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Z wiedzy o bezpieczeństwie  

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych wzięli udział w konkursie na temat 
bezpieczeństwa, który odbył się 15 kwietnia w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach. 

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy oraz edukacja z zakresu 
bezpieczeństwa – w   szczególności w zakresie ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. 
  
W konkursie wzięło udział 73 uczniów, którzy pisali test według podziału 
na grupy: I grupa - uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), II 
grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych, III grupa - uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. Powodzenia życzyli im starosta gliwicki Waldemar 
Dombek, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Gliwicach st. kpt Bernard Wilczek oraz prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP w Gliwicach Andrzej Frejno. Po napisaniu testów okazało się, że 
aby wyłonić najlepszych, konieczne były dogrywki ustne. 
  
I miejsce wśród uczniów szkół podstawowych zajęła Natalia Szmit, II – 
Marta Panek, zaś III – Natalia Puchała. Najlepsza z gimnazjalistów była 
Wiktoria Górecka, II miejsce zdobyła Magdalena Urbanek, III – 
Katarzyna Gawlik. Klasyfikacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
przedstawiała się następująco: I miejsce – Adam Zuber, II – Rafał 
Jędrysik, III – Bartłomiej Cegiełka. 
  
Nagrody wręczyli uczniom oraz gratulowali zajętych miejsc wicestarosta 
gliwicki Ewa Jurczyga, Bernard Wilczek oraz Andrzej Frejno. Laureaci 
otrzymali m.in. mp3, pendrive’y, słuchawki, gry planszowe. Ponadto 
zdobywcy pierwszych miejsc wezmą udział w etapie wojewódzkim 
konkursu, który odbędzie się 25 kwietnia w Siewierzu. 
  



Konkurs na szczeblu powiatowym zorganizowało Starostwo Powiatowe w 
Gliwicach we współpracy z Zarządem Powiatowym ZOSP RP oraz 
Komendą Miejską PSP w Gliwicach. 
  
  
  
  
Gratka dla miłośników podróży 
  
Trwają przygotowania do I Międzyszkolnego Festiwalu 
Podróżniczego CARPE DIEM. Jest adresowany do miłośników 
podróży z gimnazjów i szkół średnich powiatu gliwickiego oraz 
Gliwic Już teraz mogą zgłaszać się chętni do udziału w 
konkursach organizowanych w jego ramach. 
  
Festiwal odbędzie się 1 czerwca w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego 
w Knurowie Technikum nr 1 (ul. Szpitalna 25) – początek o godz. 9.00. 
W programie dwie części, wykładowa i konkursowa. Na pierwszą złożą 
się relacje, reportaże z podróży i wypraw, porady i wskazówki cenne dla 
miłośników niskobudżetowego podróżowania oraz instrukcje, jak 
zorganizować szkolną wyprawę na koniec świata. W drugiej części 
przewidziano trzy konkursy – na slajdy podróżnicze przedstawiane 
metodą Pecha Kucha 20x20; na film z podróży oraz na zdjęcie z podróży. 
  
Zgłoszenia należy wysyłać do 15 maja na adres 
mailowy: festiwalcarpediem@gmail.com. Program festiwalu oraz 
regulamin konkursu zamieszczone są na stronie: 
fb.com/festiwalCarpeDiem. 
  
Imprezę organizują Zespół Szkół w Pilchowicach oraz Zespół Szkół im. I. 
J. Paderewskiego w Knurowie, a patronat nad nią objęli Starosta Gliwicki, 
Prezydent Miasta Gliwice, Prezydent Miasta Knurów i Wójt Gminy 
Pilchowice. 
  
  
  
  
  
Wszystko na niebiesko 
  



14 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie odbyły się 
obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie, na które 
zaproszone zostały dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 z 
Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” oraz uczniowie klas I-
III Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi. 
  
Spotkanie zainaugurowała wzruszającym przemówieniem Alina Jaworska, 
dyrektor ZSS w Knurowie. W programie obchodów znalazły się między 
innymi wspólne zabawy pod hasłem „W krainie Smerfolandii”, słodki 
poczęstunek oraz korowód ulicami miasta. Uczniowie starszych klas ZSS 
w Knurowie w tym dniu uczestniczyli w zajęciach poświęconych tematyce 
autyzmu. Odbyły się pogadanki i projekcje filmów. 
  
Wszystkiemu towarzyszył kolor niebieski, niebieskie stroje, dekoracje, 
balony, chorągiewki, również niebieskie babeczki przygotowane przez 
uczniów ZSS oraz niebieskie ciasteczka podarowane przez spółdzielnię 
„Maszkiety”. Kolor niebieski kojarzony jest z autyzmem, jest  kolorem 
nadziei – nadziei na lepsze życie osób dotkniętych autyzmem. 
  
- Celem obchodów było uświadomienie i uwrażliwienie  wszystkich, że 
osoby z autyzmem są wśród nas oraz spowodowanie, aby często ich 
odmienne funkcjonowanie i reakcje na otaczającą rzeczywistość 
przestały dziwić i zaskakiwać – informuje Agnieszka Buczek z ZSS w 
Knurowie. 
  
  
  
  
Wystawa Polska Walcząca 
  
15 kwietnia w Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach czuć było 
patriotycznego ducha, który towarzyszył licznie zwiedzającymi 
wystawę pt. „Polska Walcząca”. 
  
