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Historia szkoły
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 utworzona została w 2002 roku,
kiedy przekształcono dotychczas istniejący Zespół Szkół Zawodowych nr 2
w

funkcjonujący

po

dziś

dzień

Zespół

Szkół

Ogólnokształcących

i Zawodowych.
Tradycja kształcenia zawodowego w ZSOiZ sięga końca II wojny
światowej. W 1945 r. została założona Zasadnicza Szkoła Górnicza Kopalni
Węgla Kamiennego „Siemianowice” w Siemianowicach Śl. Pierwsze zajęcia
dla 96 uczniów odbyły się 26 czerwca 1945 r. w udostępnionych salach
szkoły przy ulicy Pszczelniczej 10. Własną siedzibę szkoła otrzymała
20 listopada 1946 r. i stały się nią mury pałacu dawnych potentatów
przemysłowych Śląska – Donnersmarcków. Szkoła początkowo nosiła nazwę
Szkoły Przemysłowo-Górniczej, a w kolejnych latach nazwa szkoły ulegała
przekształceniom, by od roku 1959 nosić nazwę Zasadniczej Szkoły
Górniczej KWK „Siemianowice”.

Widok na pałac Donnersmarcków.
Rysunek piórkiem wykonany przez Mirosława Błaszczyka
(Grupa Plastyczna SPICHLERZ ’86).
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W 1952 roku otwarto pierwszy internat, w którym początkowo
mieszkało 120 wychowanków z różnych województw. W kolejnych latach
liczba uczniów zamiejscowych znacznie wzrosła i stanowiła blisko 80%
społeczności szkolnej.
Wiosną 1965 r. rozpoczęto budowę budynku szkoły przy Placu Skrzeka
i Wójcika. Akt erekcyjny pod budowę nowego gmachu dla

Zasadniczej

Szkoły Górniczej przy KWK „Siemianowice” został uroczyście wmurowany
21 lipca 1965 r.

Uroczystość przekazania do użytku nowej zasadniczej Szkoły Górniczej z okazji 50-lecia
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (Siemianowice, 6 listopad 1967 r.).

Dzięki nowemu lokalowi, który został oddany do użytku 6 listopada
1967 r., mogła rozrastać się oferta edukacyjna szkoły. W 1970 roku
utworzono

Zasadniczą

Szkołę

Zawodową

dla

Pracujących

KWK

„Siemianowice”. W kolejnych latach zdecydowano się połączyć Zasadnicze
Szkoły Górnicze kształcące pracowników dla potrzeb Kopalni Węgla
Kamiennego „Siemianowice”, Kopalni Węgla Kamiennego „Michał” oraz
Zasadniczą

Szkołę

Zawodową

Katowickich

Zakładów

Naprawczych

Przemysłu Węglowego w Siemianowicach Śląskich. Wskutek połączenia
od 1 września 1975 r. szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Zawodowych
Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Siemianowicach Śląskich.
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Grono pedagogiczne w roku szkolnym 1979/1980.

Przez kolejne lata, w zależności od potrzeb, powstawały różne szkoły
zawodowe i technika dla pracujących kształcące w zawodach np.: technik
górnik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk itp. Przeważały
jednak specjalności górnicze, ponieważ w Siemianowicach Śl. i okolicy
istniały kopalnie węgla kamiennego.
Zapotrzebowanie na takich pracowników było duże, dlatego chętnych
do szkoły nie brakowało, tym bardziej, że praca w kopalni była na Śląsku
tradycją i przechodziła z ojca na syna. Ze względu na duże zapotrzebowanie
na górników przy szkole działał internat, w którym mogło mieszkać
do 400 uczniów.
W 1982 roku szkoła została przeniesiona do nowego, większego
budynku w dzielnicy Michałkowice. Przy ulicy Budryka, gdzie szkoła
znajduje się do dzisiaj, powstały równocześnie trzy budynki internatu.
W tym roku rozpoczęto również współpracę z Ochotniczym Hufcem Pracy,
który opiekował się mieszkańcami internatu.
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Kartka reklamująca Zasadniczą Szkołę Górniczą.

Kolejną ważną datą na kartach dziejów naszej szkoły był rok 1984,
kiedy to powstało Podstawowe Studium Zawodowe Przedsiębiorstwa
Budownictwa

Mieszkaniowego

Przemysłu

Węglowego

„Fabud”

dla

młodzieży w wieku 16 – 18 lat. Młodzież, która nie ukończyła szkoły
podstawowej, mogła uzupełnić wykształcenie i uzyskać kwalifikacje
w zawodach: murarz i cieśla. W kolejnym roku została również otwarta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących PBMPW „Fabud”, która
kształciła w specjalności budownictwo ogólne.
Następny etap historii szkoły rozpoczął się w 1993 r., kiedy wskutek
przekształcenia powstał Zespół Szkół Zawodowych nr 2. W skład zespołu
weszły

Zasadnicza

Szkoła

Zawodowa

oraz

Podstawowe

Studium

Zawodowe. W Zespole mieściły się również warsztaty praktycznej nauki
zawodu, gdzie

młodzież zdobywała wiedzę i przygotowywała się do

wykonywania swojego zawodu.
Wraz ze zmianami ustrojowymi i społecznymi w kraju, zmieniły się
wymogi rynku pracy, co spowodowało konieczność wprowadzenia nowych
kierunków i profili kształcenia. Zawód górnika – ikona Górnego Śląska,
niestety, nie przetrwał tych wszystkich zmian.
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Ze względu na zmiany w systemie oświaty szkoła zwróciła się do
władz miejskich o utworzenie dwóch nowych szkół - Gimnazjum dla
Dorosłych oraz Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Akt założycielski został
podpisany 31 stycznia 2000 r. przez Przewodniczącego Zarządu Miasta mgra
Henryka Mrozka. Od 1 września 2000 r. nowopowstałe szkoły weszły
w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Zmiany systemu oświaty pozwoliły na utworzenie w Michałkowicach
szkół ogólnokształcących, w związku z czym, po raz kolejny przekształcono
nazwę szkoły i od 1 września 2002 r. szkoła nosi nazwę – Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych. W skład zespołu weszły następujące
szkoły:
- Gimnazjum dla Dorosłych,
- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Profilowane.
W kolejnych latach powołano do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową
dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Liceum
Uzupełniające dla Dorosłych.

