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Innovative Educational Methodologies for Schools 

 

 Grupa nauczycielek z ZSO-T (Aleksandra Bawor, Beata Kąpielska, Małgorzata Klimczyk, 

Katarzyna Myrcik, Joanna Walczak, Jolanta Wróbel) wzięła udział w wakacyjnym kursie pt „Innovative 

Educational Methodologies for Schools” na Uniwersytecie Egejskim w Rhodes w Grecji. Kurs ten odbył 

się w ramach programu FRSE „Cemenius - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”.  

 

    

 

8 dni spędzonych na sali wykładowej zaowocowało poznaniem różnorodnych metod nauczania 

oraz licznymi kontaktami z nauczycielami z Hiszpanii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, 

Rumunii i Litwy. Wymiana doświadczeń, poznanie założeń systemów edukacyjnych i spotkania 

z ciekawymi ludźmi okazały się bardzo inspirujące. Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzili 

pracownicy naukowi Uniwersytetu Egejskiego oraz zaproszeni goście z Węgier i Portugalii. Wszystkie 

zajęcia odbywały się w języku angielskim. 
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Liczymy, że nawiązane kontakty będą pomocne w przygotowaniu przyszłych projektów. Zachęcamy 

nauczycieli do pisania następnych wniosków i aplikowania w kolejnych rundach selekcyjnych, 

a uczniom proponujemy podwyższanie kompetencji językowych poprzez udział w  projektach mobilności 

Comeniusa, które rozpoczną się już we wrześniu tego roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

          Katarzyna Myrcik 
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Obchody XV-lecia Parku Krajobrazowego  

"Lasy nad Górną Liswartą" 

 

 21 czerwca  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zorganizował w Zamku 

Lublinieckim uroczystą konferencję z okazji XV – lecia Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną 

Liswartą" pt : " Walory kulturowe i przyrodnicze wyznacznikiem wartości terenu". 

Po otwarciu konferencji rozpoczęła się sesja referatowa; wystąpili min. Krystyna Bartocha, 

kierownik PK "Lasy nad Górną Liswartą" Oddział w Kalinie, Czesław Tyrol z Nadleśnictwa Koszęcin, 

dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska z Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Zaszczyt wygłoszenia 

referatu na temat : "Znaczenie edukacji ekologicznej w kształtowaniu postaw" przypadł również 

nauczycielce naszej szkoły, Beacie Kąpielskiej. 
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NOWE PROJEKTY COMENIUSA! 

 

 Od września rozpoczynamy realizację dwóch kolejnych projektów wymiany międzynarodowej 

Comeniusa. Nasze propozycje uzyskały akceptację Narodowej Agencji Programu "Uczenie się 

przez całe życie" i skutkiem tego ze środków Unii Europejskiej przez najbliższe dwa lata będziemy 

organizowali wyjazdy zagraniczne dla uczniów. 

W projekcie „Odkryj swój międzynarodowy potencjał zawodowy: rozwój zawodowy 

i osobisty w międzynarodowym kontekście” (przygotowany przez p. Monikę Ziaję) zaplanowaliśmy 

wyjazdy do Niemiec, Belgii i Finlandii, na Węgry i na Cypr. Drugi projekt pt. „Święta urzędowe 

opowiadają historię i kulturę kraju”  (przygotowany przez p Annę Giemzę-Jurgę) wiąże się 

ze współpracą z partnerami z: Niemiec, Czech, Islandii, Włoch, Turcji. Zapraszamy wszystkich uczniów 

do zaangażowania się w działania projektowe i, co najważniejsze, do szlifowania języka angielskiego. 

W projektach mogą wziąć udział zarówno osoby uczęszczające do naszej szkoły od dawna, 

jak i uczniowie, którzy zostaną przyjęci do klas pierwszych i rozpoczną naukę od września b.r.  

 

 

 
 

Islandia Cypr Finlandia 
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WYNIKI MATUR 2013 W ZSOT 

 

 Znowu mamy okazję do świętowania. Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informację o wynikach 

tegorocznej matury. Nasze są wręcz rewelacyjne! 

Spójrzcie sami: 

 

 

 

  ZSOT 
powiat 

lubliniecki 
woj. śląskie kraj 

liceum ogólnokształcące 100% 91,76% 89,84% 90% 

technikum  97,2% 88,55% 72,82% 71% 

ogółem 

 

97,8% 

 

82,78% 82% 81% 

 

II Liceum Ogólnokształcące  jako jedyne w powiecie lublinieckim osiągnęło możliwie 

najwyższą zdawalność (100%) i znalazło się w gronie najlepszych szkół w województwie śląskim. 

Również Technikum nr 2 osiągnęło najwyższą  w powiecie zdawalność wśród  średnich szkół  

technicznych. Tak więc Technikum nr 2 przy ZSOT w Lublińcu jest trzecią najlepszą młodzieżową 

szkołą techniczną w województwie śląskim. 

Absolwentom gratulujemy bardzo dobrych wyników, a nauczycielom dziękujemy 

za zaangażowanie i trud wniesiony w proces przygotowywania uczniów do egzaminu dojrzałości. 

 

Milena Doleżych-Szymiczek 
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Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

 

 

 28 czerwca  uczniowie po raz ostatni w tym roku szkolnym zawitali w mury szkoły. Dzień był 

wyjątkowy - nie tylko dlatego że młodzież odebrała upragnione świadectwa i rozpoczęła wakacje, 

ale również, dlatego że społeczność szkolna żegnała pana Mieczysława Knopika, który po 34 latach 

wytężonej i niezwykle owocnej pracy postanowił przejść na emeryturę. Uczniowie klasy 3TM 

wraz z księdzem Marcinem Wojtczakiem przygotowali wspaniałe pożegnanie - zaskakujące, 

wzruszające, ale bardzo pogodne.  
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            Panu Mieczysławowi Knopikowi serdecznie dziękujemy za ogromny trud, który włożył 

w wykształcenie ponad 2000 uczniów! I jeszcze raz życzymy samych pomyślności! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Doleżych- Symiczek 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

Czerwiec / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 

 

Piknik z Comeniusem – Podsumowanie projektu 

 27 czerwca zorganizowaliśmy finał projektu Comenius PPS „The Magic of Reading, the Power 

of Discovering Ourselves”. W  tach 2011-2013 nasza szkoła współpracowała z sześ-cioma szkołami 

partnerskimi: z Turcji, 

Węgier, Włoch, Hiszpanii, 

Rumunii, Grecji. W tym 

czasie odbyły się wyjazdy 

do każdej z partnerskich 

szkół oraz mobilność w 

Polsce, w lutym tego roku.  

Wszyscy 

czerpaliśmy przyjemność ze 

współpracy 

w międzynarodowym 

gronie, w pełni korzystaliśmy z możliwości podzielenia się 

doświadczeniem, wiedzą i sposobem postrzegania świata. Nasza 

współpraca była wspaniałą okazją do poznania nowych kultur, 

zrozumienia mentalności innych narodów i nawiązania 

przyjaźni. Projekt pokazał, że międzynarodowa atmosfera 

motywuje do uczenia się języków obcych, zachęca do podróży 

i uświadamia różnice i podobieństwa istniejące w Europie. 

Wszystkie działania w ramach projektu miały przekonać nas, że 

czytanie nie jest nudne i naprawdę niezbędne do lepszego życia. 

Odnieśliśmy sukces i projekt możemy zaliczyć do udanych. 

Monika Ziaja 
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Finał projektu edukacyjnego 

 

  We wtorek w naszej szkole miał miejsce finał projektu edukacyjnego „Was soll man machen 

um gesund zu Leben?” (Co należy robić, by żyć zdrowo?). Przy projekcie współpracowali uczniowie 

z klasy 1LO i 2LOB. Finał rozpoczął się podczas długiej przerwy gimnastyką na holu , po której można 

się było pokrzepić zdrową przekąską. Następnym punktem były prezentacje prac uczniów, którzy 

wykonywali swoje zadania w grupach. Zgromadzeni widzowie mogli zobaczyć fragmenty wywiadu 

przeprowadzonego z mieszkańcami Lublińca na temat ich stylu życia oraz wysłuchać  analizy. 

Kolejnym punktem była prezentacja dotycząca zdrowego stylu życia oraz unikania wszystkiego, 

co zagraża naszemu zdrowiu. Na koniec uczniowie pokazali film, który sami nakręcili, jak przygotować 

zdrową sałatkę. 

 
 

 

 

Opiekunki projektu: 

Iwona Wosik, Aleksandra Bawor 
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"Projekt z klasą" 

 

 25 czerwca z rąk przedstawiciela wydawnictwa Nowa Era odebraliśmy uroczyście dyplomy 

i deklarację przelewu 2000zł. dla naszej szkoły. Zostaliśmy uhonorowani za zajęcie II miejsca w III 

Ogólnopolskim Konkursie "Projekt z klasą".  

Nasz projekt pt. "Kazik ma przepis na dobry zawód" zaangażował ogromną ilość osób. Stanowił 

szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, dzięki której gimnazjaliści mogli w pełni świadomie podjąć 

decyzję co do przyszłego kierunku kształcenia. Jego efekty przerosły nasze własne oczekiwania. 

Opiekunami projektu odpowiedzialnymi za różne płaszczyzny realizacji byli nauczyciele: Anna 

Kubat, Paweł Kołodziej i Katarzyna Myrcik. Liderzy - uczniowie zaangażowani w organizację 

różnorodnych działań, otrzymali dzisiaj dyplomy. Autorów sukcesu jest jednak znacznie więcej 

niż dyplomów. Nie sposób było wszystkich docenić. Wygrana jest bowiem zasługą nie tylko grupy 

realizującej projekt, ale całej społeczności szkolnej - wszystkich uczniów, nauczycieli,  przyjaciół 

szkoły i naszych prywatnych znajomych. Dziękujemy wszystkim serdecznie za udzieloną pomoc. 

We wrześniu podejmiemy decyzję, jak wykorzystamy otrzymane 2000zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Myrcik 
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Norwegia - podsumowanie II tury zagranicznych praktyk hotelarzy 

 

 9 uczniów z 2HT wróciło w sobotę z praktyki w Norwegii. Przez 4 tygodnie 6 dziewcząt i 3 

chłopców pracowało w hotelu Orland w Brekstad. Cele wyjazdu zostały w pełni zrealizowane.  

 

Projekt "Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczmy się go od tych, którzy opanowali ją 

perfekcyjnie" miał na celu poprawienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów. Uczestnicy 

stażu wrócili jako ludzie dojrzalsi, swobodniej posługujący się językiem angielskim, świadomi swoich 

umiejętności i wartości. Czas spędzony w Brekstad sprawił, że przekonali się co do słuszności wyboru 

zawodu hotelarza, stali się  tolerancyjni w szerokim znaczeniu tego słowa, kreatywni, a przede 

wszystkim rzutcy, czyli tacy, którzy nie będą bać się podejmowania decyzji i ryzyka.  

Projekt naszej szkoły został doceniony wśród fachowców - hotelarzy. 

 

 

Katarzyna Myrcik 
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Egzaminy zawodowe skończyły się... 

 

 Wprawdzie absolwenci Technikum nr 2 w ZSOT ukończyli szkolę w kwietniu, ale dopiero teraz 

mogą odetchnąć pełną piersią i poczuć zapach i smak wakacji. Bowiem 19 czerwca, w środę, skończyły 

się w naszej szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Rozpoczęły się w poniedziałek 

etapem pisemnym egzaminu, we wtorek był etap praktyczny w zawodach technik informatyk, technik 

mechanik, technik budownictwa, a w środę dla technika hotelarstwa i technika handlowca.  

Był to niewątpliwie dodatkowy stres  i wysiłek umysłowy, ale uzyskanie tytułu technika 

po zdaniu egzaminu stanowi dziś ważny dokument potwierdzający kwalifikacje i umiejętności 

zawodowe. Pracodawcy biorą go pod uwagę przy weryfikacji dokumentów aplikacyjnych w trakcie 

przyjęć do pracy. Trzymamy kciuki za pomyślne wyniki egzaminów, o których wynikach dowiemy się 

pod koniec sierpnia i życzymy wspaniałego odpoczynku podczas wakacji! 

 

 

Jeszcze konsultacje... 

 

I już relaks. 

 

 

           Iwona Gnych 
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Praga zdobyta!!! 

 

 Do czeskiej stolicy, nazywanej złotym miastem,  wyjechaliśmy z tygodniowym poślizgiem. 

Powodem była kulminacyjna fala powodziowa, która przechodziła przez Pragę akurat  w dniu, w którym 

pierwotnie mieliśmy do niej dotrzeć. Warto było jednak odczekać niepewny czas. Po drodze 

zwiedziliśmy unikalne, jedyne w swoim rodzaju  Skalne Miasto- Adrspach. 

 

Czeska stolica przywitała nas słoneczną, wręcz 

upalną pogodą. Urokliwe place zachwyciły 

wszechobecną muzyką. Praga od dawna słynie jako 

miasto muzyki. Spektakle czy przedstawienia mimów 

można oglądać na ulicy, o czym przekonaliśmy się 

osobiście. 

 

Praga  zachwyciła nas eleganckimi sklepami, 

stylowymi restauracjami, zaułkami Małej Strany, 

bogactwem barokowych pałaców (Toskańskiego 

czy Sternbergów) i kościołów (św. Mikołaja, Marii 

Panny Zwycięskiej, Katedry św. Wita, Bazyliki św. 

Jerzego). Spacerowaliśmy również po nastrojowej 

Złotej Uliczce, gdzie mieści się dom, w którym 

przez jakiś czas mieszkał i tworzył Franz Kafka. 
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Stolica Czech może pochwalić się dwoma majestatycznymi zamkami (Hradczany, Zamek 

Praski) oraz rozległymi parkami i ogrodami. Ogromne wrażenie wywarły na nas imponujące mosty 

pozawieszane nad wijącą się Wełtawą (zwłaszcza most Karola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiedziliśmy również Stare Miasto (w tym: Rynek Staromiejski i Ratusz). Na placu Wacława, jednym 

z najbardziej zatłoczonych miejsc Pragi, odpoczywaliśmy, siedzieliśmy w kafejkach i robiliśmy zakupy. 

W stolicy naszych południowych sąsiadów spędziliśmy 3 dni. To zdecydowanie za mało, by wszystko 

zobaczyć. To, co jednak udało się zwiedzić, pozostanie na długo w naszej pamięci. 

Iwona Lewke 

Anna Siwiaszczyk 

Justyna Włodarczyk 
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2HT nadaje ! 

 

UFF! Nareszcie. Nie mogliśmy się doczekać na zdjęcia naszych uczniów odbywających praktyki 

w Rowach. Tymczasem okazało się, że niestety w tej małej nadmorskiej miejscowości  są problemy 

z połączeniem internetowym (sic!) Bardzo się cieszymy, że wreszcie się udało. Prezentują się naprawdę 

z klasą, zarówno w białych bluzkach na tle smakowitości, jak i w ochronnych fartuszkach obsługi 

hotelu. Miny zadowolone i życzymy, aby dalej tak było  

Zdjęcia przedstawiają uczniów klasy II HT odbywających praktyki zawodowe w bardzo atrakcyjnym 

hotelu Albatros  w Rowach, położonym ok.60 m 

od morza. 
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Wiemy o HDK wszystko! 

 

 ZSOT od kilku lat uczestniczy w konkursie na największą ilość oddanej krwi przez uczniów 

i nauczycieli  w kolejnym roku szkolnym. Jak do tej pory nikt Kazików nie zwyciężył.  W Światowym 

Dniu Krwiodawcy lublinieckie oddziały  HDK obchodziły swoje święto - 35 lecie klubu dorosłych 

oraz 15 lecie-młodzieżowego. Obchody uhonorował konkurs o krwiodawstwie. Uczestniczyły w nim 

drużyny z miejscowych szkół. ZSOT reprezentowały uczennice klasy pierwszej technikum 

hotelarskiego- Roksana Matusek, Karolina Gerlic i Magdalena Wachowska. Ich znajomość dotycząca 

krwiodawstwa jest niesamowita. Dzięki temu odnieśliśmy zwycięstwo!  
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Kaziki uczą przedszkolaków pierwszej pomocy 

 

Dwóch znanych całej szkole pasjonatów straży pożarnej i pierwszej pomocy - Armin Picz 

i Kamil Męcka wyszło z inicjatywą nauki udzielania pomocy poszkodowanemu wśród przedszkolaków. 

