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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

04.09.17 r. nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor  powitała 
nauczycieli oraz uczniów po wakacyjnej przerwie w tym roku wyjątkowo, ponieważ już w nowo 
oddanym do użytku obiekcie. 

 



STRZELECTWO 

W ramach zajęć wojskowych nasi uczniowie doskonalą techniki strzeleckie na strzelnicy oraz spędzają 

czas na szlifowaniu musztry indywidualnej i zespołowej, doskonaleniu wcześniej poznanych  

oraz ćwiczeniu nowych chwytów bronią, a także doskonaląc się w bezpiecznym obchodzeniu z bronią.  

TYTUL NAJLEPSZEGO STRZELCA – sukcesy uczniów 

W międzynarodowej polsko-czeskiej obsadzie odbyło się strzelanie z pistoletu sportowego kończące 
turniej o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu Cieszyńskiego Sezonu "Jesień 2017". W gronie  
44 zawodników, walczyła 7 - osobowa reprezentacja "Logistyka" plasując się w czołówce stawki:  

- Piotr Pilch i Roksana Plucińska  wywalczyli puchary w kategorii młodzieżowej,  
- Kinga Białożyt wywalczyła "srebro". 
 

WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE 

Pan Mariusz Kolanko – nauczyciel zajęć wojskowych często organizuje wycieczki przedmiotowe  

do instytucji mundurowych takich jak; Policja, Jednostka wojskowa, Straż Pożarna, Straż Graniczna  

czy Straż Miejska. Wiele zajęć praktycznych odbywa się poza szkołą, w miejscach i obiektach 

związanych z historią i tradycjami militarnymi naszego regionu. Na swoje ostatnie zajęcia uczniowie 

wybrali się właśnie do Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie gdzie poznawali strukturę organizacyjną 

i zadania Komendy, charakterystykę służby policjantów różnych pionów oraz oczekiwania wobec 

kandydatów do służby w Policji. Finałem wizyty była możliwość zapoznania się ze sprzętem 

wykorzystywanym w służbie policjantów. W dniu 07.12.2017r. uczniowie klasy 1 Technikum 

Logistycznego wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do sklepu Castorama w Cieszynie. W trakcie 

pobytu w sklepie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z asortymentem sklepu a także 

 z organizacją pracy na poszczególnych działach. Wizyta w sklepie dała okazję do poznania urządzeń  

do składowania towarów jak również do bliższego przyjrzenia się pracy urządzeń do ich transportu. 

Uczniowie podczas wizyty mieli możliwość zadawania pytań pracownikom co dodatkowo pogłębiło ich 

wiedzę a tym samym uatrakcyjniło prezentację. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  13.11.2017 

Dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości licznie przybyli uczestnicy 
uroczystości Narodowego Święta Niepodległości zebrali się na cieszyńskim Placu Wolności przed 
Pomnikiem Niepodległości. Po odegraniu hymnu państwowego przypomniano czas i okoliczności 
tworzenia zrębów odrodzonej Rzeczypospolitej, następnie po złożeniu wiązanek kwiatów, kolumna 
uczestników manifestacji przemaszerowała na Rynek. Kolejna część obchodów odbyła się przed tablicą 
pamiątkową Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, a po przemarszu przez Rynek i złożeniu kwiatów 
pod tablicą pamiątkową na ul. Głębokiej, uczestnicy uroczystości przeszli przed Pomnik Legionistów, 
gdzie oddano hołd żołnierzom  Legionów, którzy czynem zbrojnym wykuwali niepodległość Naszej 
Ojczyzny. 

 

 



Debata Oxfordzka  25.11.2017 

24.11.2017r. odbyła się debata oxfordzka, w której udział wzięli uczniowie Technikum Logistycznego 
ZDZ oraz uczniowie ZSEG. Temat debaty był następujący: "Czytać czy nie czytać - oto jest pytanie". 
Uczniowie - mówcy, podzieleni zostali na dwie grupy. Obrońcy i przeciwnicy tej tezy przedstawili swoje 
argumenty, czyli popierające tę tezę oraz argumenty przeciwko tej tezie. Debata miała bardzo 
dynamiczny przebieg, argumentujący używali bardzo trafnych stwierdzeń. Uczestnicy debaty odnosili 
się do własnych doświadczeń związanych z czytaniem, przytaczając przykłady z własnego życia. 
Wszystkiemu przysłuchiwała się zgromadzona publiczność, która po wysłuchaniu argumentacji obu 
stron, na koniec debaty wzięła udział w głosowaniu. Wynik był praktycznie jednomyślny - prawie 
wszyscy poparli tezę, że czytać warto. 

DZIEŃ LOGISTYKI W WSB  15.12.2017 

W dniu 13.12.2017r. klasy trzecie Technikum Logistycznego w Cieszynie wzięły udział w „Dniu 
Logistyka” organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Cieszynie. Wydarzenie odbyło się we 
współpracy z czołowymi firmami logistycznymi w naszym kraju - JAS-FBG S.A. i Raben Polska. Młodzież 
wzięła udział w warsztatach logistycznych, miała okazję poznać historię powstawania centrów 
logistycznych w Polsce, a także wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną w ćwiczeniach praktycznych co 
dodatkowo uatrakcyjniło warsztaty. 