Dzień Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013.
Na zdjęciu grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz wychowawcy OHP.
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Niż

demograficzny

oraz

kolejne

zmiany

w

systemie

oświaty

doprowadziły w latach 2010-2015 do likwidacji i ustawowego wygaszania
części szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych.
Na dzień 1 września 2015 r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych wchodzi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, Gimnazjum dla
Dorosłych, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych.
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Nasza działalność
Nasza szkoła, na przestrzeni lat, podejmowała wiele działań mających
na celu integrację ze społecznością lokalną. Jeszcze jako Zespół Szkół
Zawodowych nr 2 braliśmy aktywny udział w budowaniu ulicznych
ogrodów. Byliśmy organizatorami imprezy promującej wstąpienie Polski do
Unii Europejskiej – projekt „Jaskółka”. To w naszej szkole został otwarty
pierwszy w mieście Szkolny Ośrodek Kariery. Szkoła zawsze chętnie
włączała się w kampanie na rzecz ochrony środowiska i promowała zdrowy
styl życia.
Uczniowie odkrywali w murach szkoły swoje talenty artystyczne
i sportowe. Powstawały zespoły muzyczne, których członkowie, także po
zakończeniu nauki, odnosili sukcesy.
Przy Zasadniczej Szkole Górniczej
działało

koło

Turystyczno

Polskiego
–

Towarzystwa

Krajobrazowego,

które

oficjalnie rozpoczęło swoją działalność we
wrześniu 1971 r. i zostało zarejestrowane
jako koło PTTK nr 18 „Pyrlik”. W skład
koła turystycznego wchodzili uczniowie
wszystkich klas ZSG. Przez dwadzieścia lat
swojej działalności koło zorganizowało
szereg

wycieczek,

rajdów

górskich,

zimowisk oraz wycieczek do Warszawy.
Karta z kroniki Koła PTTK nr 18
przy ZSG kop. „Siemianowice”.

Przy kole PTTK działała również sekcja
rowerowa.
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Młodzież uczęszczająca do naszej szkoły chętnie przyłącza się do
działań mających na celu poprawę jakości życia. Uczniowie wraz
z nauczycielami Zespół Szkół Zawodowych nr 2 aktywnie uczestniczyli
w budowie ogrodów ulicznych na terenie naszego miasta. Było to możliwe
dzięki

Międzynarodowym

Warsztatom

Ekologicznym,

które

były

organizowane dwa razy do roku. Głównym organizatorem cyklu spotkań
była

Fundacja

„Pałac” prowadzona
przez

panią

Marię

Józefinę Stelmach.

III Międzynarodowe
Warsztaty Ekologiczne,
które prowadził
doc. J. Matthiesen

Nasza szkoła współpracowała z Fundacją od kwietnia 2000 r. w ramach
II, III, IV, V, VI i VII Międzynarodowych Warsztatów Ekologicznych.
W trakcie warsztatów odbywały się seminaria naukowe poświęcone
problemom ekologicznym miasta i regionu. Podczas trzeciej edycji
warsztatów powstał piękny ogród uliczny przy naszej szkole.
Jednym z pierwszych osiągnięć Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych była realizacja projektu „Jaskółka”. Młodzież wraz
z nauczycielami odwiedziła Iławę –
miasto,

które

zmieniło

się

dzięki

środkom

pozyskanym

z

unijnych.

„Jaskółka”

była

jednym

w

Polsce

z

trzystu

projektów

funduszy

finansowanych z programu „TERAZ
INTEGRACJA”.
Wizyta studyjna w Iławie.
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Projekt był realizowany w terminie 7.05.2003 – 20.06.2003 r. na terenie
szkoły i miasta Siemianowice Śląskie. Jego głównym celem projektu były
działania zmierzające do wzrostu zainteresowania społeczności szkolnej
i

lokalnej

problematyką

integracji

europejskiej. Projekt był realizowany
w

trzech

etapach,

których

podsumowaniem był Festyn Familijny
dla społeczności szkolnej i środowiska
lokalnego.
Festyn familijny w Siemianowicach Śl.

Zespół

Szkół

Ogólnokształcących

i

Zawodowych

jest

jednym

z współorganizatorów turnieju piłkarskich piątek halowych „Cztery Pory
Roku”. Pierwsze rozgrywki turniejowe rozegrane zostały jesienią 2002 r.,
a ich inicjatorem był prezes „Wspólnoty Siemianowickiej” pan Zbigniew
Paweł Szandar. Zgodnie z ideą pomysłodawcy młodzi piłkarze spotykają się
cztery razy w roku, by udowodnić sobie i kolegom, która drużyna jest
najlepsza w piłce halowej. Przez dziesięć lat turniej skierowany był do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Siemianowic Śl. i miast ościennych.
Od 2012 r. organizację
przejęło

