
,,Kiedy jasna gwiazdka błyśnie 

Niech Ci serce radość ściśnie 

Niech choinka jasno świeci 

Niech nadziei  płomień wznieci 

Niech Kolęda zabrzmi wkoło 

Niech świat śmieje się wesoło 

Będzie miło i serdecznie 

A Twe szczęście niech trwa wiecznie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne życzenia  

wielu radosnych chwil z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 

 wszystkiego  najlepszego w  nadchodzącym Nowym Roku  

 wszystkim czytelnikom naszej gazetki    

         życzy  Redakcja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

"Młodości! ty nad poziomy 

Wylatuj, a okiem słońca 

Ludzkości całe ogromy 

Przenikaj z końca do końca!" 

   C. K. Norwid 

 

 

Z dniem dzisiejszym pragniemy zaprosić                         

Ciebie Czytelniku do przeczytania pierwszego numeru             

gazetki szkolnej "GŁOS NORWIDA". 

 Jesteśmy otwarci na wasze sugestie i  propozycje.  

 Zapraszamy do czytania i współpracy! 

  ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY 

 Redakcja                       

SKŁAD REDAKCJI:  

Agata B. 2Tl, Izabela G.2Tl,  Anita W.2Tl,  Sylwia K.3Th, Nikola D.3Th,         

Milena T. 3Th, Justyna B. 3Th, Aleksandra B.3Th, Agata B.3Th.,Aneta W.3Th 

Opiekun: mgr Anna Kołodziejczyk 
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Szkoła nie jest  zła.  

Spójrz na nią tak jak ja.!  

Przychodź do szkoły, nie wagaruj,  

na tablicy wzory maluj. 

Śmiej się dużo i wygłupiaj,  

Ucz i baw się z nami tutaj… 
 

 

W miesiącu październiku w naszym mieście odbyła się I Świdnicka Kuźnia Zawodów, w której 

uczestniczyły dwie szkoły: Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku i Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Nasza 

szkoła prezentowała zawody w których można się u nas  kształcić tj.: technik hotelarstwa, technik żywienia i 

usług gastronomicznych , technik logistyk oraz kucharz.  

 Uczniowie z naszej szkoły demonstrowali swój warsztat pracy – narzędzia, stroje robocze, fachową 

literaturę związaną z zawodem oraz swoje osiągnięcia zawodowe. Mieszkańcy  Świdnika oraz młodzież 

gimnazjalna mogła poznać bliżej prezentowane zawody oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości zadawać 

pytania.   

 W kolejnych numerach naszej gazetki będziemy szczegółowo prezentować poszczególne zawody z naszej 

szkoły oraz możliwości jakie będziecie mieli na rynku pracy po ukończeniu przez Was wybranych kierunków.

  

        Opracowały: Aleksandra B.3Th, Justyna B. 3 Th 

 

 

SZKOŁA ZAWODOWA SZANSĄ NA PRACĘ 
 

Uczniowie kończący gimnazjum coraz częściej podejmując dalszą naukę wybierają szkoły 

zawodowe wiedząc, że na rynku zawsze potrzebni będą kucharze, hotelarze, opiekunki dziecięce logistycy.  

Decydując się na konkretny kierunek w szkole zawodowej cały czas mamy kontak 

z przyszłym  zawodem nie tylko podczas nauki, ale  i na  praktykach u pracodawców.  

 Kończąc szkołę zawodową mamy wiele możliwości: 

 możemy pracować -  podjąć pracę w wybranym zawodzie nie tylko na rynku krajowym, ale i w 

innych krajach Unii europejskiej 

 być przedsiębiorcą - ubiegać się w różnych instytucjach o dofinansowanie na założenie własnej 

firmy 

 możemy podjąć  naukę na studiach wyższych  
 

Uczniowie świadomie decydujący się na konkretny zawód, czują powołanie do danego zawodu, 

pracują z zaangażowaniem a zawód swój traktują jako pasję. 
        Opracowały: Karolina Ch, Żaneta W., 3Tż 

 

,,OPIEKUNKA DZIECIĘCA” W NASZEJ SZKOLE 

 
Od września w Zespole Szkół Nr 1 w Świdniku, w ramach Szkoły Policealnej Nr 2, został 

utworzony  nowy kierunek kształcenia OPIEKUNKA DZIECIĘCA. 