DZIEŃ LOGISTYKA 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w Zespole Szkół w Cieszynie ZDZ w Katowicach był Dzień 
Logistyka, zorganizowany przez uczniów klas trzecich. Dzień ten miał na celu zwieńczenie pobytu 
logistyków na 3 - tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Działania zostały zorganizowane 
z projektu "Logistyka od producenta do konsumenta 2016-1-PL01-KA102-023396" realizowanego   
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Koordynatorem projektu była 
Pani Renata Kowalewska-Szucio, nadzór nad całością sprawowała Pani Dyrektor Zespołu Szkół  
w Cieszynie ZDZ w Katowicach Barbara Nawrat. Uczniom w Hiszpanii towarzyszyli Panowie: Artur 
Woliński i Marek Cieślar. 

EGZAMINY ZAWODOWE  10 - 11.01.2018r. 

10 i 11 stycznia uczniowie klas czwartych Technikum w Cieszynie zmierzyli się z ostatnią, trzecią 
kwalifikacją podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk. Wyniki 
zostaną ogłoszone 23 marca 2018 r. 

 



  

  

 

 

 

 

LICEUM PLASTYCZNE 
PLASTYK ( 4 –LETNI CYKL 
KSZTAŁCENIA)                   

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

W październiku uczniowie Liceum Plastycznego uczestniczyli 

w organizowanej w cieszyńskim kinie "Piast" projekcji 

fabularyzowanego dokumentu poświęconego braciom 

Lumiere. Był to montaż filmów pionierów kina, któremu 

towarzyszył komentarz przybliżający realia epoki. Przełom 

października i listopada stal pod znakiem udziału w projekcie 

„Kantor” w warsztatach w Domu Narodowym,  

w projekcji filmu o Tadeuszu Kantorze. Elementem projektu 

był konkurs, którego przedmiotem była twórczość 

plastyczna i teatralna Tadeusza Kantora. W ramach konkursu poszczególne klasy wykonały prezentacje 

w dowolnej formie plastycznej poświęcone Kantorowi.  

 

WYCIECZKI 

W dniach 26 -28 listopada wszystkie klasy liceum plastycznego przebywały na wycieczce  

w Warszawie. Wycieczka miała cel edukacyjny, więc niemal od samego przybycia do Warszawy 

uczniowie udali się na zwiedzanie – najpierw Starówki, potem Muzeum Praskiego. Przy okazji pobytu 

na Starym Mieście uczestnicy wycieczki byli obecni na otwarciu Jarmarku Adwentowego. Drugi dzień 

przeznaczony był na wizytę w Muzeum Żydów Polskich Polin. Ostatni dzień rozpoczął się wizytą  

na Zamku Królewskim. Następnym celem wycieczki była wystawa poświęcona 100 – leciu Awangardy 

w Polsce, zatytułowana "Miejska rewolta" w Muzeum Narodowym.  Pobyt na wystawie  

oraz zwiedzanie zbiorów muzealnych pod kątem analizy warsztatowej wielu wybitnych polskich dzieł 

malarskich były cennym doświadczeniem wzbogacającym wiedzę zarówno z historii sztuki,  

jak i z zakresu rysunku i malarstwa. Pomimo, iż pogoda nie dopisała, trzy dni minęły szybko i obfitowały 

w różnorodne doznania. Pozwoliły także zacieśnić więzy koleżeńskie. 

 

PROJEKTY 

W ramach Programu Bezpieczna + realizowanego przez szkołę uczniowie liceum plastycznego licznie 

uczestniczyli w warsztatach rozwijających umiejętności interpersonalne (komunikacji, asertywności, 

tworzenia więzi) oraz umiejętności mediacji i negocjacji.  Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie 

wzięli udział w warsztatach promujących zdrowy styl życia, które poruszały tematykę nadużywania 

substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych, pozwoliły skupić się na zachowaniach 

prozdrowotnych i promować zdrowy styl życia. Warsztaty promujące zdrowy styl życia oraz rozwijające 

umiejętności społeczne, w tym mediacji i negocjacji były prowadzone przez pracowników szkoły  

i reprezentantów Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem". Utworzona Grupa Liderów 

zaangażowała się w akcje szkolne min. zbieranie paczek dla podopiecznych Stowarzyszenia 

 "Być Razem" i  "Maraton czytania" oraz współorganizowali imprezę mikołajkową dla dzieci  

w Stowarzyszeniu "Być Razem". 

 

 

 



SUKCESY PLASTYKÓW 

Uczniowie klasy III Niepublicznego Liceum Plastycznego w Cieszynie Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach: Martyna Dąbek i Nataniel Dziadzia zakwalifikowali się do finału 

 IV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy z historii sztuki "Sztuka Cenniejsza niż Złoto". Tegoroczna edycja 

tego bardzo prestiżowego konkursu, przeznaczonego dla uczniów szkół artystycznych, miała tytuł 

"Poranek Awangardy". Konkurs obejmował etap szkolny, polegający na napisaniu eseju pod tytułem 

"Formiści – poranek awangardy", następnie wyłonionych zostało 12 finalistów na szczeblu 

ogólnopolskim, w tym nasza dwójka z Cieszyna, którzy 11 stycznia pojechali do Warszawy, do Muzeum 

Narodowego, gdzie konkurs się odbywał, by wziąć udział w etapie ogólnopolskim. Martyna namalowała 

obraz, będący pastiszem dzieła Tytusa Czyżewskiego i Zygmunta Waliszewskiego, a Nataniel 

skonfrontował postawę twórczą Rytmistów i łódzkiej awangardy, posługując się przygotowaną mapą 

mentalną. Choć nasi reprezentanci nie stanęli na podium, cieszy fakt znalezienia się wśród  

12 wybranych z całej polski miłośników sztuki. 

   

 

   

 

 

 

 