W Przedszkolu Integracyjnym nr3 w Lublińcu zostali przyjęci z wielkim zainteresowaniem. Pokazali 

dzieciakom, jak wezwać pomoc, jak ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji boczne bezpiecznej 

i jak przeprowadzić resuscytację. Przedszkolaki mogły spróbować swoich sił w udzielaniu pomocy.  

Mamy nadzieję, że zaproszą nas jeszcze nie raz.  
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Dzień Sportu w ZSOT! 

 

 W czwartek 13 czerwca po długich przygotowaniach, i w końcu przy znakomitej pogodzie, 

na obiektach sportowych naszej szkoły odbył się długo wyczekiwany i przekładany Dzień Sportu ZSOT. 

Uczestnicy mogli się sprawdzić w następujących indywidualnych konkurencjach:  

 bieg na 60m dziewcząt: I miejsce Patrycja Zakrzewska 1LO- 9:09 sek. 

 bieg na 60m chłopców: I miejsce Patryk Bielewicz 3TI- 7:42 sek. 

 bieg na 1300m:  dziewczęta I miejsce:  Patrycja Zakszewska  1LO- 5:09 min, chłopcy I miejsce: 

Krzysztof Skiba 1TB- 3:53 min 

 Nordic walking 1300m: I miejsce Karolina Grudzińska 1LO- 8:56 min 

 pchnięcie kulą 3kg: I miejsce dziewczęta: Roksana Matusek- 9,05m (rekord szkoły), 

nauczycielki: I miejsce p.Henryka Sukienik- 8:30m 

 pchnięcie kulą 5kg: I miejsce 

chłopcy: Marceli Tudzio 

3TA: 11:05m (rekord 

szkoły), nauczyciele: 

I miejsce p.Artur Gawin- 

13:25m (rekord obiektu) 

 skok w dal dziewcząt: 

I miejsce Katarzyna 

Poloczek 1LO- 3,31m 

(rekord szkoły) 

 skok w dal chłopców: 

I miejsce Piotr Pawełczyk 

3TB- 5,30m (rekord szkoły) 

 klasowe przeciąganie liny: I miejsce 3TA ze wsparciem p.Daniela Łodzińskiego 
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Liczne wspaniałe i kolorowe nagrody dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pań Agnieszki 

Drumowicz i Karoliny Pilarskiej ufundowali: Perfumeria "Ewa", Foto "Art" Mirosław i Ewa Szraucner, 

grochówkę załatwił WKB "Meta" Lubliniec, a pyszny chrupiący chlebek dostarczył nasz absolwent: 

Paweł Kampa z Piekarni "KAMPA". Serdecznie i ogromnie wszystkim Wam Dziękujemy!  

Kolejne emocje sportowe niebawem... a następny Dzień Sportu ZSOT już za rok!  

 

Artur Gawin 
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ZSOT promuje  

międzynarodowe praktyki i wymiany młodzieży 

 

 4 czerwca w gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja i targi pt. „Mobilność 

międzynarodowa kluczem sukcesu edukacyjnego”. Na spotkanie upowszechniające rezultaty programu 

„Uczenie się przez całe życie” zaproszonych zostało 160 osób - nauczycieli i dyrektorów szkół 

w województwie śląskim, którzy biorą udział w programach Comenius i Leonardo da Vinci. 

O zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk poproszono Zespół Szkół Ogólnokształcąco – 

Technicznych w Lublińcu. 

Wizytujący stoiska szkół goście, m. in. Tadeusz Żesławski, Śląski Wicekurator Oświaty, 

konsultantki projektów - Marzena Zabiegała i Joanna Sobotnik zadawali pytania, jak młodzież radzi 

sobie na wyjazdach, czy ma problemy w posługiwaniu się językiem obcym, czy wiedza zdobyta podczas 

staży jest im przydatna?  

- Co trzeba zrobić, aby wyjechać na praktyki zawodowe do Norwegii lub na Cypr? Z takim pytaniem 

zwracano się do Iwony Gnych i Arkadiusza Stelmaszczyka, którzy prezentowali dorobek szkoły 

w zakresie realizacji 2 projektów Leonardo da Vinci IVT (staże i praktyki zagraniczne dla osób 

uczących się), projektu VETPRO (doskonalenie zawodowe nauczycieli za granicą)  i 2 projektów 

Comenius (wymiana między-

narodowa uczniów liceum 

i technikum). Odpowiadali 

na pytania dyrektorów szkół 

i zainteresowanych nauczycieli, 

a także rozmawiali z władzami 

naszego regionu.  
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Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. 

 

 2 czerwca podczas imprezy planerowej IX Święta Kwitnącego Różanecznika w Pawełkach, 

odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym "Różanecznik-urok i magia", w którym 

uczennica klasy 1TB Natalia Nowak otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Dudek 
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GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 

W myśl słów „podróże kształcą” wybraliśmy się w pełną pozytywnych doznań i uśmiechów 

wycieczkę w Góry Świętokrzyskie i ich okolice. Pod okiem czujnych nauczycieli oraz doborowych 

przewodników mieliśmy okazję zobaczyć przewspaniałe widoki oraz zwiedzić wiele niesamowitych, 

istotnych historycznie i geologicznie miejsc. Dzięki zgranym, towarzyskim i pełnych optymizmu 

uczniom naszej szkoły atmosfera była wyjątkowa a zabawa rewelacyjna. 

 

 

 

W poniedziałek 3 czerwca rozpoczęliśmy nasze zwiedzanie od urokliwego Kazimierza Dolnego, 

gdzie na rynku spotkaliśmy się z przewodnikiem, który pokazał nam  niesamowite widoki rozlegające 

się z Góry Trzech Krzyży, a wspinanie się na nią było rozgrzewką przed kolejnym dniem wycieczki. 

Mieliśmy też możliwość zobaczenia kilku zabytkowych obiektów i poznania ich przeszłości oraz legend 

z nimi związanych, m.in. Kamienicy Celejowską i kościoła farnego. Następnie  uprzejmie  
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rozstaliśmy się z przewodnikiem .Później mieliśmy również czas dla siebie, który dobrze 

i GRZECZNIE wykorzystaliśmy. Podróż było co prawda męcząca, ale warto było dla takich widoków 

i takich ludzi. Wieczorem dotarliśmy cali i zmęczeni do Potockiego Dworu, który od razu postawił nas 

na nogi, byliśmy zachwyceni tą posiadłością, dbałością o gości oraz wyśmienitym jedzeniem.   

 

 

 

We wtorek z dobrymi humorami ruszyliśmy w dalszą podróż. Najpierw odwiedziliśmy 

Świętokrzyski Park Narodowy, a kolejny przewodnik równie poważnie traktował konieczność 

uzupełniania naszej wiedzy z zakresu historii, geologii oraz sztuki. Odwiedziliśmy Muzeum Minerałów 

i Skamieniałości w Św. Katarzynie oraz pobliski klasztor z kościołem. Niestety ze względu  
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na niesprzyjającą pogodę i –co za tym idzie- brak bezpieczeństwa, musieliśmy zrezygnować z wejścia 

na Łysicę ( 612 m) – najwyższego wzniesienia Gór Świętokrzyskich, ale w zamian weszliśmy 

na łagodniejszą Łysą Górę. Na jej szczycie znajdowało się zamglone Sanktuarium Św. Krzyża, gdzie 

przewidziany był czas na odpoczynek i posiłek. Następnie zobaczyliśmy cenne geologicznie gołoborza 

oraz rozkoszowaliśmy się z wysoka przepięknymi okolicznymi widokami. Kolejnym punktem programu 

było małe, ale jakże urokliwe miasteczko Bodzentyn. Podziwialiśmy także położoną w pobliżu Chęcin 

wapienną jaskinię krasową „Raj”, jedną z najciekawszych w Polsce. Atrakcją wieczoru była 

wyczekiwana przez młodzież dyskoteka w naszym urokliwym dworku. 

 

 

  

 

W środę z przykrością pożegnaliśmy nasze miejsce noclegowe i udaliśmy się do Kielc, gdzie pogoda 

wręcz nas rozpieszczała. Słońce ślicznie malowało delikatne rumieńce na twarzach uczestników 

i pozwoliło na przyjemne przechadzanie się po urokliwych ulicach tego miasta. Szliśmy podziwiając  
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piękny park oraz dzieła rzeźbiarzy na Alei Twórców XX w., wyrobisko nieczynnego kamieniołomu 

Kadzielnia oraz wiele innych cudownych miejsc. Ostatnim punktem podróży był chroniony pomnik 

przyrody, czyli znany Dąb Bartek.  

 

 

 

Ta wycieczka była wspaniałą przygodą, pozwoliła nam oderwać się od szarej codzienności. 

Mamy nadzieję, iż będziemy mogli już niedługo odbyć kolejną w towarzystwie  organizatorek: Pani 

Beaty Kąpielskiej, Jolanty Wróbel i Henryki Sukienik oraz spędzić równie atrakcyjnie czas 

w doborowym gronie. 

tekst: Natalia Nowak 

         zdjęcia: Karolina Mańka 
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           kl. I TB 
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Focus on Scotland 

 

 Nauczycielka języka angielskiego, Monika Ziaja, w czasie wakacyjnej przerwy zrealizowała 

autorski projekt Focus on Scotland dofinansowany z funduszu europejskiego w ramach programu 

Comenius - Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. W jego ramach wyjechała do Szkocji na przełomie 

lipca i sierpnia. Projekt dotyczył w pierwszej części kultury, literatury, polityki i współczesnych 

problemów Szkocji i Wielkiej Brytanii. Druga zaś część dotyczyła dydaktyki nauczania języka 

angielskiego. 

 

 

 

Gratulujemy inwencji i odwagi, życzymy kolejnych sukcesów. 
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Pierwsza impreza pierwszych klas 

 

 7 września 2012r., czyli kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego, wszyscy uczniowie klas 

pierwszych zostali zaproszeni przez szkolnych pedagogów Alinę Lipowską i Mariolę Strzodę 

oraz swoich klasowych wychowawców do udziału w wycieczce integracyjnej. Dzień rozpoczął się 

zbiórką pod szkołą o godzinie 8.15. Młodzież wraz z wychowawcami - z pozytywnym nastawieniem 

i uśmiechem na twarzy – jak wspomina Radek z 1HT - wyruszyła pieszo do leśniczówki. Wkrótce po ich 

przybyciu na miejsce przyjechał samochód ze smakołykami: ciastami upieczonymi 

przez wychowawców i chętnych uczniów oraz kiełbaskami na ognisko. Pierwszym punktem programu 

były zajęcia klasowe z wychowawcami. Uczniowie przedstawili się sobie oraz brali udział w zabawach 

integracyjnych.  

- Wszyscy musieliśmy przebyć bardzo długą drogę (baaaardzo dłuuuugą ), aby dotrzeć do celu naszej 

wyprawy – relacjonowały po powrocie dziewczęta z 1LO. - Na miejscu mieliśmy około pół godziny 

na zapoznanie się z klasą i wychowawcą. Opiekunowie przygotowali bardzo ciekawe zadania, 

które miały na celu poznanie naszych zainteresowań, wypracowanie zasad wspólnego życia w klasie itp. 

W pewnym momencie dołączyły panie pedagog, które również przygotowały dla nas atrakcje. 

Po integracji klasowej uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania się nawzajem, 

porozmawiania z kolegami ze swojej klasy i nie tylko. Następnie ogłoszono zbiórkę i rozpoczęły się 

kolejne atrakcje - gry i zabawy sportowe. Odbyły się one pod czujnym okiem nauczycieli wychowania 

fizycznego: Agnieszki Drumowicz i Artura Gawina, którzy także brali aktywny udział w grach 

sportowych. Większość uczniów bardzo chętnie w nich uczestniczyła. (Zdarzały się też osoby troszkę 

leniwe.., ale i one bardzo szybko odnalazły dla siebie miłe towarzystwo ) 

-Wszystkie „pierwszaki” połączyły się w jedność, grając wspólnie w ziemniaka, piłkę nożną i palanta – 

komentuje Radek Stanikowski. - Wszyscy dobrze się bawili i zajadali smaczne kiełbaski. 
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- Podobało mi się bardzo, wszystko było świetniee przygotowane. Nie było żadnych spin, atmosfera była 

przyjemna. Poznałam wiele nowych ciekawych osób - Daria Drumowicz z 1 LO wysoko ocenia pomysł 

i realizację spotkania. Jej opinię podzielają również inni uczniowie. Dawid Konieczny z 1TM 

wspomina piątkową integrację - Poznałem wielu nowych kolegów, szczególnie z klasy budowlanej. 

Uważam, że to było bardzo udane wyjście  

Nie ulega wątpliwości, iż takie spotkania pomagają nawiązać więzi z innymi. Zdaniem uczniów 

klas pierwszych są one bardzo potrzebne. Przyjazna atmosfera i możliwość poznania kolegów 

i nauczycieli pomagają uczniom pokonać trudności, które pojawiają się w momencie przyjścia do nowej 

szkoły. Podsumowaniem imprezy organizowanej 7 września w ZSOT mogą być słowa uznania, które 

padły z ust jednego z uczestników - Moim zdaniem integracja spełniła swoje zadanie z zaskakująco 

dużym sukcesem. Trudno teraz tak zintegrować młodzież, a jednak okazuje się, że „Kazik” może 

wszystko. 

 

Podsłuchały i opisały: Aleksandra Zuzel i Kinga Musiałek z klasy 1 LO 
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Otrzęsiny klas I 

 

1 LO zbiórka na schodach w dwuszeregu! - Wywołano nas z 20-minutowej przerwy. Za chwilę 

miały się rozpocząć otrzęsiny. Wszyscy bardzo podekscytowani, ale również niepewni, czekaliśmy 

na rozwój wydarzeń. Nakazano nam udanie się w 6-osobowych grupach do suteren, w których to 

mieścił się „salon fryzjerski”. Trzy najlepsze stylistki w szkole „wzięły nas w obroty”. Nie minęła 

minuta, a już jedna z dziewczyn z pierwszej klasy była uczesana jak na wybieg. Tapir! To jest to! Zaraz 

wszyscy zasiedli w jakże wygodnych fotelach fryzjerskich. Potem nakazano nam przejście dalej. Tu już 

nie było tak wesoło, ponieważ musieliśmy pomóc klasie mechanicznej posprzątać ich „warsztat”. Ale co 

to dla nas?! - Oto stoją przed wami Perfekcyjne Panie domu i ich zaradni koledzy.  W mig 

uporaliśmy się z zadaniami w warsztacie i udaliśmy się do następnej części. 
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Tam natomiast poćwiczyliśmy swoje ruchy taneczne do muzyki Michaela Jacksona i nie tylko. 

Następnie zaprowadzono nas w stronę sali gimnastycznej. W przedsionku już czekały kolejne atrakcje, 

czyli „znakowanie twarzy”. Teraz czuliśmy się już jak prawdziwi wojownicy. 

 

 

 

Następnie poprowadzono nas do „szpitala”. Tam zajęli się nami wykwalifikowani lekarze, którzy 

zakleili nam rany bojowe i dali lek na ospę. Gdy już wyleczono nas z nieistniejących chorób, zostaliśmy 

zaprowadzeni do wykwintnej restauracji, w której to poczęstowano nas smakołykami przygotowanymi 

przez najlepszych kucharzy w mieście (Jak się okazało, nie byli oni najlepsi i powinni zająć się czymś 

innym, ale… liczą się dobre chęci ). Potem trafiliśmy do „salonu piękności”. -No nie, znów jakieś 

upiększanie się? Ależ oni o nas dbają . Wyszliśmy stamtąd w makijażach dziennych bądź też  
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wieczorowych (w zależności od życzenia ). „Tapeta” zrobiona plakatówkami to przecież ostatni krzyk 

mody!  

 

 

Następnie poprowadzono nas na Orlika, na którym to musieliśmy pokonać kilka przeszkód i wykonać 

zadania takie jak skakanie na skakance, strzelanie do bramki czy też przeciąganie liny. Potem było już 

tylko lepiej. Na sali gimnastycznej odbyły się zabawy, w których można było wygrać „kwit 

na nieprzygotowanie”. Potem była dyskoteka dla klas pierwszych oraz ślubowanie. Wszyscy świetnie 

się bawili. Podsumowując, było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przywitanie klas pierwszych 

w nowej szkole. 

