- i anglojęzycznych. Leit motivem 

święta języków obcych była Irlandia. Nie bez 

powodu,  bowiem  nasza  szkoła  uczestniczy 

w międzynarodowym programie PO WER. 

W trakcie trwania Dnia Języków Obcych 

można  było  sprawdzić  swoją  wiedzę 

o Francji, Anglii, Niemczech, a pytania dla 

uczniów umieszczone były w kopertach 

zawieszonych na drzwiach kilku gabinetów. 

Wcześniej ogłoszono, że podczas EDJO ze 

względu  na  szczególne  miejsce  Irlandii 

w tym dniu, będzie przeprowadzony kon-

kurs  na  najbardziej  „zieloną”  klasę,  a  ta, 

która zwycięży, będzie mogła wybrać dla 

siebie najdogodniejszy dzień bez pytania. 

Odzew był szeroki i nawet nauczyciele, chcąc 

włączyć się do świętowania, mieli na sobie 

zielone ubrania lub akcenty w tej barwie. 

Cała szkoła została udekorowana wykona-

nymi przez poszczególne klasy plakatami na 

temat poszczególnych europejskich krajów. 

Na plakatach znalazły się nie tylko podsta-

wowe informacje, ale też i ciekawostki doty-

czące kultury, nauki i walorów turystycznych 

tych  państw.

Podsumowując cały „językowy” dzień moż-

na stwierdzić, że był on niezwykle udany – 

w całej szkole było żywo, kolorowo, gwarnie 

i wesoło. I jeśli do tego w łatwy i przystępny 

sposób podawana była wiedza związana 

z językami obcymi, to cel świętowania został 

osiągnięty!

Docenić należy tutaj za kreatywność, pomy-

sły i umiejętność „porwania” młodzieży do 
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Europejski dzień bez samochodu

Doświadczenia chemiczne 

podczas eko-pikniku 

działania naszych językowców: Małgorzatę 

Łukasiak-Ziębie,  Magdalenę  Sosnowską-

Mielczarek oraz Jowitę Machaj współtwo-

rzącym w naszej szkole Europejski Dzień 

Języków Obcych A.D. 2019. Naturalnie wiel-

kie  podziękowania  należą  się  również 

naszej wspaniałej młodzieży, która pomaga-

ła przygotować i realizowała Dzień Języków 

Obcych.

Quiz na drzwiach sali językowej

BEZ  SAMOCHODU

EKO PIKNIK

W piątek 20 września uczniowie klas Techni-

kum Ochrony Środowiska współorganizo-

wali obchody Europejskiego Dniu bez Sa-

mochodu organizowanego przez ZDKiUM 

w Wałbrzychu. Celem akcji była promocja 

zrównoważonego  transportu  na  terenie 

miasta, proponująca alternatywną formę 

komunikacji – jazdę na rowerze. Uczestnicy  

przejechali w uroczystej kawalkadzie przez 

miasto, a później mieli możliwość uczest-

nictwa w konkursach dotyczących wiedzy 

ekologicznej oraz organizacji transportu ko-

munikacyjnego w Wałbrzychu i okolicach. 

Dodatkowo, uczniowie wraz z nauczycie-

lami z naszej szkoły zorganizowali konkursy 

dotyczące segregacji odpadów i rozpozna-

wania piktogramów określających rodzaje 

zagrożeń  dla środowiska i człowieka poma-

gając także przy zliczaniu głosów w konkur-

sie  plastycznym.  Przedstawiciele  szkoły 

i ZDKiUM wręczyli zwycięzcom wspaniałe 

nagrody.

EUROPEJSKI  DZIEŃ 

W  sobotę  21  września  uczniowie  techni-

kum ochrony środowiska z Zespołu Szkół 

w Szczawnie-Zdroju wraz z Dyrekcją Szkoły 

i nauczycielami wzięli udział w EKO PIKNIKU, 

który  odbył  się  w  Parku  Zdrojowym 

w  Szczawnie-Zdroju. Podczas imprezy, któ-

ra przyciągnęła liczną rzeszę mieszkańców 

Konkurs jest częścią projektu realizowanego 

ze środków MKiDN „Co czytamy – nowoczesne 

i tradycyjne metody promocji książki” przez 

Dziewczyny z klasy artystycznej stworzyły 

także przepiękne wizerunki na twarzach  

najmłodszych  mieszkańców  miasta.