 Niech nikogo z was nie dziwią więc dziecięce łóżeczka, czy przewijaki dla maluchów w sali nr 52, 

są to bowiem pomoce naukowe dla osób kształcących się na tym kierunku.                                            

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia  nauki na nowym kierunku 

opiekunka dziecięca już we wrześniu 2014 roku. 



ALE TO JUŻ BYŁO… 

„Witamy klasy pierwsze” 

 We wrześniu odbył się w naszej szkole „Norwid got talent”, czyli show w muszli koncertowej 

zorganizowane przez Panią Agnieszkę Mazurek z okazji powitania klas pierwszych w naszej szkole. 

Prowadzącymi byli Natalia D. i Maciej Sz. czyli duet ze snów: rozgadani i uśmiechnięci. Występy były one 

różnorodne.  

Chłopcy z 3 Tl. Tańczyli Hardbassa, a Maciej H. z klasy 3 Tż. zagrał dla nas na akordeonie „Maszynkę do 

Ćwierkania" Czesława Mozila. 

Dziewczyny z 3 Tl, zaśpiewały nam „Tyle słońca w całym mieście " Anny Jantar i od razu jakoś cieplej 

powiał ten jesienny wiatr. 

Grupa kabaretowa "Potemowskie Wariacje "z klasy 2 Tl. Ta grupa odegrała bardzo, ale to bardzo zabawne 

scenki kabaretowe. 

Piotr M. z 3Tż, zaśpiewał dwie piosenki "We found love" Rihanny oraz "Counting Stars" OneRepublic.  

Karolina W. i Żaneta W. zaśpiewały "Moją Dumkę”, a Karolina W. i Sylwia K wykonały 

piosenkę„Whisky".  

Mateusz G., zagrał nam na keyboardzie „Randez vous" i „My heart Will go on".  

Dziewczyny z 1 Th Agata O., Weronika F. oraz Magdalena B., zaśpiewały dla nas „List” Edyty Górniak i 

„Everytime” Britney Spears.  

Ostatnią uczestniczką była Karolina Ż. z 1 Tż z piosenką „Hallelujah" . 

I miejsce zajął Piotr M. z 3Tż 

II miejsce zajęły Agata O., Weronika F. oraz Magdalena B.z klasy 1Th 

III miejsce zajęła Karolina Ż z klasy 1 Tż      

       GRATULUJEMY 

         Opracowała Izabela G. 2 Tl. 
 

 

UCZNIOWIE Z NORWIDA W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA 

 

 4 listopada odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji. 

„Ślubuję uroczyście pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Świdnika, działać zawsze zgodnie z jej 

prawem i interesami, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszcząc się o ich sprawy oraz 

nie oszczędzać sił w wykonywaniu zadań radnego” – słowa tej przysięgi wypowiedziało 18 młodych ludzi, 

którzy uzyskali mandat radnego Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji. Jej pierwsza sesja odbyła się 4 

listopada. 

Radnym, uczniom szkół gimnazjalnych i średnich, gratulowali Janusz Królik, przewodniczący Rady 

Miasta oraz burmistrz Waldemar Jakson, który wręczył im również zaświadczenia o wyborze na radnego.  

 

W Zespole Szkół Nr 1 w Świdniku trwała prawdziwa kampania wyborcza. W demokratycznych 

wyborach do Młodzieżowej rady Miasta zostały wybrane następujące osoby:  

Justyna Burczan, Anita Woźniak, Kamil Lis. 

  

Młodzieżowa Rada Miasta pełni rolę : 

reprezentacji młodzieży na danym terenie i ma na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby 

młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie 

dotyczącym młodzieży.    

 Opracowała  Anita W.2 Tl 



 

 

   

     W Październiku w  bibliotece odbywał się ,,Jesienny Kiermasz Książek Przeczytanych”. Uczniowie, 

nauczyciele i rodzice mogli zabrać ze sobą książkę do domu. Stworzyliśmy swój własny bookcrossing czyli 

książko-krążenie, książkę w podróży, wirtualna bibliotekę. Naszą akcję filmowała TK Świdnik. 

 Uwolniliśmy wiele ciekawych, ale zapomnianych książek. Każda z nich jest dla jednych rozrywką, 

dla innych ciekawostką lub intelektualną przygodą. 