Kinga Musiałek 1LO 
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Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej 2012! 

  

 Meczem aktualnych Mistrzów Szkoły: 4TB z klasą 1TI w piątek 21 września o 11:45 

rozpoczynamy tradycyjne, mające wieloletnią tradycję, rozgrywki piłkarskie w naszej szkole! 

W tegorocznym turnieju bierze udział 16 zespołów podzielonych na 4 grupy. Do dalszych rozgrywek 

awansują po 2 najlepsze drużyny z każdej grupy.  

  

Piątek 21 września:  

  4TB - 1TI godz. 11:45 

  3TB - 4TI - przełożony! 

  2TM - 2LO/TB 14:15 
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4TI & Miami trip 

 

 

 W atmosferze jesiennej chandry 

spowodowanej końcem wakacji, szarugą 

za oknem i perspektywą egzaminów maturalnych 

postanowiliśmy pojechać na ostatnią klasową 

wycieczkę. Propozycji było dużo, wygrało 

Miami. Właściwie to ośrodek Miami 

w Międzybrodziu Bialskim. 

 

 

 

Miami trip rozpoczęliśmy rankiem 19  

września. Wsiedliśmy do pociągu, nie tak 

całkiem „byle jakiego”, bo do Żywca. 

Na miejscu, idąc spacerem przez Żywiec, 

doszliśmy do Muzeum Browarnictwa. Tam 

poznaliśmy ciekawostki na temat historii 

firmy, wpływu wydarzeń historycznych 

na Żywiecczyznę i oczywiście proces 

tworzenia „złotego trunku”.  W strugach 

deszczu dotarliśmy do naszego ośrodka 

nad samym jeziorem u podnóża Góry Żar 

i rozpoczęliśmy kilkugodzinne grillowanie.  
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Następnego dnia pokonaliśmy „leśną łąką” kilkukilometrową trasę wzdłuż jeziora, aby dotrzeć 

do Elektrowni Porąbka-Żar. W elektrowni spędziliśmy dłuższą chwilę, oglądając film i rozmawiając 

o różnych zawiłościach związanych z działaniem elektrowni. Na koniec dotarliśmy do Bielska Białej, 

skąd szczęśliwie wróciliśmy do Lublińca. Zabawa była wyśmienita, ekipa zgrana, a wspomnienia będą 

na lata!  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Monika Ziaja 

                      i jej chłopaki z IV TI 

 

  

 

P.S. Dziękujemy paniom praktykantkom za udział w wycieczce. 
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Lekkoatleci ZSOT najlepsi w Rejonie!!! 

 

 Wspaniale rozpoczyna się dla naszej szkoły ten nowy rok szkolny! Po sukcesach maturzystów 

tym razem sportowo "popisali się" nasi lekkoatleci i lekkoatletki ! Po długoletniej przerwie dzięki 

niezdemotywowanym deszczami i wiatrem oraz kiepską pogodą trenerkom Agnieszce i Karolinie 

mogli przygotować się choć w minimalnym stopniu do "królewskiej dyscypliny sportu", jak nazywana 

jest lekkoatletyka. Choć braków bazowych i problemów sprzętowych nie brakuje okazało się po raz 

kolejny, że mimo tych utrudnień dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły nie ma rzeczy niemożliwych 

i... wygraliśmy drużynową klasyfikację chłopców!  Dziewczęta również spisały się kapitalnie, 

zajmując 4 miejsce na 11 startujących szkół w obu kategoriach!  Oznacza to, że chłopcy już 

2 października wezmą udział w finale wojewódzkim Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej!  Zwycięzca ma 

szansę na udział w zawodach ogólnopolskich...!   

Reprezentacja ZSOT: 

Dorota Urbańczyk 2LB,  

Daria Jelonek 3TH (13:85s/ 100 m!), 

Jola Pietrucha 1LO,  

Jessica Didzik 1LO,  

Anita Mańka 2TA,  

Ewa Garcorz 2LB,  

Patrycja Zakszewska 1LA, Edyta 

Krzyszczak 3LO, Paulina Porada 

1LA, Roksana Matusek 1HT (8,57 

m w pchnięciu kulą!),  

Sabina Kania 1HT,  
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Bartosz Gerhards 3LO (11,87s/100m najlepszy czas zawodów!),  

Patryk Bielewicz 3TI, 

Michał Pijewski  3TM (58s/400m- 

najlepszy czas zawodów!),  

Roland Skolik 3TB( 59s/400m- drugi 

czas zawodów!), 

 Adam Rozanka 2TM,  

Zbigniew Śniechota 3TB, 

Krzysztof Skiba 1TB (4,30s/ 

1500m!),  

Marek Jaskólski 3LO,  

Piotr Pawełczyk 3TB,  

Jakub Hepner 3TB (9:47m 

w pchnięciu kulą seniorską!),  

Jakub Janik 2HT  

Opiekunki drużyny: Agnieszka Drumowicz, Karolina Pilarska 

 

W finale wojewódzkim nie było niestety już tak kolorowo, a to głównie ze względów czysto 

sportowych... Nasi dzielni szkolni lekkoatleci - amatorzy po prostu rywalizowali ze Szkołami 

Mistrzostwa Sportowego, gdzie na co dzień zawodnicy trenują lekkoatletykę po kilka godzin, 

a w szeregach niektórych szkół byli nawet...Mistrzowie Świata juniorów w swoich konkurencjach! Tak 

więc 14 miejsce naszej szkoły w doborowym gronie 16 startujących sportowych szkół to wynik iście 

imponujący, a nasi zawodnicy ustanowili kilka swoich znakomitych rekordów życiowych!  

 

Artur Gawin 
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Wyróżnienie w XIX Konkursie Państwowej Inspekcji Pracy 

 

 Kapituła złożona z przedstawicieli PIP oraz marszałka województwa śląskiego Adama 

Matusiewicza, wicewojewody śląskiego Stanisława Dąbrowy, prezesa Izby Rzemieślniczej Jana 

Klimka, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusza Donocika oraz prezesa 

Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan Marka Zychli przyznała łącznie 10 nagród 

w konkursie pod hasłem: "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w trzech kategoriach. 

Wśród uhonorowanych w kategorii od 51 do 250 pracowników znalazła się dyrektor ZSOT Joanna 

Walczak.  

Bardzo cieszy mnie wyróżnienie PIP. Znalazłam 

się wśród dyrektorów znanych, renomowanych firm. 

Wystarczy wymienić kilka z nich: Scania Polska SA, 

Toyota, Centrum Onkologii w Gliwicach. Nasza szkoła 

wygląda wśród nich raczej skromnie, ale standardy 

dotyczące warunków pracy są wszędzie takie same. 

Oświata dysponuje nieporównywanie mniejszymi 

zasobami niż przedstawiciele konkurencji. Tym bardziej 

cenię sobie to wyróżnienie. Zdobyliśmy je nie ze względu 

na nakłady środków, ale dzięki organizacji pracy całego 

zespołu: pracowników administracji i obsługi, 

nauczycieli  oraz dzięki współpracy z rodzicami 

i podmiotowemu traktowaniu uczniów. 
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Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający 

wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa. 

Głównymi kryteriami oceny było: przestrzeganie przepisów prawa, przestrzeganie przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania BHP oraz wypadki 

przy pracy. Aby stanąć do rywalizacji, należało przejść pomyślnie szczegółową kontrolę weryfikującą 

standardy obowiązujące w instytucji z założeniami konkursu PIP. Inspektorzy Pracy kontrolujący szkołę 

odwiedzili ją parokrotnie w 2011r. oraz  2012r. 

 

 Sekretariat ZSOT 
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Sportowych aktualności cd  

 

 Po lekkoatletycznych zmaganiach przyszedł czas na biegaczy średniodystansowców startujących 

w kolejnej edycji Biegu o Nóż komandosa, gdzie nasi reprezentanci i reprezentantki również spisali się 

znakomicie, zajmując w rywalizacji kilka czołowych miejsc, ale tutaj liczył się przede wszystkim udział 

(do biegu zgłosiło się ponad 40 dziewcząt i chłopców ZSOT!  ) i zabawa na sportowo z rówieśnikami 

z całego kraju w blasku fleszy i kamer m.in Telewizji Katowice czy TVN 24! Potem znów bieganie 

niestety w fatalnych warunkach pogodowych i kolejne sukcesy lekkoatletów na Rejonowych 

Sztafetowych Biegach Przełajowych w lasach w okolicach Tarnowskich Gór (uff… odpowiedzialne 

za drużyny i przygotowania do zawodów Panie Agnieszka i Karolina nie nadążały z przyjmowaniem 

zgłoszeń...!  Drużynowo zajęliśmy wspaniałe II miejsca naszych dziewcząt i chłopców, a przegrana 

tych drugich o kilka metrów w biegu na dystansie 1700m z reprezentacją LO im. Mickiewicza pokazuje, 

jak zacięta była walka i jak szkoły z Lublińca zdystansowały pozostałych (kolejne ekipy dobiegły 

do mety ponad 5 minut później!)   

Do tego wszystkiego dodamy jeszcze "walkę na froncie" naszych szkolnych piłkarzy 

w Mistrzostwach Szkoły 2012, które wkroczyły w decydującą fazę i już kończą się grupy 

ćwierćfinałowe, a wkrótce kończymy rozgrywki finałowe. Awans na dziś już uzyskały idąca jak burza 

w tym roku klasa 2TB i niespodziewanie klasa 2TI/TH, która w piątek ograła 3:2 4TB! Wkrótce 

decydujące boje o awans do półfinałów stoczą mający kłopoty aktualni jeszcze Mistrzowie Szkoły 

2011- klasa 4TB oraz 3TI, 3TAB i 4TM. Kto z tych ekip dołączy do czekających już na swoich rywali 

2TB i 2TI/TH? Zobaczymy w najbliższym czasie!  

 

Artur Gawin 
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Wegierska edycja Comeniusa 

 

 

 W październiku 8 uczniów ZSOT uczestniczyło w 

kolejnym Comeniusowym wyjeździe w ramach projektu The 

Magic of Reading, the Power of Discovering Ourselves. Tym 

razem celem mobilności były Węgry. Przygotowując się do 

wizyty w zaprzyjaźnionej szkole, uczniowie spotykali się 

regularnie w czwartki, tworząc klub dyskusyjny 

i rozmawiając o dodatkowych lekturach, które zgłębiali. 

Przygotowywali jednocześnie przedstawienie, 

by zaprezentować je na Węgrzech.  

W wyjeździe uczestniczyły także nauczycielki: 

Bożena Zdrojewska, Monika Ziaja i Małgorzata Klimaczyk. 

 

 

 

 

 

 Na Węgrzech grupa z ZSOT 

spędziła tydzień. Przedstawiając nasz kraj 

i jego kulturę, uczniowie odtańczyli 

rodzime tańce, wyświetlili przygotowane 

wcześniej prezentacje, wykonywali 

ilustracje do przeczytanych książek.  
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Czekały ich także liczne atrakcje, takie jak obejrzenie musicalu „Dr Jekyll & Mr Hyde” i studia 

filmowego czy wizyta w stolicy Węgier – Budapeszcie. 

 Wizyta okazała się bardzo ciekawa, ale i pouczająca, widać warto czytać książki!!! 
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KOMUNIKAT SZKOLNEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

 Już 17 września rozpoczęła działalność Szkolna Komisja Wyborcza, ogłaszając termin wyborów 

do władz Samorządu Uczniowskiego ZSOT na dzień 28.09.2012. W tym roku szkolnym wzorem roku 

ubiegłego wybierano wśród ekip liderów ZSOT, czyli 3-5 –osobowych zespołów ze wskazanym 

liderem. Do 20 września do godziny 10:50 zespoły zobowiązane były przedłożyć zgłoszenie z nazwą 

ekipy, podpisami wyborców (60 podpisów) oraz programem wyborczym. Każdy wyborca mógł poprzeć 

zgłoszenie tylko jeden raz. Kampania wyborcza trwała od 17 do 26 września. Zgłoszone ekipy liderów 

mogły jeden raz w trakcie trwania kampanii wyborczej zamieścić ogłoszenie reklamowe na stronie 

internetowej ZSOT. Dopuszczalne formy kampanii to: plakaty, ulotki, akcje agitacyjne, reklamy 

radiowe.  

Skład Szkolnej Komisji Wyborczej: 

opiekunem Samorządu Uczniowskiego - Anną Kubat  

przewodnicząca - Aleksandra Sowa 

zastępcy - Kamil Ruta, Patryk Kłopotowski, Marcin Kaczmarczyk   

 

Wyniki wyborów do władz SU ZSOT: 

Samorząd Szkolny – 235 głosów 

Amber Boys – 104 głosy 

KABOOM – 86 głosów 

Nołnejmy – 61 głosów 

 

Od 4 października funkcję przewodniczącego SU ZSOT pełni Bartosz Gerhards (3 LO). 

Pozostali członkowie  to: Monika Łebek (3 LO), Dominika Machoń (1 LO), Rafał Cikacz (3 LO), 

Marek Jelonek (3 TI).  

          Anna Kubat 
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Nasi nauczyciele nagrodzeni 

 

86 nauczycieli z regionu częstochowskiego odebrało w czwartek Nagrody Śląskiego Kuratora 

Oświaty oraz odznaczenia resortu edukacji - medale Komisji Edukacji Narodowej. Wręczył je osobiście 

Śląski Kurator Oświaty, Stanisław Faber. Uroczystość odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Częstochowie. 

 

 

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Małgorzata Klimczyk 

Wyróżnione medalem Komisji Edukacji Narodowej zostały Panie Katarzyna Myrcik i Alina Lipowska. 

 

          Sekretariat ZSOT 
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Wycieczka do Wrocławia 

 

 

 18.10 odbyła się wycieczka klasy 2 LOB 

do Wrocławia. Organizatorem wyjazdu była Pani 

Anna Siwiaszczyk. Mieliśmy przyjemność 

wysłuchania wykładu na Uniwerystecie 

Wrocławskim promującego uczelnię 

oraz zwiedzenia Auli Leopoldina. Zwiedzilismy 

Katedrę na Ostrowie Tumskim oraz wysłuchaliśmy 

wykładu Pani Iwony Lewke o historii najstarszej 

dzielnicy Wrocławia. Podziwialiśmy także 

panoramę  miasta z wież widokowych. Wrocławska 

Starówka z Ratuszem zrobiła na nas ogromne 

wrażenie.  

 

 

Uczniowie klasy II LOB 
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Centrum handlowe w Gliwicach 

 

 

 

 

19 października odbyła się wycieczka klas 3TB i 3TAB na budowę centrum handlowego Europa 

Centralna w Gliwicach. Obiekt ten znajduje się obok największego skrzyżowania w tej części 

kontynentu - autostrady A1 i A4. Prawie 5 milionów osób mieszka w godzinnej strefie dojazdu 

do centrum handlowego, którego koszt inwestycyjny wyniesie 150 mln zł. Park handlowy będzie 

największym tego typu obiektem w Polsce i jednym z większych w Europie. Zwiedzenie tak dużej 

inwestycji budowlanej pozwoliło uczniom technikum budowlanego poznać nowe rozwiązania 

konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe w budownictwie. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć 

jak ciekawa a zarazem odpowiedzialna jest praca kadry zatrudnionej przy budowie. Wizyta ta powinna 

zachęcić uczniów do pójścia na wyższe studia budowlane, co umożliwi im w przyszłości kierowanie 

pracami przy wykonywaniu podobnych obiektów. 
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KAZIKI 2012 rozdane :) 

 

 Po raz drugi SU przeprowadził z okazji Dnia Edukacji Narodowej plebiscyt o typowej już 

dla naszej szkoły nazwie "KAZIKI". Gratulujemy zwycięzcom i już z niecierpliwością czekamy 

na kolejną edycję. 

Jedynka Roku - Specjalna nagroda dla pani dyrektor Joanny Walczak, bez której nasza szkoła 

nie byłaby taka, jaka jest teraz.  

Kazik Honorowy  to  nagroda nieco inna od poprzednich. Jest to wyraz uznania za wkład w rozwój 

szkoły, za lata poświęceń, wyrzeczeń, za podejmowanie trudnych decyzji, otrzymują go Katarzyna 

Myrcik oraz Danuta Gajda. 