Towarzystwo

Krzewienia Kultury Fizycznej
Zarząd

Miejski,

które

do

udziału w turnieju zaprasza
uczniów szkół gimnazjalnych.
Impreza zawsze cieszyła się
dużym zainteresowaniem.
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Nasza szkoła jest od 2009 r. organizatorem przedświąteczego konkursu
plastycznego „Anioł/Diabeł. Zło dobrem zwyciężaj”. Pomysł zrodził się
podczas przygotowań do corocznego Spotkania Opłatkowego Pracodawców
i Przyjaciół Szkoły. Podczas przydzielania ról do orszaku kolędników,
pojawiły się różne koncepcje wyobrażeń Aniołów i Diabłów. Wtedy
ogłosiliśmy wewnątrzszkolny konkurs plastyczny. Młodzież, po warsztatach
o wartościach, miała za zadanie przedstawić sylwetki Anioła lub Diabła.
Idea przypadła młodzieży
do gustu, w związku z czym
w kolejnych latach zaprosiliśmy
do udziału w konkursie dzieci
i młodzież z naszego miasta (rok
szkolny 2010/11 oraz 2011/12).
Konkurs

również

dużym
dlatego

cieszył

się

zainteresowaniem,
w

kolejnych

latach

poszerzyliśmy jego zasięg na całe
województwo.
W roku szkolnym 2014/15
obchodziliśmy

jubileuszową

piątą edycję konkursu.

W 2009 roku po raz pierwszy w szkole
zorganizowaliśmy

Festiwal

Kultury

ANTYnuda w ramach projektu „Demokracja
i co z tego?” współfinansowanego z Programu
„Młodzież
wydźwięk

w
tego

działaniu”.

Pozytywny

działania,

sprawił,

że „ANTYnuda” na stałe zagościła w naszej
szkole.
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Humanitarne zabijanie nudy to cykliczna impreza skierowana do
naszych podopiecznych, ich rodzin oraz wszystkich mieszkańców miasta.
Poprzez twórczość, aktywność i kreatywność pobudzamy do odkrywania,
poszukiwania i działania.
W ramach imprezy odbywają się zajęcia dla różnych grup wiekowych
(począwszy od dzieci a skończywszy na dorosłych). Wszystkie warsztaty
prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę i fascynatów sztuki. Swoją
wiedzą i umiejętnościami dzielą się
z

nami

znani

i

lubiani

siemianowiczanie i nie tylko.
Szkoła aktywnie uczestniczy
w

życiu

kulturalnym

miasta,

w związku z czym, do udziału
w imprezie zawsze zapraszamy
Siemianowickie Centrum Kultury
oraz sekcje SCK (Grupę Artystyczną
LAURA, Teatr DOMINO, Zespół
Pieśni

i

Tańca

"Siemianowice

Śląskie") oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną

w

Siemianowicach

Śląskich. Od kilku lat Miejska Biblioteka Publiczna z Andrychowa (woj.
Małopolskie) prowadzi dla nas kreatywne warsztaty artystyczne.
Podczas imprezy odbywają się również zajęcia sportowe. Dbając
o kondycję fizyczną młodego pokolenia Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej oraz Liga Obrony Kraju organizują dla nas turnieje Halowych
Piątek Piłkarskich dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych oraz
zawody w ramach Ligi Strzeleckiej.
Szkolną tradycją są coroczne spotkania opłatkowe dla pracodawców
i przyjaciół szkoły. Każdego roku w grudniu przy wigilijnym stole, w blasku
świec i śpiewie kolęd, spotykają się pracodawcy zatrudniający uczniów
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Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 oraz uczestników Ochotniczego Hufca
Pracy. Do udziału w Szkolnej Wigilii zapraszamy również naszych
partnerów i przyjaciół, z którymi szkoła współpracuje. Tradycyjne dania
wigilijne oraz śląskie jasełka stwarzają wyjątkową okazją do wymiany
doświadczeń oraz refleksji na temat kultywowaniem dziedzictwa.

W naszej szkole regularnie odbywają się warsztaty rękodzieła.
Pracownicy szkoły wspólnie z młodzieżą przygotowują ręcznie wykonane
upominki bożonarodzeniowe i wielkanocne. Tradycją jest nasz udział
w Kiermaszach Różności organizowanych w Parku Tradycji przez
Siemianowickie Centrum Kultury. Nasza szkoła od pierwszej edycji imprezy
ma na nim swoje stanowisko z rękodziełem. W naszej ofercie znajdują się
m.in. ręcznej roboty
ozdoby
kartki

sezonowe,
świąteczne,

notesy, stroiki oraz
domowe wypieki.
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Powolutku tradycją staje się również udział naszej
młodzieży w Zbiórkach Żywności organizowanych pod
patronatem Śląskiego Banku Żywności. Po raz pierwszy
do akcji zbierania produktów żywnościowych dla
potrzebujących przyłączyliśmy się w grudniu 2013 r.
Wolontariusze

z

naszej

szkoły

wspólnie

z wolontariuszami Ochotniczego Hufca Pracy podczas
wszystkich zbiórek zebrali ponad cztery tony.
Szkoła rozwija kompetencje informatyczne młodzieży. Prowadzone są
warsztaty z wykorzystaniem nowych mediów. Od kilku lat zapraszamy do
szkoły młodych profesjonalistów prowadzących warsztaty w ramach
projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”.
Współorganizowane przez nas projekty zawsze zyskiwały właściwą
oprawę medialną. Podczas realizacji pierwszego w Polsce projektu uczącego
młodych ludzi demokracji zorganizowaliśmy konferencję Open Space
transmitowaną na żywo w interencie. Wydarzenia z życia szkoły można na
bieżąco śledzić za pośrednictwem szkolnej strony internetowej oraz profilów
facbookowych.
Wychodząc
społeczeństwa

naprzeciw

potrzebom

informacyjnego

stworzyliśmy

CIOS i dynamicznie uderzyliśmy w Ciekawe
Informacje o Szkole.
Gazetka

towarzyszy

nam

z

krótkimi

przerwami od sześciu lat i stara się śledzić na
bieżąco wszystkie mniej lub bardziej istotne chwile z życia szkoły.
To tylko nieliczne imprezy i uroczystości szkolne, których jesteśmy
organizatorami lub współorganizatorami.
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Nasz Patron
Wiele