Zachęcam do odwiedzania szkolnej biblioteki. Dobra lektura to świetny pomysł na zimowe  wieczory. 

MIĘDZYPOKOLENIOWE CZYTANIE” 

 21 listopada 2013 r. uczennice klasy 2 Th pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Pani Marioli 

Momot-Kowalczuk wybrały się do Przedszkola nr 2 w Świdniku w ramach corocznego cyklu spotkań: 

,,Międzypokoleniowe czytanie” Tym razem uczniowie odwiedzili najmłodsze pokolenie dzieci w naszym 

mieście. 

 Pretekstem i okazją do naszego spotkania było zaprezentowanie przedszkolakom twórczości 

Juliana Tuwima, autora najpiękniejszych bajek dla dzieci. 

 Przedszkolaki były zachwycone, z radością wysłuchały wierszyków takich jak: Lokomotywa, Słoń 

Trąbalski, Rzepka, Abecadło, Okulary i wiele innych. 

 W prezencie dzieciaki dostały bogato ilustrowany zbiór wierszyków J.Tuwima, kolorowanki i 

słodkie upominki. 

 

NAJLEPSI  SZKOLNI CZYTELNICY: 

    Wrzesień  2013                                  

1. Głażewska Agata-3 Th 

2. Wielanowska Aneta-3Th 

3. Kasperski Kewin-3Tż 

 

Andrzejkowa Noc Filmowa 

W dniu 29 listopada w Zespole Szkół Nr 1 w Świdniku odbyła się I Andrzejkowa Noc 

Filmowa zorganizowana przez klasę 3Tl oraz Panią Dominikę Woskowicz. 

O godzinie 19-stej około 50 uczniów z naszej szkoły zaczęło ten niezwykły wieczór jak każe 

tradycja od wróżb andrzejkowych, zostały również rozdane wśród uczestników ciasteczka z wróżbami, 

upieczone oczywiście przez naszych kolegów i koleżanki . 

O godzinie 20.00 zebrana młodzież podzieliła się na grupy  i w 3 salach wyświetlane były filmy: 

akcji, komedie oraz horrory. Cała zabawa skończyła się tuz przed godziną 24.      

 Do zobaczenia na II Andrzejkowej Nocy Filmowej za rok.   

Opracowała  Agata B. 3Th 

   Październik 2013 

 
1.Cieślak Anna-4Tżh 

2. Danielak Magda-4Tżh 

3. Bobel Iwona-4Tż 

      Listopad 2013 

 
1. Gągoł Jagoda - 4Tżh 

2. Kwiatkowska Monika – 4Tżh 

3. Cieślak Anna-4Tżh 



 

ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU 

 

PAMIĘTAJCIE! RUCH TO ZDROWIE 

 
W przyszłym roku dla uczniów Zespołu Szkół Nr1 w Świdniku na boisku szkolnym powstanie 

siłownia zewnętrzna.  

Na 10 urządzeniach wybranych prze nauczycieli WF z naszej szkoły będziemy mogli wszyscy 

,,popracować nad sobą i swoim ciałem” 

 

 
MY NIE BLOKUJEMY RUCHU! MY JESTEŚMY RUCHEM! 

 

Świdnicka Masa Krytyczna to akcja, która ma na celu podniesienie świadomości  społeczności 

lokalnej w szczególności kierowców samochodowych w zakresie bezpiecznego korzystania z ulic oraz 

dzielenia się nimi z rowerzystami. 

 Rowerzyści próbują w taki sposób wywalczyć budowę, rozbudowę lub ulepszenie  ścieżek 

rowerowych, zamontowanie nowych stojaków rowerowych, jednak przede wszystkim chodzi o 

bezpieczeństwo na drogach. Odbywają się różne happeningi, niedawno odbyła się Pierwsza Rocznicowa 

Świdnicka Masa Krytyczna. 

  Wrześniowa, październikowa i listopadowa Świdnicka Masa Krytyczna była prawdziwie jesienną. 