 

Pozostałe nagrody powędrowały do: 

Bestfriend roku - ksiądz Mariusz Babula. 

Wujek Gogle –Adam Biernacik 

Mikrofon roku - Beata Kąpielska 

Kosa roku -  Maria Kubat. 

MacGyuver -  Mariusz Fiutek 

Rentgen - Iwona Lewke. 

Top trendy - Anna Kubat. 

Oaza spokoju – Hanna Ślimak 

Pracowita pszczółka - Krystyna Płaszczymąka. 

Szwajcarski zegarek - Krystyna Pacuda. 

 

           Anna Kubat 
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Finały Mistrzostw Szkoły w piłce nożnej 2012! 

 

 W strugach padającego rzęsistego, jesiennego deszczu we wtorkowe przedpołudnie na Orliku 

(bez dachu ) przy ul.Szymały 3 odbyły się półfinały Mistrzostw ZSOT w piłce nożnej. Zgodnie 

z przewidywaniami mecze miały wysoki poziom, a gra mimo trudnych warunków atmosferycznych była 

emocjonująca i szybka, a co najważniejsze padło sporo bramek!  

2TI/HT - 4TM  2:1 (0:0) 

2TB - 4TB  3:7 (2:1) 

Finały odbyły się w piątek 19 października już przy nieco lepszej pogodzie 

 Mecz o III miejsce- wygrała 2TB 2:1 z 4 TM 

 FINAŁ rozegrał się między 2TI/HT a 4TB (broniącą tytułu mistrza) z rewelacyjnym wynikiem 10:2 

 dla tej drugiej 

 

 

Nagrody i dyplomy wraz 

z organizatorami wręczyła najlepszym 

drużynom Pani wicedyrektor Milena 

Doleżych Szymiczek, a ufundowała je jak 

co roku Rada Rodziców ZSOT. 

Za rok kolejne emocje, 

a tymczasem... pora wracać do nauki!  

 

   Organizatorzy: 

     Artur Gawin 

                    Krzysztof Kubica 
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Konkurs Ojczyzna - Polszczyzna 

 

 W piątek 12 października 2012r. zakończył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu 

Ojczyzny - Polszczyzny. Eliminacje odbywały się w dwóch częściach - pisemnej i ustnej. 4 października 

uczniowie analizowali teksty literackie pod względem stylistycznym, wykazywali się wiedzą ze składni 

i frazeologii oraz umiejętnością posługiwania się poprawną polszczyzną. Druga część konkursu polegała 

na wygłoszeniu 5-minutowej mowy na zadany temat. Wypowiedzi uczniów oceniała Komisja 

konkursowa w składzie: Jolanta Wróbel, Maria Mikołajczyk - Szczęsna, Beata Dudek i Katarzyna 

Myrcik.  

 

 

W konkursie wzięło udział 13 uczniów liceum i technikum. Najwyższe wyniki uzyskali: Anna 

Kovalska, Katarzyna Jaskmanicka, Martyna Strzoda, Dagmara Ochwatowska, Aneta Podsiedlik, 

i Adrian Tom.  

Ania Kovalska z klasy 2LB została zakwalifikowana do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny 

- Polszczyzny. 

Katarzyna Myrcik 
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Praktyki hotelarzy w Norwegii i na Cyprze 

 

 Nasi uczniowie mają kolejną okazję do świętowania. W czerwcu 2012r. zakończył się projekt 

staży  zagranicznych informatyków, a już kilka miesięcy później - w październiku, szkoła otrzymała 

potwierdzenie, że kolejne grupy techników będą odbywały praktyki zawodowe za granicą. Trzy klasy 

Technikum nr 2 ZSOT, kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa, polecą na miesięczne staże 

do Norwegii i na Cypr. Wyjazdy odbędą się całkowicie nieodpłatnie dzięki dotacji Komisji 

Europejskiej. Projekt staży zagranicznych (IVT), który został przygotowany w ramach Programu 

Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie, adresowany jest wyłącznie do uczniów technikum, 

bowiem propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.  
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„Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczmy się go od tych, którzy opanowali ją 

perfekcyjnie”-  to tytuł projektu, który powstał w ZSOT. Dzięki  niemu ziszczą się marzenia 

kilkudziesięciu uczniów o zagranicznych praktykach zawodowych oraz podróżach. Partnerami naszej 

szkoły w tym programie są:  „Orland Kysthotel” położony nad fiordem Trondheim w Norwegii 

oraz hotel „Aloe” w Paphos na zachodnim wybrzeżu Cypru. Obydwa obiekty prezentują wysoki 

standard i zapewniają światowy poziom kształcenia w zawodzie technika hotelarstwa. Program pobytu 

jest bardzo ciekawy. Prócz praktycznej nauki zawodu planowane są również liczne podróże, zwiedzanie 

i kontakty integracyjne. Praktyki będą się odbywały w języku angielskim, który uczestnicy szlifować 

mają na dodatkowych kursach języka angielskiego w hotelarstwie zorganizowanych przed wyjazdem 

na staż.  Dzięki temu uczniowie nie tylko zyskają cenne życiowe doświadczenia, ale również podwyższą 

swoje kompetencje językowe, co bez wątpienia przyda się na maturze i egzaminach potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają dokument potwierdzający nabycie 

dodatkowych kwalifikacji Europass-Mobilność, który jest załącznikiem CV. 
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NAGRODZENI NAUCZYCIELE 

 

 Tegoroczne obchody Dnia Edukacji obfitowały w liczne nagrody dla nauczycieli naszej szkoły. 

Oprócz Nagród Dyrektora nauczyciele ZSOT zostali odznaczeni  medalami Komisji Edukacji 

Narodowej - Alina Lipowska - pedagog i  polonistka - Katarzyna Myrcik, a Małgorzata Klimczyk - 

nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa, otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty. 

Pan Sławomir Kościelny - nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich, otrzymał Nagrodę 

Starosty Lublinieckiego. 

 

 

 

 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

 

Październik / 2012 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 
 

 

 

 

 

 

Największe wyróżnienie odebrała jednak Katarzyna Myrcik. 26 października została 

zaproszona na spotkanie z najwyższymi władzami oświatowymi w Sali Marmurowej Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. Jako pierwsza w szkole została wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji 

Narodowej. Najwyższe wyróżnienie w systemie oświaty wręczyli naszej nauczycielce Minister 

Krystyna Szumilas oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber. Katarzyna Myrcik, otrzymując w tym 

roku zarówno medal KEN, jak i Nagrodę Ministra Edukacji, została doceniona za wzorową pracę 

i liczne działania wykraczające poza obowiązki nauczyciela. Była autorką i koordynatorką wielu 

projektów, na które pozyskała fundusze ze źródeł wojewódzkich, ministerialnych i unijnych. Pełniąc 

przez 5 lat funkcję wicedyrektora ZSOT, koncentrowała się na organizacji pracy szkoły, wdrażaniu 

IV etapu reformy edukacji, wysokich wynikach na egzaminach zewnętrznych i współpracy 

międzynarodowej. Ogólnopolski Konkurs LITERACKI SMS, który prowadzi pod patronatem MEN, 

Wojewody i Kuratora Śląskiego, jest przykładem różnorodnych działań realizowanych na rzecz 

wizerunku szkoły i promocji talentów. Nauczycielka jako jedna z niewielu w kraju otrzymała wszystkie 

możliwe nagrody przewidziane dla wyróżniających się nauczycieli. Zdobycie dwóch najwyższych 

wyróżnień ministerialnych w jednym roku to prawdziwa rzadkość. Katarzyna Myrcik widzi w tym 

nie tylko wielki splendor dla siebie i dla szkoły, ale i godne podsumowanie 5-letniego okresu pełnienia 

funkcji wicedyrektora, dowód, że standardy kierowania placówką prowadzoną przez dyr. Joannę 

Walczak utrzymane są na bardzo wysokim poziomie. 
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ZSOT ekologią stoi 

 

 

 "Sprzątanie Świata" to akcja pomagająca w tworzeniu 

postaw i zachowań, które powinny stać się stylem naszego życia. 

Uczniowie ZSOT uczestniczą w tej akcji od lat. "Sprzątanie Świata 

przeprowadzone było podczas lekcji wychowawczych, 

by nie zakłócać regularnych zajęć. 

 

 

 

We wrześniu przypadał Europejski Dzień bez Samochodu. 

Z  tej okazji w naszej szkole odbyła się kampania informacyjna 

połączona z pokazem prezentacji multimedialnej, wykonanej 

przez uczennice klasy 2 LOb, której celem jest kształtowanie 

proekologicznych postaw oraz popularyzacja 

transportu miejskiego przyjaznego środowisku. 

 

W październiku odbyła się akcja 

"Ratujmy Kasztanowce" mająca na celu 

zwrócenie uwagi na problem powolnej zagłady 

kasztanowców atakowanych przez pasożyta 

tych drzew, szrotówka kasztanowcowiaczka. 

Uczniowie klasy 2 LOb "otoczyli ochroną" 

kasztanowca rosnącego na terenie szkoły. 
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Święto Drzewa to akcja sadzenia drzew. Jej celem jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego 

i podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu 

na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu przyczynia się do zwiększenia zalesienia 

i zadrzewienia oraz poprawy estetyki terenu, np. wokół szkoły. W ramach akcji uczniowie (1TB, 1HT, 

1LO, 2LOb, 2TA, 3TA) posadzili dwie sadzonki głogu dwuszyjkowego, odmiana Pauls Scarlet. 

 

 

 

 

Anna Siwiaszczyk, Danuta Gajda, Beata Kąpielska 
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Pojadą do Brukseli 

 

 26 października odbyły się w naszej szkole eliminacje Olimpiady Wiedzy o Integracji 

Europejskiej, której organizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zwycięzcami etapu szkolnego 

są: Patryk Kłopotowski  i Kamil Ruta. Obaj uczą się w klasie 2LA.  

Sukces w eliminacjach zaowocował niespodzianką dla obu laureatów. Dyplomy uznania wręczył 

im osobiście profesor Jerzy Buzek podczas wizyty w szkole w dniu 30 października. Profesor 

ufundował także dla  zwycięzców eliminacji  wycieczkę do Brukseli. W marcu 2013r. Patryk i Kamil 

zwiedzą Parlament Europejski, a także spotkają się z osobami pracującymi na co dzień  w  instytucjach  

europejskich. 

 

Alina Lipowska. 
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Konkurs im. Haliny Poświatowskiej 

 

 We wtorek 16 października odbyły się w naszej szkole eliminacje do XI Regionalnych 

Prezentacji Recytatorskie Poezji Lirycznej im. Haliny Poświatowskiej. W przesłuchaniu wzięło udział 

11 recytatorów z klas liceum ogólnokształcącego i technikum. Uczniowie występowali w kategorii 

recytacji i poezji śpiewanej.  

Do finału konkursu jury w składzie: Jolanta Wróbel, Justyna Włodarczyk, Katarzyna Myrcik 

zakwalifikowało następujące osoby: 

- poezja śpiewana: Julia Suchara z klasy 1LO, Katarzyna Świerczok - 2LB 

- recytacja: Dominika Machoń - 1LO, Karolina Grudzińska - 1HT, Nicola Jurczyk - 3LO 

W finale w Częstochowie 24 października wzięło udział 5 reprezentantów naszej szkoły. 

- poezja śpiewana: Julia Suchara z klasy 1LO, Katarzyna Świerczok - 2LB 

- recytacja: Dominika Machoń - 1LO, Karolina Grudzińska - 1HT, Nicola Jurczyk - 3LO 

Nasze uczennice stanęły do rywalizacji w grupie 89 uczestników z całego regionu. Jury 

nagrodziło wyróżnieniem Kasię Świerczok, która zaprezentowała dwa wiersze Haliny Poświatowskiej 

z autorską muzyką i aranżacją pana Dawida Gołombowskiego. Kasi towarzyszył zespół muzyczny 

w składzie: Dawid Niesłony, Marcin Gołombowski, Adam Niesłony.  

      Katarzyna Myrcik 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

 

Październik / 2012 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 
 

 

 

Spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem 

 

 30 października na zaproszenie p. Aliny Lipowskiej  naszą szkołę odwiedził profesor Jerzy 

Buzek - eurodeputowany, do niedawna Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Premier Rządu RP.  

W spotkaniu z tak znamienitym gościem uczestniczyli uczniowie klas maturalnych technikum 

i licealiści z klas drugich i trzecich w ramach realizowanego projektu „Młodzież bliżej polityki”. 

Na zaproszenie szkoły odpowiedzieli również przedstawiciele władz samorządowych: Starosta 

Lubliniecki - Joachim Smyła, Burmistrz Lublińca - Edward Maniura. W spotkaniu wzięli także udział: 

Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina, Sekretarz Powiatu - Danuta Lampka oraz Wiceburmistrz 

Lublińca - Anna Jończyk - Drzymała. 

 

Celem spotkania było przybliżenie młodzieży 

zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii 

Europejskiej. Pan Profesor szeroko naświetlił temat 

ogólnie pojętego kryzysu, ukazując jego różnorodne 

aspekty.  Zwracał uwagę, że pomimo obecnych 

trudności, czerpiemy wiele korzyści z członkostwa 

w Unii Europejskiej. Podkreślał sukcesy naszego kraju 

na międzynarodowej arenie gospodarczej, nazywając 

Polskę „zieloną wyspą”, o której mówi się w całej 

Europie w superlatywach. Profesor Buzek ostro 

skrytykował zachowania wynikające „z krańcowej 

nieodpowiedzialności, pazerności, a także 

przestępczości w instytucjach finansowych” krajów, 

które doprowadziły do dzisiejszych problemów  
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ekonomicznych. Mówił o tym, że Polska, przechodząc transformację ustrojową, doświadczyła już wielu 

trudności.  Mimo odmiennych opinii, które słyszymy w mediach, dziś jest krajem przygotowanym 

na gospodarcze problemy. Powinniśmy być z tego dumni. Twierdził jednak, że nie powinniśmy osiadać 

na laurach, ale patrzeć na naszą sytuację z pozytywnej strony. Zdaniem profesora Jerzego Buzka 

„musimy cały czas iść do przodu w zgodzie ze zmianami - odpowiedzialnymi, czasami niezrozumiałymi 

i bolesnymi dla ludzi”. Uświadamiał młodym, że wkrótce będą odpowiedzialni nie tylko za swoje 

miasto, ale także za kraj, o czym nie powinni zapominać. Rozwiewał wątpliwości dotyczące słuszności 

wejścia Polski do strefy Euro, twierdząc, że na pewno musi to nastąpić za kilka lat.  
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Po wykładzie profesor Jerzy Buzek, jako Honorowy Obywatel Lublińca, został obdarowany 

przez Burmistrza srebrnym dukatem wybitym z okazji jubileuszu 740-lecia Miasta. Pani dyrektor 

w imieniu zebranych złożyła podziękowania, podkreślając, że rolą szkoły jest kształtowanie aktywnych 

obywateli Europy, świadomych swojej tożsamości i odrębności regionalnej czy narodowej.  

Podziękowano także pani Alinie Lipowskiej i pani dyrektor Joannie Walczak, bez których starań 

spotkanie nie miałoby miejsca. 

Wykład profesora Jerzego Buzka na temat rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 

będzie dla młodych ludzi inspiracją do efektywnej pracy, aktywnego udziału w życiu środowiska 

i przeciwdziałania abnegacji politycznej w naszym otoczeniu. 

 

 

 

Aneta Podsiedlik klasa 2 LA 

Kinga Musiałek klasa 1 LO 
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XXVI OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ 

 

 Olimpiada należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji 

ekonomicznej, pozwala ona na pogłębienie wiedzy naszych uczniów o współczesnej gospodarce 

w zakresie ekonomii. Myśl przewodnia bieżącej edycji to: „Nierównowaga w gospodarce. Przyczyny 

i skutki.”. Inspiracją dla niej jest występująca i pogłębiająca się nierównowaga w gospodarce, 

która może być przyczyną zmniejszenia aktywności gospodarczej, wzrostu inflacji i bezrobocia, a także 

zawirowań na globalnych rynkach finansowych. 