lat

dojrzewało

wśród

społeczności

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących i Zawodowych pragnienie wyboru patrona szkoły.
Pojawiały się różne propozycje kandydatów godnych do naśladowania,
wśród nich niezwykła postać o ponadczasowej osobowości - Papież Polak Jan Pawł II.
Kiedy 11 października 2011 roku
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie Łagiewnikach odbyły się
uroczystości

związane

z

nadaniem

Ochotniczym Hufcom Pracy patronatu
Błogosławionego Jana Pawła II, byliśmy
dumni z faktu, że w pewien sposób ten
patronat ogarnia również naszą szkołę,
poprzez współpracę z Ochotniczym
Hufcem

Pracy

w

nauczaniu

i wychowaniu młodzieży. Rok 2014,
w którym to Jan Paweł II został kanonizowany, był rokiem przełomowym
dla potwierdzenia słuszności naszej decyzji. Od 1 września 2014r. wszystkie
środowiska szkolne: Rada Pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi
szkoły, Rada Rodziców oraz cała społeczność uczniowska miały możliwość
zadeklarowania swojej decyzji poprzez wpis na listę poparcia kandydatury
św. Jana Pawła II na patrona Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Dnia
23 października 2014r. wszystkie organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców i Samorząd Uczniowski ZSOiZ pozytywnie zaopiniowały uchwałę
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w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 imienia św. Jana
Pawła II.
Fakt, że na Patrona Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, został
wybrany przez nas jeden z największych Polaków, nie może dziwić. Można
o nim mówić bez końca, wyliczając zasługi dla Polski, świata i Kościoła,
wskazując na niezwykłą siłę jego osobowości, na jego ponadczasowe nauki,
przestrogi, wskazówki, również dla młodzieży, które w całym pontyfikacie
Papieża, zajmowały pierwszorzędne miejsce. Ani przez chwilę nie
wątpiliśmy w słuszność naszego wyboru.
Mieć takiego patrona – to dla nas zaszczyt i jednocześnie wielkie
wyzwanie.
Ojciec Święty Jan Paweł II, w swoim nauczaniu, w czasie pasterskiej
posługi bardzo wiele miejsca poświęcił sprawom nauczania młodzieży oraz
zagadnieniom dotyczącym wychowania, a także roli rodziny. W jego Liście
do rodzin czytamy:
„Szkoła jest dla wszystkich – nauczycieli i uczniów – wspólną rodziną
wychowawczą, w której każdy młody człowiek spotyka się z szacunkiem niezależnie
od swoich zdolności i możliwości intelektualnych, jako że nie można ich uważać za
jedyne bogactwo osoby. Jest to podstawowy warunek rozwoju indywidualnych
talentów każdego ucznia. (...)”.
Szkoła istnieje między innymi po to, by młodemu człowiekowi dać
szansę

kształtowania

własnej

osobowości,

kręgosłupa

moralnego,

duchowego, a także, by zaangażować go w życie społeczne. Papież
przekazywał młodym ludziom prawdę, był świadkiem cywilizacji miłości.
Udzielał także wielu wskazówek nauczycielom i wychowawcom.
„Zwracam się do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy, podjęliście się wielkiego
zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży
(…). Oczekują oni odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich
umysły i serca (…). Pomagajcie im budować nowe fundamenty pod ich przyszłe
życie”.
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Powyższe słowa stanowią swoiste motto

do pracy z młodzieżą.

Obecne czasy, to czasy kryzysu wartości i braku autorytetów. Pracując
z młodymi ludźmi, staramy się ukazywać im obraz prawdziwych wartości,
niejednokrotnie, przywołując osobę Ojca Świętego. Pragniemy, aby ziarno
prawdy głoszonej przez Jana Pawła II, zasiane przez nas w sercach
i umysłach uczniów, stanowiło dla nich inspiracje do dalszych osobistych
poszukiwań celu, sensu i szczęśliwego życia. Według papieża Jana Pawła II –
„Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”. Szkoła
zawodowa, która będzie nosić imię św. Jana Pawła II, ma za zadanie nie
tylko kształtować umysł młodego człowieka, ale również przysposabiać go
do uczciwej i rzetelnej pracy fizycznej, która w przyszłości będzie służyć
drugiemu człowiekowi.
Jan Paweł II twierdził również, że szkoła to poszerzony dom
rodzinny, a podstawowym problemem domu i szkoły, czyli rodziców
i wychowawców, jest kształtowanie właściwych wzorców zachowań dzieci
i młodzieży, co jest warunkiem prawidłowego rozwoju społecznego
młodych ludzi.
Ważnym elementem pracy każdego nauczyciela jest również
kształtowanie w wychowanku autorytetu rodziny. Wskazywanie wzorców
domu rodzinnego, jako szkoły właściwych zachowań, tradycji i nawyków
etycznych oraz przekazywania norm moralnych jest nadrzędnym celem
wychowania i przygotowana ucznia do tworzenia owej „cywilizacji miłości”.
Według Jana Pawła II składa się ona z czterech zasad: być przed mieć,
stawiania osoby przed rzeczą, etyki przed techniką, miłosierdzia przed
sprawiedliwością,
Te zasady wyznaczają kierunki życia w życiu szkolnym wartości,
które uwzględnia misja i wizja szkoły.
W procesie wychowawczym szkoły chcemy ukazywać postać św. Jana
Pawła II jako autorytet wyznaczający kierunek rozwoju osobowości
człowieka, opartego na trwałych wartościach ogólnoludzkich. Chcemy
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uświadamiać naszym uczniom, iż Papież był człowiekiem wielkiego
formatu, który kierował swoje orędzia nie tylko do chrześcijan, ale do
wszystkich ludzi dobrej woli. Naszym pragnieniem jest ukazanie młodzieży,
iż przesłanie Papieża ma charakter ponadczasowy, bo opiera się na
wartościach trwałych i niezmiennych, a tylko na podstawie takich wartości
można bezpiecznie budować swoją przyszłość i szczęście.
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Nasi Partnerzy i Przyjaciele
Zespół