27 września 2019 w Zespole Szkół im. M. 

Skłodowskiej-Curie  w  Szczawnie  Zdroju 

odbył  się  finał  konkursu  plastyczno-lite-

rackiego  „Książkowe  drzewo  recenzji”.

młodzież zorganizowała pokazy widowi-

skowych doświadczeń chemicznych i edu-

kowała mieszkańców z zakresu ekologii. 

Największą atrakcją okazała się serwowana 

przez  uczniów  DYMIĄCA  ORANŻADA!!!

KSIĄŻKOWE   DRZEWO  RECENZJI

Miejską Bibliotekę Publiczną im.T. Boya-

-Żeleńskiego przy partnerskim współudzia-

le naszej  placówki.  Koordynatorem  działań 

w  ramach  konkursu  z  ramienia  naszej 

szkoły była polonistka Sylwia Wiśniowska-

-Augustyn.

W  konkursie  wzięło  udział  trzydziestu 

dwóch uczestników ze szkół podstawowych, 

ponadgimnazjalnych  i  ponadpodstawo-

wych.  W  swoich  pracach  młodzi  ludzie 

połączyli zdolności  plastyczne  i  literackie.  

Wśród wyróżnionych  znaleźli się ucznio-

wie naszej szkoły:  Wiktoria  Boś,  Kalina  

Rychłowska, Sandra   Kasznicka,   Wiktoria   

Mrowiec, Bartłomiej Pasterz,  Maria Uzlova, 

Emilia  Woźnicka,  Patrycja  Michalska,  

Katarzyna   Dziewońska,   Aleksandra   

Turkowska  i  Patrycja  Pietrzak.

Książkowe Drzewo Recenzji 
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PAZ� DZIERNIK ZESPO� Ł SZKO� Ł IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

W SZCZAWNIE-ZDROJU

WYSTAWA PLASTYCZNA Z OKAZJI 

DNIA NAUCZYCIELA

Tradycyjnie w akcji brały udział klasy techni-

kum ochrony środowiska. Pracownicy Wy-

działu  Gospodarki  Komunalnej  Urzędu 

Miejskiego w Szczawnie-Zdroju dostarczyli 

młodzieży  rękawice  ochronne  oraz  worki 

i tak wyposażeni uczniowie, pod opieką 

profesor  Ilony  Mróz  i  Doroty  Starosty, 

ruszyli  robić  porządki  w  Parku Zdrojowym.

14 października 2019 roku w naszej szkole 

z okazji POWIATOWYCH  OBCHODÓW DNIA 

EDUKACJI NARODOWEJ odbyła się prezen-

tacja prac plastycznych,  zdjęć z warsztatów 

artystycznych (rzeźby, linorytu, sitodruku, 

malowania na szkle) w Starej Kopalni, oraz 

zdjęć  z  ACTION  PAINTING,  FLOWERS  

PAINTING. Klasa III i II LO artystyczna za-

prezentowała studium malarskie PORTALU 

Sprzątaliśmy Szczawno

Nasza  Szkoła,  jak  co  roku,  uczestniczyła 

w  akcji  Sprzątanie  Świata.  Tym razem ha-

słem przewodnim przedsięwzięcia było: „Nie 

śmiecimy  –  sprzątamy  –  zmieniamy”.

Wystawa plastyczna z okazji Dnia Nauczyciela

Obraz namalowany przez uczennicę klasy III LO artystycznej

Wystawa prac plastycznych z okazji Dnia EDU                                      

natomiast Wojciech z kl. II 

informatycznej  z  oddziału 

specjalnego pokazał inter-

pretację  postaci – manga,  

anime.