Niebo było zachmurzone, ale nie padało. Humor wszystkim dopisywał. Ruszyliśmy o 18.00. jak bywa to w 

naszym zwyczaju masowiczów. I bardzo dobrze, bo dojechali ostatnio-minutowcy. Oczywiście mieliśmy 

obstawę policyjną. Jechaliśmy ogarnięci tokiem i natłokiem rozmów i muzyką dzwonków. Co się okazało 

podczas jazdy? Że jechaliśmy 17 km/h, a nie tak jak zwykle 10 km/h.  

NIEZŁE  PIRATY DROGOWE Z NAS!!! 

Zapraszamy wszystkich serdecznie na koleją Świdnicką Masę Krytyczną. Jak zawsze godz. 18.00 

Plac Konstytucji 3 Maja, ostatni piątek miesiąca. 

Nie bójmy się pogody. Pokażmy jej kto tu rządzi!!! 

Opracowała Agata B.; 2Tl 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA WINDY RUSZYŁA  

 
Z placu budowy informujemy, że w tym tygodniu zostały wylane fundamenty pod 

budowę szybu windowego, którym będzie niedługo poruszała się szkolna winda.  

Naszą windę buduje firma HEN-BUD Spółka z o.o. z Lublina, która złożyła 

najkorzystniejsza ofertę i wygrała przetarg.    

Dziękujemy, ponieważ ta inwestycja ułatwi wielu osobom poruszanie się po terenie szkoły. 

Skręcona czy zwichnięta noga nie będzie już żądną wymówką do uczestnictwa w lekcji. 



CZŁONKOWIE REDAKCJI POLECAJĄ NASZYM CZYTELNIKOM                                                      

NA DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY……. 

 

„V jak Vendetta” 

Podoba mi się to, że głównym bohaterem nie jest człowiek, tylko idea, a postać grająca tą 

myśl do końca nie ujawnia swojej twarzy, co nie pozwala nam ocenić idei po aktorze, tylko za 

pomocą użycia własnego rozumu. Nie podoba mi się to, że film jest zrobiony w stylu przepychu, 

rozmachu jak z amerykańskiego snu. Wolałabym gdyby był nieco surowszy, prostszy, wtedy byłby 

realniejszy. 

Polecamy, bo główny bohater nie jest uosobieniem ani dobra ani zła. Jest po prostu ideą. 

Film nie jest takie jak inne. 
 

 

 

 

Metallica – „Battery” 

Podoba mi się: 

- wokal, muzyka (solówka), niektóre wersy tekstu 

Polecam osobom, które lubią mocniejszą muzykę. Sama niezbyt lubię takie granie, ale ta 

piosenka po prostu mi się podoba. 

 

OneRepublic – “Counting Stars” 

Podoba mi się: 

- wokal, wokalista sposób śpiewania. 

Polecam osobom, które lubią rożne style wykonania.  

 

 

 

 

„Lot nad kukułczym gniazdem”  
Książka ta porusza tematykę psychologiczną. Główny bohater jest czasem irytujący, bo 

uważa ludzi, którzy niecącą mu pomóc za tchórzy (nie znając ich powodów takiego wyboru), ale 

fajne jest w nim to, że ceni swoją wolność. Zaś wielka oddziałowa jest uważana za cyborga, który 

terroryzuje pacjentów, ustawia w nich mechanizmy, dzięki którym pracują i  poruszają się jak 

roboty – są sterowani.  

 

„Siewca wiatru” 
Książka ta opowiada o aniołach, ale nie takich pięknych, białych, kulturalnych jakie mamy w 

wyobrażany tylko całkiem inne. Wyglądają upiornie, mają ludzie uczucia, pala, piją, biją się, mają niezłe 

teksty i nawet cierpią „na samotność”. Bóg umarł, a wykonawcą Jego słowa jest Abbadon, który musi 

stawić czoło Antykreontowi, Cieniowi, nicości i pustce. Piekło wcale nie jest takie złe, a nawet 

współpracuje z niebem. 

Polecamy, gdyż to świetna książka, którą szybko się czyta i jest napisana prostym językiem. 

 

 



AKTUALNOŚCI … 

 

NOWE KOMPUTERY !!! 

Informacja ta ucieszy napawano wszystkich uczniów jaki i nauczycieli. 

Od grudnia nasza szkoła będzie posiadać nowiutkie ,,szybkie” komputery. Zakupiony sprzęt będzie  

udostępniony uczniom naszej szkoły w sali lekcyjnej nr 60. 