Szkół

Ogólnokształcących

i

Zawodowych

współpracuje

z wieloma instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Wspólnie z partnerami szkoła podejmuje szereg inicjatyw mających na celu
poprawę jakości życia młodzieży uczącej się w szkole oraz jej szeroko
rozumiany rozwój.
Działania, które były podejmowane wspólnie z partnerami szkoły,
można podzielić na cztery główne sektory zainteresowań. Pierwszym
i zarazem najważniejszym polem działania jest współpraca w sprawach
kształcenia zawodowego. Kolejną dziedziną, która wymaga pozyskiwania
wielu partnerów jest szeroko rozumiana profilaktyka i promocja zdrowego
stylu życia. Działalność sportowa i rekreacyjna jest następną płaszczyzną, na
polu której szkoła podejmuje współpracę z różnymi instytucjami. Ostatnią,
ale najefektywniej wykorzystywaną jest współpraca na polu kultury.
Dostosowując ofertę Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 do wymogów
współczesnego rynku pracy, współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami,
którzy oferują uczniom naszej szkoły naukę zawodu w swoich firmach.
Współpracujemy m.in. z Milimex, Kotłomontaż, Plasma System, TESCO,
Hotelem Angelo. W ramach współpracy z niemiecką firmą Vitalis GmbH
ze Schkeuditz zostały zrealizowane dwa projekty: „Doświadczony fachowiec
– wzmacnianie profilu zawodowego ucznia poprzez praktyki zawodowe”
(25.05.2015-14.06.2015r.) oraz „Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek
podbijamy!” (24.11.2013-14.12.2013r.). Ich głównym celem było podnoszenie
świadomości zawodowej uczniów, przełamywanie barier językowych,
zwiększenie samooceny uczestników oraz ich szans na rynku pracy.
Wszystkie nowe kierunki rozwoju konsultowane są z Powiatowym
Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich oraz Śląską Izbą Rzemieślniczą.
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Profilaktyka jest kolejnym sektorem zainteresowań, która wymaga
współpracy z różnymi instytucjami. Wśród naszych przyjaciół znalazły się
takie stowarzyszenia jak Klub Abstynenta „Szafran”, Polskie Towarzystwo
Higieny Psychicznej Oddział Śląski, Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom
Zarząd Miejski Siemianowice Śląskie oraz instytucje, które organizują
konkursy i projekty zapobiegające wkluczeniom. Nasi uczniowie chętnie
uczestniczą w konkursach plastycznych promujących styl życia bez nałogów.
Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej również
wymagają nawiązywania współpracy z różnymi instytucjami. W naszej
szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, którego działania
wspierane są przez Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej Zarząd Miejski Siemianowice Śląskie, Wspólnotę
Siemianowicką oraz Ligę Obrony Kraju. Jednym z naszych
partnerów było również Stowarzyszenie OHP, które
w 2003 roku pozyskało z Województwa Śląskiego środki na instalację
Sztucznej Ścianki Wspinaczkowej na sali gimnastycznej naszego Zespołu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych na przestrzeni lat
może pochwalić się współpracą z licznymi instytucjami szeroko pojętej
„kultury”. Nasza szkoła przez wiele lat aktywnie włączała się w organizację
festynu parafialnego MichałFest. Uczniowie naszej szkoły chętnie pełnią
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funkcję wolontariuszy podczas akcji charytatywnych i kulturalnych
organizowanych dla dzieci i młodzieży z Siemianowic Śląskich. Od dwóch
lat jako wolontariusze Śląskiego Banku Żywności zbierają żywność dla
potrzebujących. Młodzież angażuje się w różnego rodzaju imprezy
organizowane przez Siemianowickie Centrum Kultury, Towarzystwo
Przyjaciół Siemianowic, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną.
Malarze amatorzy z Siemianowickiej Grupy Plastycznej SPICHLERZ ’86
prowadzili

w

naszej

bibliotece

szkolnej

warsztaty

artystyczne.

Zafascynowani aktywnością naszej szkoły zdecydowali się przekazać naszej
bibliotece szkolnej swoje prace. Obrazy tworzą galerię biblioteczną dostępną
dla zwiedzających w godzinach pracy Szkolnego Centrum Kultury.
Kilka

lat

temu

szkoła

podjęła

współpracę

z Siemianowickim Centrum Kultury. Stało się już tradycją, że
nasi

wolontariusze

prowadzą

warsztaty

dla

dzieci

i młodzieży podczas Industriady – Święta Szlaku Zabytków
Techniki oraz uczestniczą w Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych
Kiermaszach Różnorodności. Pracownicy SCK oraz członkowie sekcji SCK
pomagają naszej szkole w organizacji Festiwalu Kultury ANTYnuda. Dzięki
wizytom Teatru DOMINO oraz Grupy
Artystycznej LAURA nasi uczniowie mają
możliwość obcowania ze sztuką oraz
wyrabiania wrażliwości artystycznej.
Przy Zespole Szkół