Zawody I stopnia  olimpiady odbyły się dnia 7 listopada. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie 

klasy III TH i IV TH.  Organizatorem i opiekunem  olimpiady zaś p. Jolanta Romańska. Członkowie 

komisji to nauczyciele: Ewa Swarlik, Justyna Dorobisz, Milena Doleżych – Szymiczek oraz Jolanta 

Romańska, – przewodnicząca komisji. 

Koordynatorem olimpiady jest: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad olimpiadą objął  Wiceminister, Minister 

Gospodarki, Waldemar Pawlak. 
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Bieg Niepodległości 

 

 Święto Niepodległości, najważniejsze ze świąt państwowych, można czcić na kilka sposobów: 

pochody, akademie,  apele. W tym roku w naszej szkole dominował sport i to przez duże „S”. 

W najliczniejszym i najbardziej prestiżowym Biegu Niepodległości rozgrywanym w stolicy kraju 

na dystansie 10 km świetnie spisała się - jak przystało na „panią od W-Fu” -  Karolina Pilarska. 36 min 

i 54 sek. (bo tyle przebywała na trasie)  pozwoliło jej wywalczyć trzecie miejsce. Ustąpiła pola 

tegorocznej mistrzyni Polski w maratonie, Agnieszce Ciołek i wicemistrzyni Katarzynie Durak, 

ale za jej plecami znalazła się wielokrotna olimpijka Anna Jakubczak!!! Jako ciekawostkę podajmy 

że oprócz pani Anny za naszą nauczycielką na metę dotarło jeszcze 1169 pań i… 6037 mężczyzn 

(wyprzedziło ją tylko 64).  

Tak było w Warszawie, a na naszym podwórku, na dystansie 2 km  równie dobrze  spisał się 

podopieczny pani Pilarskiej, Krzysztof Skiba, który w Lublińcu też wywalczył 3 miejsce, a pokonanie 

dystansu zajęło mu niespełna 7 min. Drugi nasz wychowanek, Radek Wojtas był w tym biegu 24. 
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Historyczna wygrana nauczycieli w Meczu Gwiazd! 
 

 13 listopada odbyła się jubileuszowa 10 konfrontacja pomiędzy Mistrzami Szkoły w piłce nożnej 

z Reprezentacją Nauczycieli (mecze takie rozgrywane są od 2005 roku). Historyczne zwycięstwo po raz 

pierwszy na Orliku i po ponad 3 latach odnieśli Nauczyciele, którzy pokonali po zaciętym 

i emocjonującym spotkaniu aktualnych Mistrzów, klasę 4TB 3:2!  Decydująca akcja spotkania miała 

miejsce w 38 minucie, kiedy to po faulu w bocznym sektorze boiska około 25 metrów od bramki 

sędziujący to spotkanie Pan Kubica dyktuje rzut wolny. Precyzyjne uderzenie w okienko bramki 4TB 

(mimo kilku wcześniej niezbyt udanych prób) dokonało cudów i oto p. Artur Gawin wywalczył 

prowadzenie nauczycielskiej drużyny 3:2!  

Szansa na rewanż jak zwykle w przyszłym roku, a tymczasem... koniec semestru za pasem, zatem 

maturzyści mają ostatni dzwonek, by ostro wziąć się do nauki...!  

Składy 

4TB: J.Danielczok, P.Mielczarek, 

A.Gansiniec, G.Małczak, M.Koza, 

P.Raszewski, D.Ploska, K.Greupner, 

P.Płonka 

Nauczyciele: D.Łodziński, A.Gawin, 

B.Szczepański, A.Biernacik, 

D.Gołombowski, Ł.Danielczok, 

B.Strzoda, R.Skolik (obaj gościnnie) 

Widzów: ok.350 

Bilans spotkań od 2005 roku: 10 spotkań- 

6 zwycięstw uczniów, 1 remis 

i 3 wygrane nauczycieli, bramki: 35-27 

dla uczniów. 
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ORTOGRAF KAZIK WRĘCZONY 

 

 Dyrekcja, grono pedagogiczne (z wyjątkiem nauczycieli języka polskiego, którzy stworzyli 

komisję czuwającą nad przebiegiem konkursu) oraz pracownicy administracji i obsługi ZSOT wiele razy 

pokazywali odwagę, wolę walki oraz chęć zwycięstwa. Tym razem wyzwanie postawił SU. Kilka dni 

temu w murach naszej szkoły odbyło się po raz pierwszy dyktando. Tym razem nie dla uczniów! Jak 

wiadomo, każdy jest mistrzem w swojej profesji, a zmierzenie się z ortografią oraz interpunkcją języka 

polskiego jest sporym wyzwaniem. 

Tytuł ORTOGRAF KAZIK zdobyła 

germanistka - Iwona Wosik. 

Miejsce drugie zajęła higienistka, Beata 

Ruta. 

Miejsce trzecie zajęła dyrektor szkoły - 

Joanna Walczak 

 

Tekst dyktanda odczytała Ewa Garcorz 

z klasy 2LB. 

 

 

Inicjatywa zrodziła się w związku  z obchodami  Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. 

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i zapraszamy za rok! 

 

Anna Kubat 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

 

Listopad / 2012 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 
 

 

 

Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy 

 

 16 listopada po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole kilkunastu nauczycieli pracujących 

w bibliotekach szkolnych całego powiatu lublinieckiego. Okazją ku temu było szkolenie zorganizowane 

przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie we współpracy z Publiczną Biblioteką 

Pedagogiczną w Lublińcu. Temat spotkania "Google w bibliotece szkolnej" odnosił się 

do wykorzystania multimedialnych zasobów bibliotek w zakresie poszukiwania informacji.  

 

 

 

Beata Dudek 

Maria Mikołajczyk- Szczęsna 
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PCK odznaczyło Małgorzatę Klimczyk i wyróżniło naszą szkołę 

 

 Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK obchodzone są każdego roku  od 22-26 listopada. Z tej 

okazji Zarząd Rejonowy w Lublińcu uhonorował krwiodawców powiatu oraz osoby, którzy poświęcają 

swój prywatny czas na propagowanie idei krwiodawstwa. Dzięki ich staraniom regionalne centra 

krwiodawstwa pozyskują 30% łącznej ilości oddanej krwi w naszym kraju. Za swoje zasługi została 

wyróżniona Małgorzata Klimczyk, która została uhonorowana Odznaką Honorową PCK III stopnia.  

Podczas uroczystości wręczenia wyróżnień na ręce dyrektor ZSOT Joanny Walczak zostały 

złożone podziękowania dla uczniów i pracowników ZSOT za zdobycie po raz kolejny pierwszego 

miejsca w ogólnopolskim konkursie krwiodawców. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie 

i nauczyciele szkoły uczestniczyli w 10 akcjach poboru krwi z udziałem 138 krwiodawców i łącznie 

oddali ponad 62 litry krwi. 

 

Z okazji Dni Honorowego 

Krwiodawstwa Zarząd Rejonowy 

PCK w Lublińcu składa 

podziękowania krwiodawcom - 

uczniom i nauczycielom ZSOT 

za nieoceniony dar serca 

w ratowaniu zdrowia i życia 

ludzkiego oraz promowanie idei 

honorowego krwiodawstwa. 

 

   

           Katarzyna Myrcik 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

 

Listopad / 2012 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 
 

 

 

Wycieczka przedmiotowa do Poraja i Bobolic 

 

 W dniu 15 listopada uczniowie z klasy II i III Technikum nr 2 kształcący się w zawodzie technik 

hotelarstwa  i technik handlowiec pod opieką nauczycieli swojego zawodu – Justyny Dorobisz, Ewy 

Swarlik i Jolanty Romańskiej uczestniczyli w wycieczce do piekarni Brel w Poraju i hotelu 

znajdującego się przy zamku w Bobolicach. 

W piekarni uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działami produkcyjnymi, wysyłkowymi 

i usługowymi spółki. Dzięki uprzejmości właścicieli i pracowników firmy uczniowie krok po kroku 

zapoznali się z produkcją pieczywa a także zadaniami realizowanymi w zakresie przyjmowania 

zamówień i ich realizacji. Kolejnym punktem wycieczki były Bobolice. Uczniowie zwiedzali zamek 

i wysłuchali ciekawej historii z nim związanej, a następnie udali się do pobliskiego hotelu, w którym 

mieli możliwość zobaczenia recepcji, restauracji oraz przykładowej jednostki mieszkalnej i jej 

wyposażenia. Ostatnim punktem wycieczki było Sanktuarium Maryjne w Leśniowie. 

  

 

Justyna Dorobisz, Ewa Swarlik i Jolanta Romańska 
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Dominika Machoń laureatką Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  

 

 28 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się Powiatowy 

Konkurs  Recytatorski  Poezji Patriotycznej pod honorowym  patronatem Starosty Lublinieckiego. 

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy 1LO - Aneta Karczewska i Dominika Machoń, 

nad którymi opiekę sprawowała p. Justyna Włodarczyk. W konkurencji wszystkich lublinieckich szkół 

ponadgimnazjalnych najwyższe uznanie zdobyła recytacja Dominiki Machoń, którą nagrodzono 

I miejscem. 

 

  

 

          Katarzyna Myrcik 
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Złoty Medal za Długoletnią Służbę 

 

 Pani Krystyna Pacuda, nauczycielka przedsiębiorczości i języka rosyjskiego w naszej szkole, 

30 listopada została uhonorowana Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Uroczystość wręczenia 

odznaczeń państwowych odbyła się w Katowicach. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą 

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 

w służbie Państwa. 

Pani Pacuda otrzymała najwyższe wyróżnienie - medal I stopnia z rąk  Wicewojewody 

Śląskiego, Stanisława Dąbrawy i Śląskiego Kuratora Oświaty, Stanisława Fabera 

 

 

 

 

          Katarzyna Myrcik 
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Warsztaty z przedsiębiorczości w Chorzowie 

 

 30 listopada uczniowie klas 4TM, 4TH, 3TA, 2TI i 2LB brali udział w VII edycji Festiwalu 

Przedsiębiorczości  w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. 

Przedsiębiorczość to umiejętność, którą warto rozwijać. Pomaga radzić sobie w życiu, kreować 

rzeczywistość. Przedsiębiorczości można się nauczyć, na przykład korzystając z wykładów 

lub warsztatów. Młodzież uczestniczyła w wykładach: „Animator – zawód przyszłości” i „Sukces 

na rynku pracy w praktyce” oraz warsztatach: „Co to jest PR i na czym polega praca PRowca”, 

„Techniki radzenia sobie ze stresem”, „Zarządzanie swoja karierą – czyli jak planować i osiągać cele”. 

Uczniowie dowiedzieli się, jak skutecznie radzić sobie ze stresem, jak zorganizować duże wydarzenie, 

jak zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej. Posłuchali o zawodach przyszłości, autoprezentacji, 

rozmowie kwalifikacyjnej, źródłach ofert pracy, skutecznym  i aktywnym poszukiwaniu pracy. 

Wyjazd zorganizowały p. Krystyna Pacuda i Justyna Dorobisz, a opiekę nad uczniami 

sprawowały Monika Demarczyk i Mariola Strzoda. 

 

 

 

 

Katarzyna Myrcik 
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Harry i jego przygody :) 

 

 29 listopada w naszej szkole odbyły się Andrzejki pod hasłem „Jak Harry Potter spotkał św. 

Andrzeja”. Na jeden dzień podziemia szkoły zamieniły się w Szkołę Magii i Czarodziejstwa, 

czyli Hogwart. Uczniowie mogli zagrać w Szachy Czarodziejów, zażyć eliksirów czy też wrzucić swoje 

nazwisko do Czary Ognia. Nie zabrakło także wróżb andrzejkowych. Kiedy uczniowie prowadzeni 

przez szkolnych prefektów zeszli w podziemia, w wejściu do szatni (zamienionej w ten dzień w jedną 

z komnat Hogwartu) przywitała ich Gruba Dama (którą fani Harry’ego Pottera mogą znać z portretu 

strzegącego pokoju wspólnego Gryffindoru). Następnie należało spróbować swoich sił w Szachach 

Czarodziejów. Podzieleni na grupy, „przebrani” za pionki, ustawiali się na dużej planszy rozłożonej 

na podłodze i zaczynali grać. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, a dodatkową korzyścią było 

odświeżenie reguł gry w szachy. Po rozegraniu jednej partii uczniowie przechodzili na małą salę.  
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Na pierwszym stanowisku wróżka Aleksandrina i wróżbita Maciej wróżyli z ręki bądź też stawiali 

tarota. Przy pierwszym stanowisku uczniowie wrzucali swoje nazwiska do Czary Ognia, z której 

losowano talony na nieprzygotowania. Inne stanowisko oferowało eliksiry uwarzone według 

magicznych receptur. Między innymi oferowano Amortencję, czyli eliksir miłości. Na tym stanowisku 

można było spróbować również przepysznych ciastek. Ale uwaga – w środku była wróżba! Niestety 

niektórzy o tym zapominali, delektując się smakiem domowych wypieków. Kolejną atrakcją były 

wróżby miłosne. Trzy wprawione już wróżki przewidywały przyszłość (głównie dotyczącą życia 

uczuciowego). U pierwszej z nich można było sprawdzić, jak będzie miał na imię nasz przyszły 

wybranek bądź też wybranka serca. Druga z daty urodzin wyliczała, co nas w życiu spotka, trzecia 

natomiast interpretowała znaczenie wyrazów. Na ostatnim stanowisku wróżka Kleosmena 

przepowiadała przyszłość przy pomocy czarodziejskiej kuli.  

Profesjonalną oprawę muzyczną zapewnił DJ RUDY (Łukasz Rudnicki), który przyjął 

zaproszenie szalonych dziewczyn z 1 LO. Imprezę przygotowali uczniowie klasy 1 LO pod komendą 

Dominiki Machoń, przy wsparciu Anny Kubat i Iwony Wosik. 

 

 

Kinga Musiałek, klasa 1LO 
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Sukcesy naszych uczniów w konkursie plastycznym 

 

 Z okazji 740-lecia powstania Lublińca Urząd Miasta we współudziale MDK i SP nr 1 

zorganizował konkurs pod tytułem LUBLINIEC-MOJE MIASTO, MÓJ DOM. Celem konkursu było 

kształtowanie poczucia integracji ze swoim miastem jako „małą ojczyzną”, a także kształtowanie 

wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz zachęcanie do podejmowania twórczych działań związanych 

z historią miasta, jego tradycją i przyszłością.  

Młodzież kształcąca się w ZSOT licznie wzięła udział w konkursie. Wpłynęło około 100 prac, 

a wszystkie miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęli nasi uczniowie:  

I miejsce: Katarzyna Lizurej z klasy 1 TI  

II miejsce: Karolina Gerlic z 1 HT  

III miejsce: Karolina Mańka z 1TB  

Wyróżnienie otrzymał także Rafał Maroń z klasy 1 LO. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Lublińcu. 

Zaproszona została także opiekunka uczniów promująca konkurs w naszej szkole, Pani Beata Dudek. 
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Bieg Mikołajkowy 

 

Po raz piąty w Lublińcu z inicjatywy Karoliny Pilarskiej odbył się Bieg Mikołajkowy. 

Tym razem 1 grudnia na Unii zebrało się 81 biegaczy plus Mikołaj, który oprócz prezentów przywiózł 

ze sobą trochę zimowej aury. Podzieleni na grupy wiekowe zawodnicy rywalizowali na odpowiednim 

dla siebie dystansie. Co ciekawe, w biegach najmłodszych dominowały dziewczęta. Wśród młodzieży 

szkół średnich świetnie spisał się wychowanek ZSOT, Krzysztof Skiba, wygrywając bieg na dystansie 

2000m, a Dawid Franczok był drugi. Wśród dziewcząt wygrała Ewa Garcorz, druga linię mety 

przekroczyła Dorota Urbańczyk. Pozostałym uczestnikom gratulujemy: Janik Paulina, Kinga Grzyb, 

Nicola Praska, Julia Suchara, Radosław Wojtas.  