Ekspozycja przyjechała do szkoły z katowickiego Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej i jest częścią ogólnopolskiego projektu, który ma 
przybliżyć młodzieży i zainteresowanym dorosłym historię Polski 
Walczącej w latach II wojny światowej oraz konspirację 
antykomunistyczną po 1945 roku. 
  



Przybyłych na wystawę reprezentantów samorządu Pyskowic, miejskich 
szkół i instytucji kultury oraz uczniów i ich rodziców powitała Katarzyna 
Makowska, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach. Powiedziała, że jest 
zapotrzebowanie społeczne na tego typu wystawy, bowiem w programie 
nauczania gimnazjum historia kończy się na I wojnie światowej. A warto 
i trzeba poprzez popularyzację historii wypełniać tę lukę. 
  
- Celem naszej wystawy jest dotarcie do młodzieży szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Ekspozycja już od pewnego czasu jeździ po Śląsku, 
odwiedzając szkoły i placówki kultury. Warto organizować takie 
spotkania, bo poszerzają wiedzę z trudnej historii naszej ojczyzny w 
sposób naturalny. Wystawa jest o tyle ciekawa, że zawiera treści ogólne 
dotyczące Polski oraz kilka wersji regionalnych, w tym także dotyczącą 
Śląska – mówił Tomasz Gonet z katowickiego Oddziału IPN. 
On także po zwiedzeniu wystawy wystąpił w klasie historycznej z krótkim 
referatem na temat Polski Walczącej, opowiadając o najważniejszych 
ugrupowaniach i działaniach naszych przodków, którzy dzielnie, 
nierzadko z narażeniem życia walczyli w różny sposób o niepodległość 
naszego kraju i o honor Polaka. 
  
- Kontakt z katowickim IPN-em nawiązaliśmy już jakiś czas temu. 
Owocuje on wieloma ciekawymi spotkaniami, wyjazdami do tej placówki i 
tą właśnie, mam nadzieję, że nie ostatnią wystawą. Dzięki tej ekspozycji 
ugruntowujemy patriotyczne postawy naszych uczniów. A to jest przecież 
niezwykle ważne – wyjaśniał Marek Zawis, nauczyciel historii i 
pomysłodawca wystawy. 
  
Ekspozycja czynna jest do końca kwietnia od godz. 9.00 do 17.00 w 
Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1. Wstęp 
wolny. 
  
  
  
  
Szkoła bez barier 

14 maja w godz. od 15.30 do 17.00 Zespół Szkół Specjalnych w 
Pyskowicach zaprasza w swoje gościnne progi na dzień otwarty. 
  
Szkoła kształci na etapie: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 
zawodowej (kucharz, malarz-tynkarz), szkoły przysposabiającej do pracy. 



- Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. Wesprzemy Cię w 
rozwoju intelektualnym, psychicznym i fizycznym – zachęca dyrektor 
szkoły, Bogusław Hadzik. 
  
Placówka oferuje swym uczniom: 
- pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz terapię 
ruchową; 
- nowoczesne pracownie przedmiotowe: informatyczną, językową, 
ceramiczną, krawiecką, gospodarstwa domowego; 
- salę doświadczania świata 
- zajęcia sportowe na nowoczesnym boisku, basenie, lodowisku; 
- dożywianie na terenie szkoły; 
- bezpłatne podręczniki; 
- bezpłatny dojazd do szkoły; 
- możliwość odniesienia sukcesu w występach artystycznych i 
konkursach; 
- swobodne poruszanie się po szkole za pomocą nowoczesnego 
schodołazu. 
  
Szkoła realizuje programy edukacyjne współfinansowane przez Unię 
Europejską. Współpracuje ze szkołami w Niemczech i w Czechach. 
Organizuje wyjazdy uczniów za granicę. 
  
ZSS mieści się w Pyskowicach przy ul. Poniatowskiego 2, nr tel. 32 233 
26 51, e-mail: zsspyskowice@wp.pl, www.zsspyskowice.eu. 
  
  
  
XI Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Trwają eliminacje do XI Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej.  

Konkurs przebiegać będzie w jednej kategorii -  recytatorskiej. 
Prezentowany repertuar obejmuje utwór poetycki i krótki fragment 
prozy. 
  
Etap szkolny przeprowadzają nauczyciele w formie konkursu, w czasie 
którego trzech uczniów z każdej klasy prezentuje swoje umiejętności 
recytatorskie. Twa on do 17 kwietnia. Po tych eliminacjach komisja 
szkolna zgłasza trzech najlepszych recytatorów (po jednym z każdego 



poziomu tj. klasy 1, 2 i 3) do organizatorów szczebla powiatowego. 
Pisemne zgłoszenia prosimy kierować do 17 kwietnia na adres: Zespół 
Szkół w Pyskowicach, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 2, 44 –120 
Pyskowice, tel./fax. (032) 233-32-48, panie Gabriela Bisz i Janina 
Marzec. 
Zgłoszenie winno zawierać: 

·         nazwisko i imię recytatora 
·         klasę/szkoła 
·         repertuar 
·         nazwisko i imię opiekuna 
  

Etap powiatowy odbędzie się 21 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Pyskowicach o godzinie 9.00. Laureaci (promocja do finału) i wyróżnieni 
eliminacji powiatowych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Organizator eliminacji regionalnych konkursu wytypuje trzech laureatów 
do udziału w Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim w 
Starachowicach, gdzie nastąpi finał konkursu – informują organizatorzy 
konkursu: dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach Anna 
Smyl oraz instruktor Gabriela Bisz. 
  
  
  
  
  
 