zostało założone w 2004

Stowarzyszenie Kobiet i Młodzieży KANGUREK,
które w późniejszym czasie zmieniło nazwę na
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych KANGUREK.
Organizacja zrzesza tych wszystkich, którym los młodzieży i ich chęć
rozwoju nie są obojętne. Nasza współpraca zaowocowała wieloma
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ciekawymi projektami rozwijającymi umiejętności manualne, społeczne
i poznawcze.
Naszym strategicznym partnerem, z którym współpracujemy od lat jest
12-1 Ochotniczy Hufiec Pracy w Siemianowicach Śląskich, który powstał
w roku 1982 jako hufiec stacjonarny tzn. młodzież uczyła się, pracowała
i była zakwaterowana w jednym miejscu w Siemianowicach Śl. Od 1990 roku
działa w systemie dochodzącym co oznacza, że młodzież mieszka w domach
rodzinnych, a uczy się w szkole w Siemianowicach Śl. i pracuje u ponad 60
pracodawców w województwie śląskim. Patronem Ochotniczych Hufców
Pracy jest św. Jan Paweł II. Uroczystości związane z nadaniem patronatu
odbyły się 11 października 2011 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie Łagiewnikach.
Poprzez realizacje licznych projektów (Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży, Polsko–Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Erasmus +),
ciekawe inicjatywy, wyjazdy i spotkania hufiec stara się wyrównywać
deficyty, zaniedbania edukacyjne i środowiskowe naszych uczestników,
przeciwdziałać degradacji kulturowej oraz wskazywać im alternatywne
sposoby spędzania wolnego czasu.
Hufiec Pracy oferuje uczestnikom możliwość uzyskania kwalifikacji
zawodowych, zwłaszcza w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na
rynku pracy. W tym celu współpracuje z organami prowadzącymi szkoły
i dyrektorami szkół w Siemianowicach Śląskich i w Bytomiu w zakresie
dostosowania i realizowania oferty edukacyjno-szkoleniowej.
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Projekty
Pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz
organizacje współpracujące ze szkołą mogą pochwalić się wysoką
skutecznością w pozyskiwaniu pozarządowych źródeł finansowania na
projekty około edukacyjnych.
W

szkole

realizowano

projekty

finansowane

z

funduszy

przedakcesyjnych, funduszy unijnych, funduszy międzynarodowych oraz
z dofinansowania z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
Dofinansowanie

projektów

z

zakresu

edukacji

pozaformalnej

pochodziło w latach 2003-2006 z Programu „Młodzież”. W kolejnym roku
Program „Młodzież” został zastąpiony Programem „Młodzież w działaniu”,
który obowiązywał do 2013 roku. Szkoła aplikowała również o środki
finansowe na doskonalenie zawodowe, staże zawodowe dla uczniów oraz
wymianę doświadczeń dla nauczycieli. Projekty dotyczące kształcenia
zawodowego były finansowane z Programu „Leonardo da Vinci”. W nowym
Budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020

wszystkie

Programy

skierowane do młodzieży i dorosłych z finansów, których szkoła najczęściej
korzystała, zostały połączone w Program „Erasmus+”.
Na

przestrzeni

lat

stowarzyszenia

współpracujące

ze

szkołą

pozyskiwały środki finansowe z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany,
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PWWM) oraz Europejskiego
Funduszu

Społecznego.

Stowarzyszenie OHP, Stowarzyszenie Ludzi

Aktywnych KANGUREK oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd
Miejski w Siemianowicach Śląskich każdego roku aplikowały w konkursach
na zadania ze sfery kultury, sportu i turystyki oraz profilaktyki. Oferta
skierowana do młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ogólnokształcących
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i

Zawodowych

regularnie

zyskiwała

akceptację

i

pozyskiwała

dofinansowanie z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
Szkoła aktywnie angażowała się w projekty edukacyjne, społeczne,
kulturalne, ekologiczne oraz promujące czytelnictwo. Nie wszystkie projekty
wiązały się z pozyskiwaniem środków finansowych, jednak zawsze szkoła
i młodzież uczestnicząca w projektach uzyskiwała pożądaną wartość
dodaną.
Poniżej przedstawiamy wykaz projektów, które były realizowane od
roku szkolnego 2002/2003, a których beneficjentami byli uczniowie,
słuchacze

oraz

pracownicy

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących

i Zawodowych.
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2014/2015
 „Doświadczony fachowiec – wzmacnianie profilu zawodowego
ucznia poprzez praktyki zagraniczne” – Erasmus +, Europejski
Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER) – Szkoła

 Europejski Tydzień Młodzieży „Co mówią mury. Co mówi
młodzież” – OHP, Szkoła, TPD
 „Drugie Życie Baterii” Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
 „Link do Przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”. Projekt jest
realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark oraz Polsko-
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Amerykańskiej Fundacji Wolności. Trzecia edycja projektu jest objęta
patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy
i Polityki Społecznej.
 Projekty CEO:
- „Solidarna szkoła” – pt. „Siemianowice – miasto węgla i stali”
- „Młody Obywatel” – edycja jesienna „Rozegraj okolicę”,
edycja wiosenna „Zamaluj lokalnie”
- „Młodzi głosują”
 Ogólnopolskie Wybory Książek
 Bożonarodzeniowa

i

Wielkanocna

„Zbiórka

Żywności”

pod

patronatem Śląskiego Banku Żywności – Szkoła, OHP
 4 miejsce w województwie w VI Wojewódzkim Konkursie – Edukacja
Regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu
dziedzictwu…” Jan Paweł II
 „Wariacje artystyczne" – współfinansowany przez UM Siemianowice
Śl. i Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Kangurek, współpraca Szkoła,
OHP
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2013/2014
 „Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy!” - Europejski
Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Programu
Uczenie się przez cale życie - Leonardo da Vinci – Szkoła

 Dzień Wolności – Der Tag,
 I miejsce w województwie w V Wojewódzkim Konkursie – Edukacja
Regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu
dziedzictwu…” Jan Paweł II
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 Eko - Games – Program Erasmus +, polsko – ukraińska wymiana
młodzieży – TPD, OHP, Szkoła
 Link do Przyszłości - Projekt jest realizowany przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft,
w

ramach

inicjatywy

YouthSpark

oraz

Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności. Trzecia edycja projektu jest objęta patronatem
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
 Bożonarodzeniowa

i

Wielkanocna

„Zbiórka

Żywności”

pod

patronatem Śląskiego Banku Żywności – Szkoła, OHP
 Program GLOBE
 Młody
z

Patriota

Katolickiego

-

autorski

Zespołu

projekt

Edukacyjnego

Katarzyny
im.

ks.