 

Pani Agnieszka Drumowicz i Karolina Pilarska. 
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Rozgrywki dziewcząt w piłce siatkowej 

 

 Reprezentacja 1HT/TB została Mistrzyniami Szkoły w Piłce Siatkowej  W poniedziałek 

10 grudnia zakończyły się szkolne rozgrywki dziewcząt w piłce siatkowej. W turnieju wzięło udział aż 

10 klas. Po emocjonujących spotkaniach w 4 grupach do półfinału awansowały klasy: 

2 LB,1 HT/TB,1 LO i 4 TH . Mecz o trzecie miejsce po bardzo wyrównanej walce wygrały dziewczyny 

z 4 TH (2:1) w setach z 2LB. Natomiast w meczu finałowym spotkały się reprezentacje klas pierwszych 

LO - HT/TB. Spotkanie  stało na bardzo wysokim poziomie siatkarskim. Kibice do końca mieli 

zapewnione ekstremalne emocje sportowe. Mecz  po wyrównanej walce 2 :1  w setach wygrała  drużyna 

1 HT/TB, zyskując jakże zaszczytny tytuł MISTRZYŃ SZKOŁY na rok 2012/13.  

 

Skład Mistrzyń Szkoły: 

 1 HT - Beata Nowińska, Roksana Matusek, Mariola 

Grygieracka, Wiola Koza,Sabina Kania 

 1 TB -  Ada Szuster, Karolina Mańka 

 

Klasyfikacja końcowa turnieju  

1. miejsce - 1 HT/TB 

2. miejsce - 1 LO 

3. miejsce - 4 TH 

4. miejsce - 2LB 

 

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom ambitnej i efektownej gry  oraz  życzymy  kolejnych wyzwań 

sportowych.  

A.Drumowicz i H.Sukienik 
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Książka kucharska według Comeniusa 

 

 Przepis na udaną podróż do Włoch 

Składniki: 

6 dorodnych uczennic (dostępne w ZSOT) 

2 nauczycielki 

1 kierowca lub więcej, według uznania 

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać w dużym minibusie, przyprawić do smaku bagażami. 

Całość marynujemy przez ok. 9 godzin, na trasie Polska-Czechy-Austria-Włochy. Odstawiamy 

do urokliwej włoskiej miejscowości Padwy, gdzie należy całość oprowadzić wysadzanymi kamieniami 

wąskimi uliczkami po centrum wśród starych budynków w stylu weneckim, zielonych okiennic, 

balkoników Julii i podcieni starych kamienic. Zmieszać z sonetami słynnego mistrza pióra- Francesco 

Petrarki. Dopełnić krótką pielgrzymka do grobu i relikwii św Antoniego z Padwy, patrona rzeczy 

zagubionych. Doskonałym dodatkiem może być baptysterium z przepięknymi freskami 

przedstawiającym sceny z życia Jezusa i sąd ostateczny oraz znany uniwersytet z obserwatorium 

astronomicznym, gdzie studiowali min. Kopernik, Zamoyski i Kochanowski. Wszystkie składniki 

wkładamy z powrotem do minibusa i czekamy ok. 9 godzin, dyskutując na temat literatury włoskiej, 

mitów i innych dzieł inspirowanych Italią. W wyznaczonym czasie należy odstawić do Scalei, 

nad Morzem Śródziemnym do wystudzenia przez noc. 

Smacznego!  

 

 

 

                                           Katarzyna Myrcik 
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MARATON GEOGRAFICZNY 

 

 Mataton geograficzny to cykliczne zajęcia adresowane do uczniów zainteresowanych geografią. 

W tym roku szkolnym odbyły się już dwa spotkania. Pierwsze zajęcia poświęcone były mapie i jej 

zastosowaniu w praktyce, drugie astronomii. Kolejne adresowane są przede wszystkim 

do maturzystów . Ich tematem będą zjawiska i procesy  klimatyczne na świecie i w Polsce 

oraz kolejno cyrkulacja atmosfery, strefy klimatyczne na kuli ziemskiej, czynniki kształtujące klimat, 

klimat Polski, masy powietrza i fronty atmosferyczne. 

 
  

 

Beata Kąpielska 
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Kolejna tablica interaktywna! 

 

 10 grudnia w klasie nr 35 pojawiła się, kolejna już w naszej szkole tablica interaktywna. 

Uczniowie klasy 2LA wraz z Paniami Olgą Gerasymiv, Marią Kubat oraz Panią Dyrektor, Joanną 

Walczak uczestniczyli w prezentacji sprzętu informatycznego. Panowie przedstawili wszystkie funkcje 

nowego urządzenia oraz pokazali, jak ich używać. Nauczyciele i uczniowie byli zadziwieni, 

ile przydatnych funkcji posiada tablica i w jakim stopniu potrafi urozmaicić prowadzenie lekcji . Nowe 

urządzenie z pewnością w znacznym stopniu pomoże rozwijać umiejętności uczniów, tak jak poprzednie 

tablice interaktywne w naszej szkole. Tego typu sprzęt jest sprawdzony, a praca na nim ułatwia 

prowadzenie lekcji. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z faktu, że nasza szkoła rozwija się w dobrym 

kierunku, mamy coraz więcej przydatnego sprzętu, a to ma odbicie w wynikach uczniów naszej 

placówki. 

 

 

 

Katarzyna Król, 2 LA 
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Kolejne nauczycielskie wyróżnienia!!! 

 

 12 grudnia  w Katowicach w siedzibie Stalexportu odbyło się wręczenie nagród laureatom XXI 

edycji konkursu "Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach 

oświatowo – wychowawczych województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012" organizowanego 

przez Fundację Ekologiczną "Silesia". Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Fundacji, mgr inż. Marek 

Tereszkiewicz, towarzyszyli mu przewodniczący Rady Fundacji, Eugeniusz Ćwięczek, przedstawiciel 

Kuratoruim Oświaty w Katowicach, wizytator Danuta Jarosz, a także zastępca Prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, Rafał Adamus. 

Praca na rzecz rozwoju zrównoważonego została doceniona również w ZSOT czego wyrazem są 

wyróżnienia dla Anny Siwiaszczyk oraz Beaty Kąpielskiej. W tym roku jury, oceniając prace szkół, 

szczególną  uwagę zwracało na walory innowacyjne, współpracę lokalną i aktywność uczniów. 

 

 

 

Katarzyna Myrcik 
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Konkurs na "Najładniejszą Kartkę Świąteczną" 

 

 Po długich i burzliwych debatach komisja konkursu "Najładniejsza Kartka Świąteczna" wyłoniła 

zwycięzców: 

1. miejsce Aleksandra Kita z klasy 2 TB 

2. miejsce Izabela Zakrzewska z klasy 4 HT 

3. miejsce Joanna Skiba z klasy 3 TA 

Komisja przyznała również 3 wyróżnienia: Aneta Karczewska z klasy 1 LO, Jesika Franciszczok z klasy 

3 TH oraz Joanna Skiba z klasy 3 TA. 

 
 

 

 

Oksana Terlecka-Żyłka i Małgorzata Rudzka 
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Mikołajki w ZSOT 

 

 Jak co roku 6 grudnia wszyscy wyczekiwaliśmy 

kazikowego Mikołaja. Pełni niepokoju wyglądaliśmy za Nim 

i Jego świtą - wielu z nas zadawało sobie pytanie, czy aby 

na pewno byli grzeczni? :) 

           Przybył, obdarował smakołykami - ale nie obyło się 

bez odśpiewania piosenki czy recytacji wiersza. Tylko nieliczni 

mieli okazję zrobić sobie z nim zdjęcie.  

           Samorząd Uczniowski składa szczególne podziękowania 

TEMU MIKOŁAJOWI, który zatroszczył się o wyposażenie 

kazikowego Mikołaja w słodkości.  

 

   

                                                   

Anna Kubat 
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Obsługa konsumenta w tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

 

 19 grudnia odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu „Obsługa konsumenta w tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia”. Jak co roku konkurs składał się z dwóch części I – testowej, 

która obejmowała wiedzę z zakresu gastronomii, oraz II – praktycznej, która polegała na ustrojeniu stołu 

świątecznego według własnego pomysłu, ale zgodnie z kanonem sztuki gastronomicznej.  

W tym roku do rywalizacji stanęło 5 ekip z klas hotelarskich, które pokazały, że czas spędzony 

na praktykach zawodowych oraz zajęciach przedmiotowych nie poszedł na marne. Jury w składzie: Ewa 

Swarlik, Danuta Gajda, Sławomir Kościelny, miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, wybierając 

zwycięzców, jednakże w ogólnej ocenie konkursowej najwięcej punktów zgromadziły następujące 

zespoły.  

1. miejsce Anna Ziaja, Mirella Berbesz, Agnieszka Kucierajter, Martyna Gerlic 

2. miejsce Izabela Zakrzewska, Iwona Jonisek, Weronika Dudek, Sara Kopik 

3. miejsce Sonia Kwapis, Kinga Aleksandrowicz, Marysia Wit, Krzysztof Sacha 
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Swoje stoły zaprezentowali także Natalia Bianketti, Anna Poremba, Joanna Kołodziej, Jakub 

Janik, Dustin Jerominek oraz Agata Balcerzak, Weronika Kandzia, Katarzyna Skorupa, Magdalena 

Zalewska, Dominika Lenart.  

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromny wkład 

i zaangażowanie. Miejmy nadzieję, że te Święta będą tak samo wyjątkowe i magiczne jak stoły 

przystrojone przez naszych uczniów.  

 

Sławomir Kościelny 
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Projekt edukacyjny 

"Jak postrzegamy subkultury młodzieżowe ?" 

 

 

 

 Subkultury młodzieżowe to mniej 

lub bardziej zorganizowane grupy, 

których członkowie wyróżniają się ze 

społeczeństwa specyficzną postawą, 

ideologią, zainteresowaniami, a często 

również wyglądem. 

 

 

 

 

Tematykę wybranych subkultur ( punki, 

metalowcy, skin headzi, hipisi, disco polo ) 

zaprezentowała 20 grudnia 2012 r. klasa 2 

technikum budowlanego realizując projekt 

edukacyjny :"Jak postrzegamy subkultury 

młodzieżowe ?" 

Iwona Lewke, Anna Siwiaszczyk,  

                               Beata Kąpielska 
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Stypendyści Prezesa Rady Ministrów ZSOT 

 

 W środę 12 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie nasi uczniowie 

Anna Kovalska z 2 LB i Mateusz Grytz z 2 TI odebrali Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok 

szkolny 2012/2013 wręczane co roku najzdolniejszym uczniom w całej Polsce. Anna w Liceum 

i Mateusz w Technikum uzyskali najlepsze wyniki w nauce, a tym samym najwyższą średnią ocen 

w szkole, przez co dostąpili tak zaszczytnego wyróżnienia. 
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Świąteczna Akcja Pomocy 

 

 W ostatnich dniach w naszej szkole odbyła się Świąteczna Akcja Pomocy „Paczka 

dla potrzebujących”. Z inicjatywą wyszedł uczeń Radek Wojtas z klasy 2 TM. Przedstawiciele 

wszystkich klas zebrali się na spotkaniu i jednogłośnie zatwierdzili akcję oraz omówili szczegóły. 

Z pozyskanej żywności zostały przygotowane paczki, które pedagodzy przekazali trzem najbardziej 

potrzebującym uczniom w naszej szkole. Cieszymy się, że ta inicjatywa spotkała się z tak dużym 

poparciem wśród uczniów, świadczy to o dużej wrażliwości na drugiego człowieka oraz wskazuje, 

jak wiele dobrego można zrobić wspólnymi siłami. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim 

zaangażowanym w Akcję. Pamiętajcie… 

 

 

„Szczęście nadaje sens życiu, 

To magia w twym sercu zaklęta. 

Nie pozwól mu zostać w 

ukryciu, 

Podaruj je bliskim na święta.” 

 

 

 

 

Niech wigilijna noc w blasku świec i melodii kolęd przyniesie radości moc i wiele 

szczęścia na Nowy Rok. 

 

Martyna Pyrkosz i Oliwia Duda, klasa 3 LO 
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Wspaniałe zwycięstwo siatkarzy ZSOT po wielu latach! 

 

 W rozegranych dziś na hali ZS im. Adama Mickiewicza Mistrzostwach Powiatu w siatkówce 

chłopców Reprezentacja ZSOT okazała się bezkonkurencyjna, wygrywając gładko dwa turniejowe 

mecze!  Było to tym cenniejsze zwycięstwo, bo odniesione po wielu latach dominacji gospodarzy, 

którzy w finale musieli uznać naszą wyższość, przegrywając gładko 0:2!  Wcześniej 

bez najmniejszych problemów ograliśmy ZSZ Lubliniec 2:0, które zajęło III miejsce w turnieju, 

pokonując w tiebreaku LO Psary. Liderami zespołu niewątpliwie dziś byli najskuteczniejsi zarówno w 

obronie jak i w ataku (nie tylko w naszym zespole)- Marek Zając z 3TI i Denis Mielczarek z 3TB, 

jednak na ogromne brawa zasługuje cała trzynastka naszych reprezentantów, którzy w niezwykle 

bojowych nastrojach stawili się we wtorkowy przedświąteczny już poranek na hali przy ul. Sobieskiego! 

Nasze dziewczęta wczoraj również zagrały znakomicie, zdobywając drugie miejsce, 

przegrywając niestety w finale po pasjonującej walce z gospodyniami 0:2. Wielkie podziękowania 

należą się oczywiście naszym jak zwykle niezawodnym wspaniałym kibicom, którzy szczelnie wypełnili 

trybuny zarówno podczas pierwszego, jak 

i drugiego meczu, a ogłuszającym 

i żywiołowym dopingiem wspierali nasze 

walczące reprezentacje!   

  

Mistrzowie Powiatu w Piłce siatkowej 2012/13: 

M.Zając 3TI, D. Mielczarek 3TB, P.Drynda 3TM, 

M.Bochnia 2TB, P.Sprot 2TB, P.Jańta 2LB, K.Męcka 

3TM, J.Maciów 1TM, R.Cikacz 3LO, J.Janik 2HT, 

D.Jerominek 2HT, J.Szufla 2LB, M.Pijewski 3TM 

 

Opiekun: A.Gawin  
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Sukces naszych uczennic w konkursie plastycznym 

 

 13 grudnia odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Regionalnym Konkursie 

Plastycznym na Ozdobę Bożonarodzeniową organizowanym przez Gminne Centrum Kultury 

i Informacji w Kochanowicach. Wśród wielu prac przysłanych na konkurs w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych, komisja konkursowa wyróżniła nasze uczennice. 

 1 miejsce zdobyła Karolina Kulik z kl.1HT 

 wyróżnienie otrzymała Katarzyna Lizura z kl.1LO 

 

  

 

                                               Beata Dudek 

                                     Maria Mikołajczyk-Szczęsna 
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OTRZYMALIŚMY TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY 2013! 

 

 

 

Nasza szkoła zajęła 51 miejsce wśród wszystkich szkół technicznych w Polsce. Jesteśmy na 

7 miejscu na Śląsku. Uzyskaliśmy 31 wynik w kraju na egzaminach potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe w 2012r. W województwie śląskim jesteśmy na 2 miejscu.  

10 stycznia w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala z udziałem dyrektorów 

najlepszych szkół w Polsce. Zaproszenie do udziału w ceremonii otrzymała Dyrektor Joanna Walczak.  
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           Papierowe wydanie miesięcznika 

„Perspektywy” zawiera dodatkowe rewelacje: 

- NASZA SZKOŁA UZYSKAŁA TYTUŁ 

SZKOŁY MISTRZÓW, czyli szkoły w której 

najlepiej uczyć się wymarzonych zawodów. Ten 

zaszczytny tytuł otrzymaliśmy w dwóch 

zawodach: technik mechanik (6 miejsce w kraju) 

oraz w zawodzie technik budownictwa 

(9 miejsce w kraju). 

Nauczycielom oraz ubiegłorocznym 

absolwentom składamy podziękowania 

i gratulacje. 

 

 

 

  

Katarzyna Myrcik 
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Olimpiada Wiedzy Matematyka Plus 

 

 

 W jesiennej XVIII edycji konkursu najlepsze wyniki uzyskali: 

 

na poziomie klas pierwszych: 

 Zuzel Aleksandra - I LO 

 Mańka Karolina - I TB 

 Ledwoń Piotr - I TI 

 

na poziomie klas drugich: 

 Widera Mariola - II LOB 

 Grytz Mateusz - II TI 

 Krawczyk Klaudia - II TI,  Klimza 

Tomasz - II TM 

 

na poziomie klas trzecich i czwartych: 

 Tom Adrian - III TB 

 Czaja Rafał - IV TI 

 Garcorz Dawid - III TA   

 

 

Nauczyciele matematyki 
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STAŻ W NORWEGII 

 

 W styczniu na zapowiedziane praktyki zawodowe wyjechała grupa hotelarzy pod opieką 

nauczycielki, Beaty Kąpielskiej. Praca zorganizowana była w systemie zmianowym od godz 8:00 

lub 9:00 I zmiana, od 15:00 lub 16:00 II zmiana. Wolny dzień wszystkim przypadał w poniedziałki. 