13WYDANIE SPECJALNE Tak minął nam rok… 2019



W sobotę 19 października 2019 roku odbył 

się w Szczawnie-Zdroju II Bieg o szablę 

Dąbrowskiego. Pierwszy, zeszłoroczny, był 

inicjatywą   Towarzystwa   Miłośników 

Szczawna-Zdroju w związku z wygraną 

aplikacją do programu rządowego Niepo-

dległa. Bieg o szablę Dąbrowskiego był 

jednym z punktów programu poświęconego 

odzyskaniu Niepodległości realizowanych 

z Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-

-Zdrój i w partnerstwie z Zespołem Szkół 

im. Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Szczawnie-

-Zdroju. W tym roku bieg zorganizowany zo-

stał po raz drugi ze względu na patriotyczne 

O  SZABLĘ  DĄBROWSKIEGO

II  BIEG  

Uczestnicy II Biegu o Szablę Dąbrowskiego Uczniowie Zespołu Szkół w biurze 
Biegu o szablę Dąbrowskiego

i sportowe walory przedsięwzięcia. Tak jak 

rok wcześniej organizatorami byli: Towa-

rzystwo  Miłośników  Szczawna-Zdroju, 

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-

Zdrój i Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Szczawnie-Zdroju. Do startu zgłosiło 

się 113 osób w trzech kategoriach; dzieci, 

młodzież,  open.

Uczestników i widzów przywitali przedsta-

wiciele organizatorów: Burmistrz Szczawna-

-Zdroju Marek Fedoruk, Prezes TMSZ Iwona 

Czech  i  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Jolanta 

Ozimek.  Biegacze  przybyli  do  Szczawna 

z różnych stron, sporo było miejscowych, ale 

także z: Wałbrzycha, Świebodzic, Świdnicy, 

Warto wspomnieć o obsłudze zawodów, 

o wolontariuszach z Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, którzy wraz ze swoimi 

nauczycielami   wychowania   fizycznego 

i  Strażą  Miejską  ubezpieczali  trasę  oraz 

sprawnie przeprowadzali rejestrację uczest-

ników w biurze biegu. Podziękowania dla 

nauczycieli:  Joanny  Strojnej,  Wojciecha 

Węcławowicza,  Romana  Magdziarczyka 

oraz  młodzieży:  Sylwii  Bielaszkiewicz, 

Natalii  Smołkowicz,  Bartka  Sulewskiego, 

Łukasza Józefowicza, Mateusza Kotkiewicza, 

Wojtka  Radoły.

Bieg odbył się w otoczeniu pięknego Parku 

Zdrojowego i przyległych ulic, a zawodni-

kom towarzyszyła wspaniała słoneczna po-

goda. Rywalizacja była zacięta, zwłaszcza 

w kategorii open, gdyż w tej kategorii zdobyć 

można było symboliczną szablę Dąbrow-

skiego. W tym roku były nawet dwie – dla 

najszybszej  kobiety  i  dla  najszybszego 

mężczyzny. Szable dla zwycięzców i medale 

dla wszystkich uczestników ufundowała 

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-

-Zdrój.

Starych Bogaczowic, Jedliny-Zdrój, Wrocła-

wia,  Bielawy,  Lubomina,  Czarnego  Boru, 

Aleksandrowa Kujawskiego, byli też mali 

biegacze  ze  szczawieńskiego  sanatorium 

„Mieszko”.

21 października 2019 w Zespole Szkół Poli-

technicznych ,,Energetyk” odbyła się XIV 

edycja powiatowego Konkursu Wiedzy 

o Języku Polskim. Na zaproszenie organiza-

torów odpowiedziało dziewięć szkół powia-

tu wałbrzyskiego i stanęło do rywalizacji 

o tytuł finalisty konkursu – osoby dbającej 

o czystość języka, umiejącej  opisać zmiany 

we współczesnej polszczyźnie i  krytycznie 

odnoszącej się do nich. Uczennice Zespołu 

Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie przygo-

towane przez Sylwię Wiśniowską-Augustyn: 