Kaczyńskiej
Piotra

Skargi

w Warszawie
 Wolontariat Europejski EVS finansowany z Programu „Młodzież
w działaniu” Projekt STEP – Wolontariuszka Marekhi
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2012/2013
 Europejski Tydzień Młodzieży. „Kąpiel z młodzieżą” – Program
„Młodzież w Działaniu” – TPD, OHP, Szkoła, Stowarzyszenie Ludzie
Aktywnych KANGUREK
 Link do Przyszłości - Projekt jest realizowany przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft,
w

ramach

inicjatywy

YouthSpark

oraz

Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności. Trzecia edycja projektu jest objęta patronatem
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
 finał rejonowy w IV Wojewódzkim Konkursie – Edukacja Regionalna
w szkole, „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…” Jan
Paweł II
 Wartości w życiu człowieka
 Środowisko naturalne a młodzież– Program „Młodzież w Działaniu”
– OHP, Szkoła
 Wytwórnia przygód– Program „Młodzież w Działaniu” – TPD, OHP,
Szkoła
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2011/2012
 Znam Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – OHP,
Szkoła
 Oświęcim inaczej - OHP, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Szkoła
 Podróż do miejsc pamięci - OHP, Śląski Bank Żywności, PNWM,
Szkoła
 Der Tag – Dzień Sąsiada – PNWM, OHP, Szkoła
 Prezydencja Polski w UE i tradycje bożonarodzeniowe Tria
Prezydencji – Szkoła, OHP

 Jedź albo zgiń – Projekt Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania
w Cieszynie Czeskim
 Aktywnie i pozytywnie – Program „Młodzież w Działaniu”,
Wymiana Młodzieży Polska-Ukraina w Jastarni – OHP, Szkoła
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2010/2011
 Pamiętnik

z

wyprawy

–

Wymiana

Młodzieży

Polska-Litwa,

finansowane przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży,
OHP, Szkoła
 Projekt edukacyjny „Nasze wybory” – spotkania z absolwentami –
OHP, szkoła
 I miejsce w regionie w II Wojewódzkim Konkursie – Edukacja
Regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu
dziedzictwu…” Jan Paweł II
 Aktywnie, pozytywnie – współfinansowany przez UM Siemianowice
Śl. i Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Kangurek, współpraca Szkoła,
OHP
 Dzień Niemiecki - PNWM, OHP, Szkoła
 Europejski Tydzień Młodzieży – Program „Młodzież w Działaniu” –
OHP, Szkoła
 „Łoślonsku, po ślonsku w naszy szkole”
 Po co nam tolerancja? - OHP, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu,
Szkoła
 wolontariusze AISEC
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2009/2010
 Umysł, ciało, strefa aktywna – współfinansowany przez UM
Siemianowice Śl. i Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Kangurek,
współpraca Szkoła, OHP
 Tydzień

z

Siemianowickimi

duchami

-

szkolna

impreza

popularyzująca czytelnictwo oraz upowszechniająca siemianowickie
legendy.

 wolontariusze AISEC
 Nie z nami te numery - OHP, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu,
Szkoła
 Jan Paweł II wychowawcą młodzieży – Szlakiem pielgrzymek
papieża Jana Pawła II do Polski – OHP, Szkoła
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2008/2009
 Zakładka

–

projekt

Stowarzyszenie

organizowany

Bibliotek

przez

Szkolnych

Międzynarodowe

(IASL)

w

ramach

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, wymiana zakładek
wykonanych przez młodzież z naszej szkoły z pracami wykonanymi
przez uczniów Worsley Central School w Kanadzie
 Demokracja i co z tego – Program „Młodzież w Działaniu”, Młodzież
w Demokracji, projekt realizowany w partnerstwie: Miasto Cieszyn
Czeski, Macierz Szkolna przy gimnazjum z polskim językiem
nauczania w Cieszynie Czeskim, Miasto Turzovka na Słowacji,
Gimnazjum w Turzovce, Miasto Siemianowice Śląskie, Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śl., 12 – 1
Ochotniczy Hufiec Pracy w Siemianowicach Śl., Stowarzyszenie
Kobiet i Młodzieży Kangurek

 Taniec teatr z Romami – Program „Młodzież w Działaniu”,
Współpraca

z

Sąsiedzkimi

Krajami

Partnerskimi

-

wymiana

młodzieży Słowacja-Polska-Gruzja w Dukli
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2007/2008
 Harmonijnie żyć – Program „Młodzież w Działaniu”, Wymiana
młodzieży z Polski-Czech-Słowacji – Stowarzyszenie Kangurek, OHP,
Szkoła
 „Podaj

Rękę”

doświadczeń

–

Program

nauczycieli

„Leonardo

przedmiotów

da

Vinci”-

zawodowych

wymiana
w

Bad

Freienwalde w Brandenburgii.
 Projekt profilaktyczny – prowadzenie zajęć ruchowych dla dzieci
i młodzieży z Osiedla Budryka oraz społeczności szkolnej –
współfinansowany przez UM Siemianowice Śl. i Stowarzyszenie
Kangurek, współpraca Szkoła, OHP
 „W osiem miesięcy dookoła Śląska” – współfinansowany przez UM
Siemianowice Śl. i Stowarzyszenie Kangurek, współpraca Szkoła,
OHP
 „Przepis

na

wychowanie”