Dziękujemy Pani  Dyrektor za miłą niespodziankę i obiecujemy, że otrzymany sprzęt będzie maksymalnie 

wykorzystywany podczas lekcji i nie tylko… 

 

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU 
 

W Zespole Szkół Nr 1 w Świdniku od miesiąca grudnia rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub 

Wolontariatu. Wolontariusze z naszej szkoły z klasy 1Th i 1Tż włączą się w organizowaną przez Caritas 

Ogólnopolską Zbiórkę Żywności. 

 Zbiórka odbędzie się 7 grudnia 2013 roku w sklepie ,,Stokrotka” przy ul. Wyszyńskiego 17 w 

Świdniku. 

 Uczniowie będą zbierali produkty z długim terminem ważności, by przygotować świąteczne paczki 

dla ubogich.  

 Wszystkich chętnych do współpracy uczniów z naszej szkoły serdecznie zapraszamy. 

       

Opiekun SKW: M.Wajda-Hofa 

SPOTKANIE Z BAJKĄ 
 

W dniu 6 grudnia 2013 roku uczniowie klasy 1Tż oraz 2Tl pod opieką nauczycieli języka 

niemieckiego: Magdaleny Wajdy-Hofa i Agnieszki Romanek wystawią w pobliskim Przedszkolu nr 2 im. 

Marii Konopnickiej bajkę. 

Uczniowie z naszej szkoły przedstawią przedszkolakom dobrze wszystkim znaną bajkę 

,,Czerwonego Kapturka” 

Jest to część akcji promującej ideę integracji ze społecznością lokalną 

                                     

ZBIERAMY SŁODYCZE… 

Tak jak w ubiegłym roku szkolnym w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia , 

uczniowie z Zespołu Szkól Nr 1 w Świdniku pod kierunkiem nauczyciela z biblioteki szkolnej 

Pani Marioli Momot-Kowalczuk i Pani Elżbiety Słowik postanowili zbierać tym razem słodycze dla 

podopiecznych z placówki ,,Pogodny dom” w Lublinie. 

Każda przyniesiona słodycz to miły gest uczniów naszej szkoły, świadczący o empatii, 

zaangażowaniu i integracji z osobami potrzebującymi.                                                                                        

Mamy nadzieją, że dzieciaki z ,,Pogodnego domu” będą zadowolone, a nasze słodkości umilą i ten 

okres świąteczny         



 

 

HUMOR SZKOLNY 

Nauczycielka pyta dzieci: 

 - Jakie macie zwierzęta w domach?  

 - Ja mam psa. 

 - A ja mam kota. 

 - A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś. 

 

Moja siostra jest chora na ospę wietrzną - oznajmia Kazio w szkole. 

- To wracaj do domu, bo zarazisz całą klasę - poleca wychowawczyni. 

Po dwóch tygodniach Kazio wraca do szkoły. 

- I co, siostra wyzdrowiała?- pyta nauczycielka. 

- Nie wiem, bo jeszcze nie pisała…  

- A gdzie ona jest? 

- W Danii... 

KĄCIK KULINARNY  

 Podwójną pierś z kurczaka, pokroić w kostkę i zmieszać z przyprawą gyros 

 1 cebula  

 4 ogórki konserwowe 

 Puszka kukurydzy konserwowej 

 20 dkg żółtego sera 

 3 pomidory 

 2 papryki 

 Kapusta pekińska 

Mięso z piersi kurczaka, obsypane przyprawą gyros podsmażyć. Odstawić, aż wystygnie. 

Pokroić cebulę, ogórki, pomidory i paprykę w kostkę. 

 Pokroić kapustę pekińską. Odcedzić kukurydzę. Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach. 

 Wykładać warstwami do miski: mięso gros, kapustę pekińską, kukurydzę, paprykę, ogórki, cebulę,     

  na to warstwę majonezu i warstwę ketchupu, następnie dodać pomidory i posypać żółtym serem. 

                  ŻYCZYMY SMACZNEGO 

          Opracowała Aneta W. 3Th 

ŚWIĄTECZNA WYKREŚLANKA 

Wykreśl wyrazy związane ze Świętami Bożego Narodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała M. Typińska; 3Th                                                                                                                       
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