Katarzyna Dziewońska (klasa  III LO art.), 

Nicol  Klar  (klasa  II  LO  art.)  i  Sylwia 

Bielakiewicz  (klasa II LO med.) zajęły I miej-

sce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

i ponadpodstawowych! Na drugim miejscu 

znaleźli się gospodarze – uczniowie z Zespo-

łu Szkół Politechnicznych „Energetyk” 

w Wałbrzychu, na trzecim zaś w tej kategorii 

uplasowała się drużyna z III Licem Ogólno-

NASZE  UCZENNICE  ZDOBYŁY 

PIERWSZE  MIEJSCE W  XIV  EDYCJI 

POWIATOWEGO  KONKURSU 

WIEDZY  O  JĘZYKU  POLSKIM!!!

kształcącego  z  Wałbrzycha.

Zdobywczynie pierwszego miejsca w Powiatowym 
Konkursie Języka Polskiego 

W SZCZAWNIE-ZDROJU

W samo południe 23 października 2019 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 

POLA  NADZIEI  

Fedoruk,  Łukasz  Kurjata  Wiceburmistrz 

Szczawna-Zdroju,  Radni  Rady  Miejskiej 

Szczawna-Zdroju, licznie stawiła się mło-

dzież Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-

-Curie,  dzieci  z  wałbrzyskiego  niepubli-

cznego przedszkola „U Mikołaja”, członko-

wie Zarządu Towarzystwa Miłośników 

Szczawna-Zdroju, kuracjusze. Punktualnie 

o godzinie 12.00 prezes Towarzystwa Mi-

łośników Szczawna-Zdroju, wicedyrektor 

Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju – Iwona 

Czech, będąca wraz z Zarządem Towa-

rzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju i Ze-

społem Szkół w Szczawnie-Zdroju koordy-

natorem przedsięwzięcia w naszym mieście 

od roku 2011, rozpoczęła akcję, następnie 

o oficjalne otwarcie tegorocznej akcji popro-

siła Burmistrza Szczawna-Zdroju Marka 

Fedoruka i panią Renatę Wierzbicką – prezes 

Zarządu wałbrzyskiego oddziału Polskiego 

Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Po prze-

mówieniach dzieci, młodzież, kuracjusze 

i mieszkańcy miasta przystąpili do sadzenia 

cebulek kwiatowych. Młodzież „Ceramika” 

po  powrocie  do  szkoły  posadziła,  wraz 

z Dyrektorką Szkoły Jolantą Ozimek, w przy-

szkolnym ogrodzie kilkadziesiąt cebulek. 
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Wraz z nadejściem wiosny będziemy ocze-

kiwać żonkili, które przypomną o 23 paź-

dziernika 2019 roku. Akcja osiągnęła swój cel 

w wieloraki sposób: zwrócono uwagę na 

potrzeby chorych, którzy są wokół nas; 

zaangażowano młodych ludzi, by szla-

chetna idea znalazła naśladowców i konty-

nuatorów i wreszcie realizuje się potrzeby 

Poradni Hospicyjnej, dokładając choć małą 

cegiełkę  pochodzącą  z  odruchu  serc.

Akcja Pola Nadziei 

Akcja Różowa wstążeczka, Szczawno-Zdrój 

Szkoła pamięta, uczniowie pod pomnikiem Ułanów  Legii Polsko-Włoskiej

Pola Nadziei - sadzenie żonkili pod szkołą 

AKCJA  „RÓŻOWA  WSTĄŻECZKA”

24  października  młodzież  naszej  szkoły, 

integrując  się  z  lokalną  społecznością, 

zorganizowała  pod  opieką  nauczyciela 

biologii Marii Muszyńskiej przemarsz uli-

cami  Szczawna-Zdroju  z  tematycznymi 

plakatami, różowymi balonami i wstążecz-

kami, żeby przypominać paniom o bada-

niach profilaktycznych. Napotkanym kobie-

tom  wręczano  tematyczne  ulotki  oraz 

balony. Wolontariusze odwiedzili okoliczne 

sklepy i  lokale  użyteczności  publicznej,  

w  tym Urząd Miasta i Miejską Bibliotekę 

Publiczną  oraz  pocztę.