–

współfinansowany

przez

UM

Siemianowice Śl. i Stowarzyszenie Kangurek, współpraca Szkoła,
OHP
 „Różnorodność

Śląska”

–

współfinansowany

przez

UM

Siemianowice Śl. i Stowarzyszenie Kangurek, współpraca Szkoła,
OHP
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2006/2007
 „1..., 2…, 3…, start” – Program „Młodzież w Działaniu”, Wymiana
młodzieży Polska-Czechy-Słowacja - Stowarzyszenie Kangurek,
Szkoła, OHP
 EFS Twoja wiedza-Twój sukces – edycja 2007 „Edukacja kluczem do
sukcesu”
 „W osiem miesięcy dookoła Śląska” – współfinansowany przez UM
Siemianowice Śl. i Stowarzyszenie Kangurek, współpraca Szkoła,
OHP
 „Kosz,

pędzel

i

taniec”

–

Program

„Młodzież”,

Inicjatywy

Młodzieżowe
 Obudź w sobie Turystę – współfinansowany przez UM Siemianowice
Śl. i Stowarzyszenie Kangurek, współpraca Szkoła, OHP
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i minimalizowanie społecznych
skutków uzależnień – Stowarzyszenie OHP, OHP, Szkoła
 First Aiol Meeting – Program „Młodzież w Działaniu”, Wymiana
młodzieży w Libercu w Czechach – Gimnazjum z Polskim Językiem
Nauczania w Cieszynie Czeskim, OHP, Szkoła
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2005/2006
 Lepszy start – Program„Leonardo da Vinci”, staż w miejscowości
Chemnitz w Niemczech, 2 grupy uczniów i słuchaczy odbywały
praktyki zawodowe w zawodzie sprzedawca celem dostosowania
kwalifikacji do wymogów europejskiego runku pracy

 EFS Twoja wiedza-Twój Sukces – edycja 2006 „Nauka – Wiedza –
Praca”
 Daj sobie szansę – współfinansowany przez UM Siemianowice Śl.
i Stowarzyszenie Kangurek, współpraca Szkoła, OHP
 Spójrz inaczej – współfinansowany przez UM Siemianowice Śl.
i Stowarzyszenie Kangurek, współpraca Szkoła, OHP
 „Dajmy

sobie

Młodzieżowe

szansę”

–

przełamywanie

Program
barier,

„Młodzież”,
współpraca

Inicjatywy
z

osobami

niepełnosprawnymi, dogoterapia - Stowarzyszenie OHP, Szkoła, OHP
 „Knedle, kluski w Europie” – Program „Młodzież”, Wymiana
Młodzieży Polska-Czechy w Złotym Potoku – Stowarzyszenie
Kangurek, współpraca Szkoła, OHP
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2004/2005
 „Dajmy

sobie

Młodzieżowe

szansę”

–

przełamywanie

Program
barier,

„Młodzież”,
współpraca

Inicjatywy
z

osobami

niepełnosprawnymi, dogoterapia - Stowarzyszenie OHP, Szkoła, OHP

 „Mój Posag” – Projekt „Szansa 13-18” zwiększenie kompetencji
zawodowych
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2003/2004
 Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci
i młodzieży – współfinansowany przez UM Siemianowice Śl.
i Stowarzyszenie OHP, współpraca Szkoła, OHP
 „Romantyczne zakątki Europy” – Program „Młodzież”, wizyta
przygotowawcza – spotkanie młodzieży z Polski-Mołdawii-RosjiFrancji. OHP, Szkoła, Stowarzyszenie OHP
 „Europa Marzeń: Przystanek Śląsk” – Program „Młodzież”,
Wymiana

Młodzieży

z

Polska-Francja

–

realizacja

projektu

w Siemianowicach Śl. oraz wspólny wyjazd do Złotego Potoku Stowarzyszenie OHP, OHP, Szkoła
 Organizacja czasu wolnego z zakresu kultury dla dzieci i młodzieży
pozostającej w mieście w okresie wakacji – współfinansowany przez
UM Siemianowice Śl. i Stowarzyszenie OHP, współpraca Szkoła, OHP
 „Janko Muzykant” – Program „Młodzież”, Inicjatywy Młodzieżowe,
Patronat gazety „Newsweek-Polska” – Stowarzyszenie OHP, OHP,
Szkoła
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2002/2003
 „Jaskółka” – środki przedakcesyjne, informacja dla środowiska o Unii
Europejskiej
 Program wspierania i budowania integracji środowiskowej młodzieży
OHP

„Wychowanie

przez

pracę

–

Nie

piję,

wychowanie

w trzeźwości” – współfinansowany przez UM Siemianowice Śl.
i Stowarzyszenie OHP, współpraca Szkoła, OHP
 Moja

Rodzina,

moja

miejscowość,

moje

korzenie

–

współfinansowany przez UM Siemianowice Śl. i Stowarzyszenie
OHP, współpraca Szkoła, OHP
 Błękitny namiot baśni – Stowarzyszenie MOST, Szkoła, OHP
 Edukacja w zakresie kultury – współfinansowany przez UM
Siemianowice Śl. i Stowarzyszenie OHP, współpraca Szkoła, OHP
 Program wspierania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej i wychowawczej w województwie śląskim –
województwo śląskie, Szkoła, OHP
 Instalacja

Sztucznej

Ścianki

Wspinaczkowej.

Zastosowanie

wspinaczki jako terapii – województwo śląskie, Stowarzyszenie OHP,
Szkoła, OHP
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