Prócz umiejętności zawodowych uczniowie cały czas szlifowali język angielski i oczywiście norweski, 

także na polu zawodowym towarzyskim.  

TYTUŁ PROJEKTU: 

"PROFESJONALIZM W HOTELARSTWIE TO NIEŁATWA SZTUKA.  

UCZMY SIĘ GO OD TYCH, KTÓRZY OPANOWALI JĄ PERFEKCYJNIE" 

 

Orland Kysthotel przygotował dla uczniów zajęcia w czterech strefach: 

 

 

Kitchen (Kuchnia) 

 

Waiting area („Poczekalnia” dla dań) 
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House economics (Pokoje hotelowe) 

 

Reception (Recepcja) 

 

 

          Beata Kąpielska 
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"Radość Kibica w obiektywie" 

 

 

 Daria Drumowicz, uczennica klasy 

1 LO została wyróżniona w ogólnopolskim 

konkursie fotograficznym "Radość Kibica 

w obiektywie". Organizatorem konkursu było 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji 

w Warszawie. Łącznie do konkursu zgłosiło się 

35 szkół z terenu całej Polski, z których 

nadesłano 119 prac konkursowych. Głównym 

celem konkursu było zaprezentowanie 

na fotografiach szczególnej radości kibiców 

wyrażanej podczas dopingowania rywalizacji 

sportowej swoich ulubionych drużyn 

lub sportowców indywidulanych. Zdjęcia naszej 

uczennicy wraz z innymi pracami laureatów 

konkursu zostaną wystawione w Polskim 

Komitecie Olimpijskim.  

 

 

 

  

Opiekunem konkursu była Henryka Sukienik 
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Szkolny etap V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej 

 

 Już w listopadadzie przeprowadzono szkolny etap V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych technikum 

hotelarskiego. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test jednokrotnego wyboru, składający się z 40 

pytań. Zakres testu obejmował zagadnienia z przedmiotów: organizacja pracy w hotelarstwie, obsługa 

konsumenta, zawodowy język angielski i aktualności z branży hotelarskiej. 

 

Najwyższy wynik punktowy uzyskały: 

 Roksana Staś z klasy III HT, 

 Martyna Gerlic z klasy IV HT, 

 Anna Ziaja z klasy IV HT. 

 

 

 

 

W etapie okręgowym, który odbył się 9 stycznia w Wiśle naszą szkołę reprezentowały Roksana Staś 

i Martyna Gerlic. Etap ten jak co roku składał się z 80 pytań testowych obejmujących szeroko pojętą 

wiedzę zawodową, w tym roku ze szczególnym naciskiem na wiedzę z zakresu gastronomii.  

Niestety tegoroczne zmagania nie przyniosły tak dużego sukcesu jak zeszłoroczne (uczennice 

zostały finalistkami), ale po raz kolejny jest się czym chwalić, gdyż wynik punktowy obydwu naszych 

uczennic w ogólnej klasyfikacji po etapie okręgowy to: 7 miejsce w województwie śląskim i 17 miejsce 

w kraju (startowało 330 uczniów), a do Wielkiego Finału brakło ledwie… 6 punków.  

 

Sławomir Kościelny, Ewa Swarlik 
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Podsumowanie akcji „23 kroki, aby zbliżyć się do Jezusa” 

  

 Jedenastu uczniów naszej szkoły wzięło udział w akcji „23 kroki, aby zbliżyć się do Jezusa”. 

17 stycznia na dużej przerwie podsumowaliśmy nasze adwentowe dokonania. Pani dyrektor Joanna 

Walczak wraz z katechetami wręczyła nagrody oraz wyraziła swój podziw dla uczestników akcji. 

Albumy o tematyce religijnej otrzymały uczennice Małgorzata Pietrzyk z klasy IIITH, Kinga Arndt 

z IV TH oraz Patrycja Zakrzewska z klasy ILO. Gratulujemy udziału i życzymy uczestnikom, by cały 

rok liturgiczny przybliżał ich do Boga. 

 

 

 

ks. Marcin Wojtczak 
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The Polish Day 

 

 W niedzielę 27 stycznia w Orland Kysthotell w Brekstad przygotowaliśmy The Polish Day. 

O godzinie 16.00 uroczyście powitaliśmy w holu głównym hotelu  przybyłych na tę uroczystość gości : 

norweskich opiekunów stażu i managerów hotelu. Ponieważ mieliśmy na sobie stroje ludowe, już 

od samego początku wzbudziliśmy spore zainteresowanie. Następnie zaprosiliśmy gości na salę 

konferencyjną, gdzie zaplanowaliśmy uroczystość. 

The Polish Day rozpoczęliśmy 

od prezentacji naszego kraju: jego historii, 

kultury, przedstawiliśmy wybitnych Polaków, 

ciekawe miejsca, polską przyrodę. Następnie 

zaprezentowaliśmy nasz region - Ziemię 

Lubliniecką oraz miasto i oczywiście naszą 

szkołę. Pomiędzy poszczególnymi  częściami 

prezentacji wykonaliśmy tańce ludowe, 

po których otrzymaliśmy owacje na stojąco. 

W drugiej części The Polish Day zaprosiliśmy 

norweskich gości do degustacji polskich tradycyjnych potraw. Przygotowaliśmy: zasmażaną kapustę 

kiszoną z grzybami, barszcz czerwony z krokietem, żurek z jajkiem, kluski śląskie z sosem 

pieczeniowym. Częstowaliśmy Norwegów przywiezionymi z Polski kabanosami, suchą krakowską, 

oscypkiem i roladą ustrzycką. Na deser upiekliśmy szarlotkę oraz ciasto z galaretką i owocami, 

podaliśmy także przywiezione z Polski słodycze. W międzyczasie zaśpiewaliśmy jedną z polskich 

kolęd. Cały czas w tle przygrywał nam Fryderyk Chopin. Na koniec zaplanowaliśmy wspólne śpiewy 

połączone z nauką polskiej piosenki. Norwedzy są zafascynowani Polską, naszym regionem, potrawami, 

a my urzekliśmy ich naszą otwartością.       Beata Kąpielska 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

 

Styczeń / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 
 

 

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście 

 

 27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. Został on 

ustanowiony 1 listopada 2005r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu upamiętnienia ofiar nazizmu, 

faszyzmu, Holokaustu i tych, którzy ryzykując własnym życiem, chronili prześladowanych. Data 

27 stycznia została wybrana dla upamiętnienia dnia wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau. 

Symbolem pamięci o pomordowanych w gettach i obozach jest zapalona świeca. 

Do obchodów Dnia włączyły się władze Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań i nawołują 

wiernych do przyłączenia się do akcji. W piątek przed świętem w szkole na dużych przerwach 

prezentowana była muzyka żydowska w jej klasycznej odsłonie (Skrzypek na dachu, Rachem, 

Miasteczko Bełz i inne) oraz współczesna muzyka izraelska z twórczości Asafa Avidana, 

najpopularniejszego obecnie artysty z tego kraju. 

 

 

Gabriela Berbesz-Kupiec 
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Rozgrywki halowej piłki nożnej 

 

 

 W dniu 31 stycznia w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu odbyły się 

rozgrywki halowej piłki nożnej. Nasi chłopcy wygrali z drużyną Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama 

Mickiewicza 7:5, a dziewczęta, nie mając rywalek, zagrały tylko 2 mecze. Jeden z naszymi chłopcami 

i wygrały 4:3, a drugi z reprezentacją Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza, który również 

wygrały 5:3. 

 

 

 

 

Agnieszka Drumowicz i Krzysztof Kubica 



Od 21 do 25 marca dwóch uczniów klasy 2 

naszego liceum Patryk Kłopotowski i Kamil 

Ruta wyjechało na wycieczkę do Brukseli, której 

głównym punktem było zwiedzanie Parlamentu 

Europejskiego. Wyjazd był nagrodą za szkolny 

konkurs wiedzy o integracji europejskiej 

organizowany przez Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, a ufundował go europoseł Pan prof. 

Jerzy Buzek podczas wizyty w naszej szkole. 

Było to wielkie zaskoczenie nie tylko dla nas, 

ale i dla całej szkoły. Wyjazd był 

zorganizowanym wyjazdem uczniów z województwa śląskiego, którzy zostali nagrodzeni w 

różnych konkursach. W niedzielne popołudnie wsiadło nas ponad 40 do autobusu i 

wyruszyliśmy w drogę. Na początku udaliśmy się do miasta Louven, które jest centrum 

akademickiego życia, a znajduje się w nim Wielki Beginaż, który jest wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa Unesco. Później przyszedł czas na Brukselę i jej atrakcje 

turystyczne. Zobaczyliśmy piękny rynek z gotyckim ratuszem, symbol Brukseli, czyli 

Maneken Pis i Atomium, które zostało wybudowane z okazji Expo w Brukseli.  Naszym 

głównym celem był Parlament Europejski i spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem, ale 

poprzedziło go interaktywne muzeum, czyli Parlamentarium. Pokazuje ono historię nie tylko 

Unii, ale także losy Europy w XX 

wieku, jej zmagania wojenne i trudy 

uporządkowania życia politycznego po 

II wojnie światowej. W przystępny 

sposób pokazuje jak działa wspólnota 

europejska, jej zakres działania i 

prezentuje to co robi nie tylko dla 

Europy, ale i dla świata. Każdy mógł 

też zasiąść w pomieszczeniu 

przedstawiającym salę obrad 

Parlamentu, a w niej posłuchać i 

obejrzeć na monitorach przebieg obrad. 

Prelekcja w gmachy Parlamentu Europejskiego poprowadzona przez Pana prof. Jerzego 

Buzka odbyła się już w prawie świątecznym nastroju. Było to w środę przed świętami i 

większość pracowników wyjechała  do swoich domów i ogromny budynek na co dzień 

tętniący życiem wydawał nam się pusty. Pan premier opowiadał nam o swojej pracy i 

obowiązkach w Parlamencie, różnych ciekawostkach związanych z Unią. Nie zabrakło 

miejsca na żarty i humorystyczne opowiadania Pana Profesora. Każdy z nas otrzymał 

odpowiedź na swoje pytanie, nierzadko bardzo skomplikowane i trudne. Po obejrzeniu 

Parlamentu udaliśmy się w powrotną drogę do Polski. 

 Kamil Ruta 



Inicjatywa młodych ! 
Nie słychać o nich codziennie, ale oni są i reprezentują nasze miasto na arenie ogólnopolskiej.  Nie 

bez sukcesów. Lubliniecka grupa Street Workout jest 

inicjatywą młodych ludzi, którzy postawili przed sobą cel, a 

teraz sukcesywnie go spełniają. 

 

Ekipa Street Workout Lubliniec została utworzona w Listopadzie 

2012 roku z inicjatywy Jarosława „Kopena” Kopacza, który 

wspólnie z Kamilem „Mizem” Mizerą zainicjował utworzenie 

grupy. Mimo iż, był to okres już praktycznie zimowy to udało im 

się zebrać całkiem liczną grupę, która mimo niesprzyjających jak 

na tamten okres warunków pogodowych nie poddawała się i 

uparcie dążyła do poprawienia swoich wyników siłowych. SW 

Lubliniec, bo tak w skrócie jest nazywana ta grupa, obecnie jest jedną z najpopularniejszych i 

najprężniej rozwijających się ekip w Polsce. Mimo krótkiego stażu grupa liczy już ponad 20 osób, a ta 

liczba ciągle rośnie wraz z wzrostem popularności w Lublińcu. Sam założyciel podkreśla, że ich 

niewątpliwie największym sukcesem póki co jest doprowadzenie planów budowy parku SW w 

naszym mieście do końca. Przez co zostali zauważeni na arenie ogólnopolskiej wśród ekip Street 

Workout’u. Czym w ogóle jest Street Workout Park? Otóż jest to nic innego jak kompleks drążków i 

drabinek, pozwalających na przeróżne ćwiczenia związane ze Street Workout'em. Dzięki nim nasza 

grupa będzie mogła w pełni promować zdrowy tryb życia w naszym mieście. „Grupa ta jest otwarta 

na nowych uczestników, którzy wybierają zamiast alkoholu zdrowy tryb życia przy pomocy sportu”- 

podkreśla Jaroslaw „Kopen” Kopacz. Park treningowy ma znajdować się na deptaku przy ulicy 

Grunwaldzkiej. Warto również zauważyć, że to pierwszy tego typu obiekt w Polsce ukierunkowany na 

tę dyscyplinę sportu. Park ten umożliwi również organizacje zawodów oraz zlotów dla miłośników 

tego sportu, co po raz kolejny pokaże Lubliniec jako miasto wciąż otwarte na nowe pomysły. 

„Wybudowanie tego obiektu w Lublińcu będzie nie tylko oczywistym sukcesem naszej grupy ale 

również wydarzeniem, które na stałe wpiszę się na karty historii Street Workout'u w Polsce.” 

Oficjalnemu otwarciu parku będzie towarzyszyć pokaz możliwości naszej grupy oraz zlot grup Street 

Workout  z całej Polski, czekamy z niecierpliwością! 

 

                                                                                                                                 Aneta Podsiedlik, II La 
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I znów wrzesień  

 

Po raz kolejny 1 września powróciliśmy do murów naszej szkoły. Korytarz znowu zalała fala 

uczniów, dało się słyszeć entuzjastyczne okrzyki na widok długo niewidzianych kolegów i koleżanek. 

Jednak w całym tym zgiełku znaleźliśmy także chwilę, by upamiętnić kolejną rocznicę wybuchu II 

wojny światowej. 

Jak co roku przywitaliśmy pierwszaków i to nie tylko uczniów. Oprócz uczniów zawitało do naszej 

szkoły kilku nowych nauczycieli: 

Gajda Danuta 

Januszka Rafał 

Nieroda Iwona. 

W tym roku utworzono następujące profile: 

 hotelarsko-handlowy, 

 budowlany, 

 informatyczny, 

 mechaniczny. 

Jak to czasem bywa przyszło nam się pożegnać z kilkoma nauczycielami: 

 Baron Renatą, 

 Chudzińskim Jackiem, 

 Cierpioł Jadwigą, 

 Dulębą Krzysztofem, 

 Krawczyk Krystyną, 

 Pietruchą Marcinem, 

 Wilk Adamem. 
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Wszystkim uczniom życzę zapału do nauki przez cały rok oraz mnóstwa wrażeń związanych z licznymi 

wydarzeniami w szkole. 
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Oczekiwania pracodawców  

wobec pracowników na lokalnym rynku pracy 
 

 17 marca odbyła się prelekcja podsumowująca zrealizowany przez uczniów klas I LO, II LOA, 

II HT i III TH projekt pt. "Oczekiwania pracodawców wobec pracowników na lokalnym rynku pracy". 

Projekt został zrealizowany pod nadzorem nauczycieli przedmiotów zawodowych - Jolanty Romańskiej, 

Krystyny Pacudy, Ewy Swarlik, Sławomira Kościelnego i Justyny Dorobisz. W spotkaniu uczestniczyli 

tegoroczni maturzyści z klas IV HT, IV TH, IV TB oraz uczniowie klasy II LOB. W trakcie spotkania 

przestawiono prezentacje multimedialne dotyczące bezrobocia w powiecie lublinieckim, w Polsce 

i na świecie oraz preferencji pracodawców w odniesieniu do kompetencji i kwalifikacji potencjalnych 

pracowników, a także wyniki badania ankietowego dotyczące oczekiwań pracodawców 

wobec pracowników na lokalnym rynku pracy. 

Z przeprowadzonych badań marketingowych z zakresu  oczekiwań pracodawców wobec 

pracowników na lokalnym rynku pracy można wnioskować, iż ożywienia na lokalnym rynku pracy nie 

będzie w zakresie zatrudnienia, przynajmniej do końca tego roku. Wyniki badania dotyczącego 

pespektyw zatrudnienia nie nastrajają optymizmem. Największa liczba osób, która mogłaby uzyskać 

pracę na lokalnym rynku dotyczy:  branży handlowej i gastronomicznej. Natomiast pojedyncze osoby 

mogłyby uzyskać zatrudnienie w zawodach: fryzjer, kosmetyczka, drwal, elektryk, pracownik fizyczny 

branży budowlanej i operator maszyn. 