SZKOŁA  PAMIĘTA

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało 

w piśmie skierowanym do szkół i placówek 

na terenie całego kraju do uczestnictwa 

w dniu 25 października 2019 r. w akcji „Szkoła 

pamięta”,  podczas  której  uczniowie  mieli 

oddać  cześć  bohaterom lub  zadbać o groby 

zmarłych nauczycieli. Nasza szkoła odpo-

wiedziała na apel pozytywnie i bez wahania, 

dlatego że takie działania organizowane są 

w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- 

-Curie od wielu lat. Podobnie było w tym 

roku. Kilkunastu uczniów naszej szkoły wraz 

z opiekunami Samorządu Uczniowskiego 

panią Agnieszką Pieprzyk i panem Markiem 

Krzesickim  udało  się  na  szczawieński 

cmentarz komunalny, by zapalić znicze na 

grobach dawnych pedagogów „Ceramika”. 

Dzięki obecności Pani wicedyrektor Iwony 
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KONKURS KRASOMÓWCZY ZA NAMI

W  dniu  25  października  trzy  uczennice 

z klasy I artystycznej: Nadia Yakout, Jagoda 

Osial i Alicja Kozak oraz jedna z III artystycz-

nej: Martyna Ślazińska, pod opieką nauczy-

ciela WOS-u Artura Ciempy, wzięły udział 

w  eliminacjach  wojewódzkich  Ogólno-

polskiego Konkursu Krasomówczego, które 

odbyły się w schronisku PTTK „Harcówka”. 

Dziewczyny opowiadały o walorach wido-

kowych szczytów Gór Wałbrzyskich, Starym 

Zdroju- dawnym uzdrowisku, legendach Gór 

Sowich i…. Oldze Tokarczuk, która mieszkała 

przez pewien czas w wałbrzyskiej dzielnicy 

Piaskowa Góra. Najwyżej z naszych uczennic 

uplasowała się Martyna, zajmując czwarte 

miejsce,  a  tuż  za  nią  Nadia.

NAJWYŻSZY SZCZYT GÓR 

WAŁBRZYSKICH ZDOBYTY!

Grupa uczniów z klasy I turystyczno-języko-

wej, należąca do Szkolnego Koła Krajo-

znawczo-Turystycznego „Wędrowniczek” 

odkrywała szlaki Ziemi Wałbrzyskiej na 

Borową. Grupa przemierzała trasę z wał-

brzyskiej dzielnicy Glinik na szczyt, gdzie 

odpoczęła i przy ognisku posilała się zasłu-

żonymi kiełbaskami. Z wieży widokowej 

młodzi turyści podziwiali Góry Wałbrzyskie 

i Kamienne, Wałbrzych, Karkonosze, Góry 

Sowie i Masyw Ślęży. W powrotnej drodze na 

Podgórze roztaczały się panoramy na Boro-

wą i okoliczne góry oraz wiadukt z dworca 

głównego w kierunku Wołowca, pod którym 

wydrążono najdłuższy w Polsce tunel kole-

jowy. Podczas wyprawy opiekun grupy, prze-

wodnik sudecki Artur Ciempa opowiadał 

o walorach krajoznawczych naszego regionu  

oraz  jego  geologii  i  geografii.

Uczestnicy Konkursu Krasomówczego

Zdobywcy Borowej 

Szkoła pamięta

Czech, znającej osobiście wielu Zmarłych, 

wysłuchaliśmy   krótkich   charakterystyk 

i anegdot dotyczących byłych nauczycieli 

naszej placówki, usłyszeliśmy o ich zwycza-

jach, pasjach, zaangażowaniu w życie szkoły 

i  środowiska.

Tego  samego  dnia  uczniowie  pod  opieką 

Iwony Czech odwiedzili także miejsce pa-

mięci narodowej, gdzie stoczyła się pierwsza 

po rozbiorach bitwa z udziałem polskiego 

oręża na terenach, które niegdyś należały 

do Polski. Złożyliśmy znicze pod pomni-

kiem Ułanów  Legii  Polsko-Włoskiej,  czcząc 

pamięć tych, którzy walczyli i którzy zginęli 

w bitwie na Czerwonym Wzgórzu 15 maja 

1807 roku, a uczniowie zapoznali z publi-

kacjami  opisującymi  te  potyczkę.
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Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-

Turystycznego  Polskiego  Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego 

Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 

„Wędrowniczek” przy Zespole Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju 

ruszyli na szlak, uczestnicząc w Rajdzie 

Odkrywców Szlaków Ziemi Wałbrzyskiej na 

Chełmiec. Grupa wyruszyła spod „Ceramika”, 

kierując się ku kompleksowi „Dworzysko”, by 

potem wędrować czarnym szlakiem pod 

szczyt, a stamtąd dość stromo za zielonymi 

znakami na Chełmiec, gdzie przy ognisku 

z kiełbaskami nastąpił odpoczynek. Wszyscy 

uradowani,  przy  pięknym,  październiko-

wym  słońcu  zeszli  na  Biały  Kamień.

ZLOT TURYSTÓW NA WIELKIEJ 

SOWIE

12 uczniów z klasy I turystyczno-językowej 

pod opieką wychowawcy i opiekuna koła 

turystycznego „Wędrowniczek” prof. Artura 

Ciempy uczestniczyło w 59. Zlocie Turystów 

PTTK na Wielkiej Sowie. Impreza odbyła się 

w dniu 29 września w celu uczczenia Świa-

towego Dnia Turystyki. Do przejścia turyści 

mieli 11 kilometrów, trasą z Rzeczki przez 

Małą  Sowę,  Wielką  Sową  do  Przełęczy 

Sokolej. Na szczycie odbyły się zabawy i kon-

kursy oraz ognisko z kiełbaskami. Laureatką 

konkursu krajoznawczego została Amelia  

Dajerling.

RAJD NA CHEŁMIEC

Zlot turystów na Wielkiej Sowie

LISTOPAD ZESPO� Ł SZKO� Ł IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

W SZCZAWNIE-ZDROJU

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

KASIA I  ERNEST 

STYPENDYSTAMI PREZESA RADY 

MINISTRÓW!

W środowe przedpołudnie 27 listopada 2019 

roku odbyła się we Wrocławiu w auli Uni-

wersytetu Przyrodniczego uroczystość uho-

norowania  najlepszych  uczniów  szkół 

ponadpodstawowych  Dolnego  Śląska 

nagrodzonych w roku szkolnym 2019/2020 

stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dwoje 

naszych uczniów Katarzyna Dziewońska 

z klasy III LO artystycznej i Ernest Buchowiec 

z klasy IV TOŚ zostali uhonorowani tym 

zaszczytnym  wyróżnieniem.

Uczestnicy Rajdu na Chełmiec 
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Praca uczennicy klasy III LO artystycznej Rysunek ucznia klasy III LO artystycznej

Nasza szkoła regularnie eksponuje przy różnych okazjach dzieła plastyczne naszych uczniów klas LO artystycznych. Miejscem ekspozycji jest szkolna 

Galeria na Poddaszu na  drugim  piętrze  budynku.

PRACE NASZYCH UCZNIÓW 

W SZKOLNEJ GALERII NA PODDASZU

Certyfikat dla uczennicy technikum biorącej udział 
w projekcie PO WER

Uczniowie klas technikum wyjechali w so-

botę  30  listopada  2019  roku  do  Irlandii  na 

staż dwutygodniowy w ramach projektu 

PO WER. Młodzież była w pełni przygotowa-

na do wyjazdu i odbyła następujące szkole-

nia przygotowawcze: kurs języka angielskie-

go przygotowujący  do  pracy  w  irlandzkich 

firmach,  przygotowanie  psychologiczno-

-pedagogiczne, przygotowanie kulturowe, 

szkolenie  BHP.

Spedytorzy wraz z nauczycielami i irlandzki-

mi koordynatorami spotkali się w ostatnim 

UCZNIOWIE  TECHNIKUM 
SPEDYCYJNEGO  I  TECHNIKUM 
OCHRONY  ŚRODOWISKA NA 
STAŻU  W  IRLANDII  W  RAMACH 
PROJEKTU  PO  WER

Podczas wyjazdu na staż do Irlandii naszym 

uczniom towarzyszyły przez pierwsze kilka 

dni  dyrektor  szkoły  Jolanta  Ozimek  oraz 

nauczyciel przedmiotów zawodowych Ilona 

Mróz, aby zapoznać się na miejscu z warun-

kami pobytu. Natomiast Agnieszka Pieprzyk 

i Grzegorz Jaroni przebywali z naszymi ucz-

niami przez cały dwutygodniowy pobyt. 

Pobyt był niezwykle udany a młodzież za-

dowolona.

dniu, aby w uroczysty sposób zakończyć 

trwający dwa tygodnie staż. Wszyscy byli 

bardzo zadowoleni ze wszystkiego – z wa-

runków pracy, z warunków mieszkaniowych, 

z wycieczek zapewnionych przez gospoda-

rzy, z klimatu, jaki stworzony został z obu 

stron. Dodatkowym walorem świadczącym 

o zadowoleniu strony irlandzkiej był fakt, że 

kilku  naszych  chłopców  za  dobrą  pracę 

otrzymało dodatkowe wynagrodzenie oraz 

propozycję  zatrudnienia  w  Galway  prak-

tycznie od zaraz. Dziewczęta dostały pro-

pozycję zatrudnienia na wakacjach, o ile 

tylko będą chciały skorzystać z tej oferty. 

Bardzo to miłe ze strony naszych gospoda-

rzy, ale też i dla nas jest ogromną satysfakcją, 

że nasza młodzież swoją rzetelnością, do-

brym przygotowaniem oraz kulturą osobistą 

szerzy dobre imię naszej szkoły. Oby tak 

dalej….



GRUDZIEN� ZESPO� Ł SZKO� Ł IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

W SZCZAWNIE-ZDROJU

Od wielu lat, tradycyjnie, 1 grudnia obcho-

dzony jest w naszej szkole Międzynarodowy 

Dzień Walki z AIDS i HIV. Również w tym 

roku  w  dniach  2  i  3  grudnia  (ponieważ 

1 grudnia była to niedziela) wolontariusze 

z SK PCK przygotowali akcję związaną z ww. 

tematyką. Wykonane zostały dwie tablice 

zawierające informacje na temat zagrożeń 

zarażenia się wirusem HIV oraz profilaktyki 

tej  groźnej  choroby  zataczającej  coraz 

szersze kręgi, szczególnie wśród młodych 

ludzi. Uczniom zostały rozdane ulotki doty-

czące właściwych zachowań prozdrowot-

nych – „Mity  i  fakty  o  AIDS  i  HIV”. 

Został również przeprowadzony szkolny, 

międzyklasowy konkurs „Wiedzy o AIDS i HIV” 

dla uczniów klas pierwszych. Najliczniej 

dopisali uczniowie z klasy I LO-turystycz-

nej i I TOŚ-spedytor. Organizatorem akcji 

i konkursu był opiekun SK  PCK  Pani  Maria  

Muszyńska.

1 GRUDNIA

 – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

WALKI Z AIDS I HIV

Na zajęciach z biologii w klasach pierwszych 

odbyły  się  tematyczne  pogadanki. 

Na  początku  grudnia  ogłoszona  została 

zbiórka artykułów spożywczych, higienicz-

nych, przedmioty, jakie zostały przyniesione 

zarówno przez klasy, uczniów, nauczycieli 

jak i pracowników naszej szkoły zawiezione 

zostały do Domu Seniora w dzielnicy Rusi-

nowa. Ze świątecznymi prezentami udały się 

Z  WIZYTĄ  U  SENIORÓW

dyrektorki – Jolanta Ozimek i Iwona Czech 

oraz uczniowie  z  klasy  III  LO  artystycznej. 

Na miejscu byliśmy już oczekiwani przez 

p. dyrektor placówki, która w imieniu pen-

sjonariuszy Domu Seniora serdecznie po-

dziękowała  za  dary.

Dyrektorki Jolanta Ozimek, Iwona Czech oraz młodzież 
z Klasy III LO artystycznej z darami w Domu Seniora 
w Rusinowie
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Praca 
plastyczna 

ucznia 
klasy III LO 

artystycznej
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U  SZCZAWIEŃSKICH  SENIORÓW

JARMARK  BOŻONARODZENIOWY 

W  SZCZAWNIE-ZDROJU

W piątkowe południe 13 grudnia 2019 roku 

odwiedziliśmy, po raz kolejny, szczawień-

skich Seniorów z Domu Seniora Kosmowski 

w Szczawnie-Zdroju. Tradycyjnie przybyliś-

my z kolędami – na gitarze grał Artur Ciempa 

a śpiewali uczniowie z klasy I LO artystycznej 

i II LO medycznej. Śpiewały także dyrektorki – 

Jolanta Ozimek i Iwona Czech, które przy-

niosły także ze sobą słodki poczęstunek dla 

pensjonariuszy szczawieńskiej placówki. Za 

kolędy, poczęstunek i miłe odwiedziny po-

dziękowała dyrektorka Domu Seniora Pani 

Monika  Szymanowska.

 – 14 GRUDNIA 2019

 COROCZNE  KOLĘDOWANIE 

Nasza szkoła wzięła udział, tradycyjnie jak 

co roku, w Jarmarku Bożonarodzeniowym 

w Szczawnie-Zdroju. Na naszym tegorocz-

nym stoisku wystawione były wykonane 

przez uczniów klas artystycznych bombki, 

słoiczki i szyszki ozdobione świątecznie, do 

sprzedania mieliśmy również kartki świą-

teczne wykonane przez uczniów z naszych 

oddziałów specjalnych na zajęciach rewali-

dacyjnych. Przy stoisku była młodzież z klas 

liceum, nauczyciele: Joanna Matyka, Marta 

Gerlach-Malczewska, Bożena Bujak, Małgo-

rzata Łukasiak-Zięba, byli członkowie Mło-

dzieżowej Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju, 

którzy kwestowali w intencji chorej na raka 

mamy dwójki małych dzieci, byli nasi woka-

Coroczne kolędowanie w Domu Seniora w Szczawnie-Zdroju

Przy naszym stoisku podczas Jarmarku Bożonarodzeniowym 

21 grudnia 2019 roku w holu Teatru Miejskie-

go w Świdnicy odbył się wernisaż i  uroczyste 

podsumowanie OGÓLNOPOLSKIEGO  

KONKURSU  PLASTYCZNEGO. 

Nagrody w ogólnopolskim 

Konkursie plastycznym „KARTKA 

ŚWIĄTECZNA , BOŻE NARODZENIE-

NOWY ROK”

liści, którzy ze swoim wychowawcą Arturem 

Ciempą śpiewali kolędy. Nasza obecność na 

Jarmarku była owocna: sprzedaliśmy prawie 

wszystkie bombki, dużo słoiczków i kartek, 

nasi wolontariusze z Młodzieżowej Rady 

Miejskiej zebrali sporo pieniędzy wspierając 

chorą mamę i jej dzieci, kolędy wprowadziły 

w świąteczny nastrój, a nad wszystkim czu-

wały zadowolone z naszej młodzieży dy-

rektorki  Jolanta  Ozimek  i  Iwona  Czech.

Nasze uczennice otrzymały nagrody: Julia 

Starnawska kl.I LO art. i  Agata Fedoronok  kl. 

III art.  Wśród  wybranych  prac, dzieło  Julii  

między innymi  zostało wydrukowane jako 

kartka świąteczna 2019. Opiekunem arty-

stycznym  była  Pani  Beata  Wilczewska - 

nauczyciel  zajęć artystycznych.

Kartka świąteczna namalowana 
przez Julię Starnawską 

Śpiewanie kolęd podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 