Ewa Swarlik 
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Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego 

 

          22 marca w Zespole Szkół Technicznych w Płocku zakończył się VI Ogólnopolski Młodzieżowy 

Konkurs Mechaniczny. W Konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie 

techników o profilach mechanicznym i pokrewnych. Wzięli w nim udział uczniowie z całej Polski – 

łącznie było 27 drużyn po trzech zawodników . Najczęściej byli to uczniowie klas trzecich i czwartych. 

Nasi uczniowie z klasy II TM: Tomasz Klimza, Andrzej Thomann i Radosław Wojtas wzięli również 

udział w Konkursie i z pewnością poczuli jego atmosferę. A może nabrali pewności, że warto się uczyć 

i zdecydowali o udziale w przyszłym roku z większym zapasem wiedzy? 

          Drużynowo zajęliśmy 19 miejsce i z satysfakcją informujemy,  

że Tomek Klimza w rywalizacji indywidualnej na 81 zawodników, zajął ex oequo 12 miejsce. Liczymy 

na to, że dla wszystkich zawodników, a może i dla innych uczniów klas TM, będzie to zachętą 

do uczestniczenia w tego typach Konkursach, chociażby ze względu na atrakcyjne nagrody (w tym roku 

były to np. laptopy)! Trwają rozmowy, aby w przyszłym roku najlepsi dostali indeksy uprawniające 

do studiowania na Wyższej Uczelni Technicznej  

 

        Tomek Klimza  

         na Konkursie  

 

 

 

 

Iwona Gnych 
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FINAŁ KONKURSU LITERACKI SMS 
 

 Pierwszy dzień wiosny od trzech lat obchodzony jest w naszej szkole dość szczególnie. Dzień 

Talentów jest bowiem imprezą towarzyszącą finałowi Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

LITERACKI SMS Poezja i proza na 160 znaków. Konkursowi patronowali: Poseł na Sejm, Izabela 

Leszczyna, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty. Sponsorem 

nagród była firma SMS API, którą reprezentował Dyrektor Wojciech Kaczmarek, oraz Stowarzyszenie 

Otwartych Drzwi działające przy naszej szkole.  

W tym roku Grand Prix ufundowane przez Poseł Izabelę Leszczynę pojedzie do Białegostoku. 

Statuetkę i nagrody rzeczowe otrzyma Kornelia Śpiewak. Jury nagrodziło następujące osoby: 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

I miejsce - Klaudia Ciepłucha z Wrocławia  

II miejsce - Joanna Czarnołęska z Częstochowy 

III miejsce - Barbara Patykiewicz z Sosnowca 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych 

I miejsce - Anna Mucha z Sieradza woj. Łódzkie 

II miejsce - Maria Suchocka ze Świętajna woj. warmińsko – mazurskie 

III miejsce - Urszula Maciejewska – Białystok 

 

Wyróżnieni zostali:  

Patryk Samborski – Białystok 

Kamil Ruta – Lubliniec 

Zuzanna Kowalczyk - Białe Błota  

Monika Banak – Lublin 

Krystian Wręczycki - Ciasna 
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VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  
 

 VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów już za nami. 19 marca 

21 gimnazjalistów z 10 gimnazjów powiatu lublinieckiego oraz z gimnazjum w Kaletach rywalizowało 

o miano najlepszego przyrodnika powiatu lublinieckiego. Zmagali się na polu wiedzy geograficznej, 

biologicznej, fizycznej i chemicznej. Aby zdobyć trofeum, musieli rozwiązać test składający się z 40 

pytań.  

Wyniki konkursu :  

I miejsce  Patrycja Wąsik - Gimnazjum nr 1 w Lublińcu 

II miejsce Paweł Matusek - Gimnazjum w Lubecku 

III miejsce Anna Ledwoń - Gimnazjum nr 2 w Lublińcu 

Przyznano także dwa wyróżnienia: dla Aleksandry Ptak z gimnazjum w Kaletach oraz dla Dawida 

Kasprzaka z gimnazjum w Kochanowicach. 

Gimnazjalistom gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy także sponsorom 

konkursu, którzy ufundowali główne nagrody, są to : Nadleśnictwo Lubliniec, Urząd Gminy Herby, 

Urząd Gminy Kochanowice, Urząd Gminy Boronów oraz Urząd Gminy Ciasna (fundator nagród 

książkowych). 

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

Anna Siwiaszczyk, 

Małgorzta Klimczyk, 

Beata Kąpielska 
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„Ciekawa lekcja” 
 

 Nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy 

w Katowicach w ramach wykładów z cyklu „Ciekawa lekcja” prowadzonych przez nauczycieli 

akademickich WSZOP. Wykłady stanowią atrakcyjne uzupełnienie lekcji języka polskiego. 13 marca 

gościł u nas dr Tomasz Bielak, który zapoznał uczniów z dwoma ważnymi zagadnieniami: 

manipulacjami w mediach najnowszych oraz aspektami przestrzeni informatycznej. Pierwszy wykład 

miał na celu wskazanie wyraźnych nadużyć w programach informacyjnych i kanałach 

społecznościowych, ukazanie problemów z definiowaniem przemocy w mediach oraz rozumieniem 

agresji w grach komputerowych.  Natomiast drugi wykład dotyczył zjawisk, które w ostatnich latach 

inspirują, ale też różnicują polską społeczność internetową: filmów, demotywatorów  i komentarzy 

internautów.  

Uczniowie i nauczyciele byli zadowoleni z uczestnictwa w wykładach - sposób przekazu 

i poruszana problematyka były niezwykle trafne, ponieważ dotyczyły potrzeb współczesnych 

użytkowników mediów, czyli nas wszystkich.  
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II miejsce w konkursie SUDOKU 
 

 Już po raz siódmy wzięliśmy udział w powiatowym  konkursie Sudoku, który odbył  się 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Naszą szkołę reprezentowała 

Mariola Widera z klasy II LOb oraz Karolina Mańka z klasy I TB. Konkurs odbywał się w dwóch 

etapach. Pierwszy etap polegał na wylosowaniu i pokonaniu przeciwnika. Los nietety postawił 

naprzeciwko siebie Mariolę i Karolinę. Druga z nich szybciej poradziła sobie z zadaniem, ale niestety 

popełniła błąd. W kolejnym etapie znalazła się Mariola, która jako druga rozwiązała poprawnie 

łamigłówkę SUDOKU. Tym samym MARIOLA WIDERA ZAJĘŁA II MIEJSCE  w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gratulujemy! 

                                  Nauczyciele matematyki 
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Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów 
 

  5 marca w naszej szkole odbył się II Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego 

dla Gimnazjalistów. Współzawodniczyło ze sobą osiem dwuosobowych drużyn reprezentujących szkoły 

powiatu lublinieckiego. Uczniowie oprócz znajomości języka musieli wykazać się kreatywnością, 

umiejętnością pracy w grupie i poczuciem humoru. Podczas zadań konkursowych uczniowie słuchali 

oryginalnych tekstów, oglądali niemieckie filmy i tworzyli komiks.  

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom naszego konkursu panom Janowi Czukowi, 

Andrzejowi Dyli oraz Januszowi Bednarczykowi. Wsparło nas także WSiP oraz Goethe Institut 

Krakau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy uczniom  za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. 

Organizatorki: Aleksandra Bawor, Iwona Wosik 
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"Wspólnie dla edukacji zawodowej" 
 

 29 kwietnia odbyła się w naszej szkole konferencja poświęcona projektom zagranicznym 

pod hasłem "Wspólnie dla edukacji zawodowej". Do udziału w konferencji zaproszeni zostali 

członkowie Stowarzyszenia Otwartych Drzwi, kadra kierownicza ZSOT, nauczyciele, pracodawcy 

i uczniowie. Okazją do zorganizowania spotkania było zakończenie projektu wymiany doświadczeń 

Leonardo da Vinci VETPRO, polegającego na doskonaleniu zawodowym osób związanych 

ze szkolnictwem zawodowym.  

Spotkanie otwarła Dyrektor ZSOT, Joanna Walczak. Uczestnicy konferencji zapoznali się 

z rezultatami projektu, wysłuchali sprawozdania z tygodniowego stażu w Granadzie w lutym b.r. 

Prezentacji działań towarzyszyły informacje na temat systemu edukacyjnego Hiszpanii, zasad 

organizacji praktyk zawodowych, wyposażenia szkół i zakładów pracy i wniosków z realizacji projektu. 

Wyjazd do Granady okazał się bowiem bardzo owocny. Jednym z rezultatów jest nawiązanie 

partnerstwa w sprawie organizacji kolejnych projektów dla młodzieży w 2014r., m. in. 

dla informatyków, mechaników i techników architektury krajobrazu.  

W programie konferencji przewidziano również sprawozdania z praktyki zawodowej w Norwegii 

w ramach projektu Leonardo da Vinci "Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczmy się 

od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie". Prócz tego przedstawione zostały rezultaty projektu 

Comeniusa "Magia czytania siłą odkrywania siebie" i projektu AIESEC, w ramach którego co roku 

w naszej szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach ze studentami z różnych krajów świata. 

Na zakończenie Jolanta Wróbel - Prezes Stowarzyszenia Otwartych Drzwi, przedstawiła możliwości 

pozyskiwania funduszy europejskich na realizację 

indywidualnych projektów dla uczniów, osób 

poszukujących pracy i pracowników.  
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Szkoła i Stowarzyszenie złożyły w bieżącym roku szereg wniosków o dofinansowanie 

projektów. Jeżeli zyskają one przychylność Narodowej Agencji programu "Uczenie się przez całe 

życie", to obecni uczniowie oraz nauczyciele będą mogli skorzystać z:  

1. Projektu Comenius pod kierunkiem p. A. Giemzy - Jurgi (Rumunia, Włochy, Turcja, Niemcy, 

Czechy, Islandia) 

2. Projektu Comenius pod kierunkiem p. M. Ziai (Niemcy, Finlandia, Węgry, Cypr, Belgia) 

3. Projektu Leonardo da Vinci IVT pod kierunkiem p. I. Gnych (Niemcy) 

4. Projektu Leonardo da Vinci IVT pod kierunkiem p. K. Myrcik  (Niemcy) 

 

Ponadto planowane są szkolenia z funduszy przeznaczonych na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli: 

1. Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej - 6 nauczycieli (Grecja). Projekty są 

zatwierdzone i odbędą się w lipcu 2013. 

2. LdV VETPRO pod kierunkiem p. J. Romańskiej (Wielka Brytania) 

3. FSS - pod kierunkiem p. J. Wróbel (Finlandia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Myrcik 
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FINAŁ KONKURSU 

RECYTACJI TEKSTÓW BŁ. JANA PAWŁA II 
 

 W czwartek 25 kwietnia do naszej szkoły zawitali finaliści III ŚLĄSKIEGO KONKURSU 

RECYTACJI TEKSTÓW KAROLA WOJTYŁY – BŁ. JANA PAWŁA II. Wcześniejsze eliminacje 

rejonowe w Chorzowie, Czerwionce-Leszczyniech oraz Lublińcu wyłoniły 21 finalistów. 

Organizatorem konkursu od trzech lat jest nasza szkoła, a patronat nad konkursem objął ks. biskup 

gliwicki, Jan Kopiec oraz wojewoda śląski, Zygmunt Łukaszczyk. O godz. 10:30 pani dyrektor Joanna 

Walczak oraz koordynator konkursu ks. Marcin Wojtczak przywitali finalistów z opiekunami 

oraz komisję oceniającą, w skład której weszli: Maria Domagała, Małgorzata Derkowska, Milena 

Doleżych-Szymiczek oraz ks. Piotr Mańka i ks. Tomasz Przybyła. Finaliści pochodzili z Katowic, 

Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia Zdroju, Psar, Radzionkowa oraz Lublińca. Nie dotarli uczniowie 

z Wisły i Żywca. Przesłuchania finalistów odbyły się w naszej szkole, po czym goście udali się 

do Szkoły Muzycznej w Lublińcu, gdzie w auli mogli zobaczyć spektakl teatralny "Opowieśc o miłości" 

w wykonaniu naszej szkolnej Grupy Teatralnej. Następnie pokrzepiliśmy się smaczną pizzą i o godz. 

14.00 w kościele św. Anny odbyła się Gala Finałowa konkursu. 

A oto wyniki: w kategorii słowa mówionego: 

 I miejsce - Grzegorz Gałka z Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju (recytacja 

komentarza do psałterza Gotyk i renesans) 

 II miejsce zajęła Natalia Oleksik z LO w Psarach 

 III miejsce Wioletta Wielgos z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.  

 

W kategorii poezji śpiewanej: 

I miejsce - Łukasz Molenda z klasy IV TI ZSOT (utwór Jesteś samą ciszą 
II miejsce - Katarzyna Świerczok III LO ZSOT 

Łukaszowi i Kasi towarzyszył zespół w składzie: pan Dawid Gołombowski, Marcin   

Gołombowski i Krzysztof Sacha.  

III miejsce - Marta Krakowczyk z Wodzisławia Śląskiego.  
Finaliści otrzymali cenne nagrody – tablet, kolumny, słuchawki oraz poezję Jana Pawła II.  
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Galę Finałową ubogacili zwycięzcy Konkursu, recytując i śpiewając teksty bł. Jana Pawła II. 

Niecodzienne było wystąpienie starszej pani z parafii św. Mikołaja w Lublińcu, która w imieniu 

uczestniczących w kościele ze wzruszeniem podziękowała młodzieży oraz organizatorom konkursu. 

W finałowej gali uczestniczyli przedstawiciele mediów oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Lublińca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. M. Wojtczak 
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Dziewczyny z „Kazika” 

zdominowały częstochowski „ Bieg w Kasku”  
 

 25 kwietnia w ramach DNI OTWARTYCH DRZWI Politechniki Częstochowskiej odbył się 

kolejny w Polsce „ Bieg w Kasku”. Celem tego przedsięwzięcia była promocja kierunków 

inżynierskich, matematycznych i ekonomicznych pod hasłem „Dziewczyny na Politechniki”. Liczna 

grupa dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych zmierzyła się na dystansie jednego kilometra. 

Obowiązkiem uczestniczek biegu było przez cały dystans posiadać na głowie kask ochronny. Z naszej 

szkoły oczywiście na linii startu zameldowały się uczennice klas technikowskich. W klasyfikacji 

końcowej KAZIK zebrał największą ilość trofeów. 1 miejsce w klasyfikacji maturzystek wybiegała 

Kinga Arndt z 4 TH, w klasyfikacji open 3 miejsce zajęła Daria Jelonek - 3 TH, a w klasyfikacji 

nauczycieli 2 miejsce wywalczyła Karolina Pilarska. Nasze dziewczyny jak zwykle pokazały charakter 

oraz wolę walki tak charakterystyczną dla uczniów ZSOT. Oprócz udziału w biegu uczniowie klas 3TA 

oraz 2HT uczestniczyli w licznych zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach prezentujących potencjał, 

jakim dysponuje Politechnika Częstochowska. Całemu przedsięwzięciu patronowało Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

 

 

 

Wycieczkę zorganizowały: 

H.Sukienik, K.Pilarska, 

A.Drumowicz  

oraz A.Siwiaszczyk 
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Comenius w Grecji 
 

 W dniach od 15 do 19 kwietnia grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły przebywała 

na mobilności w Grecji.  Odbyła się ona w ramach projektu Comenius „Magia czytania, siła odkrywania 

siebie”.  Było to już niestety ostatnie spotkanie.  Zadaniem wszystkich uczestników było 

zaprezentowanie i promowanie swojej kultury, regionu, miasta, szkoły i kraju. Polska grupa zrobiła to 

doskonale. Wręcz rzuciła wszystkich na kolana. Cudzoziemcom bardzo zaimponował polonez, 

do którego później tłumnie się przyłączyli, by też spróbować swoich sił w zatańczeniu tego uroczystego 

tańca.  

Uczniów z Polski zachwyciło wiele kwestii. Pierwszą z nich była gościnność i serdeczność  

Greków. - Poczułem się, jakbym miał drugą rodzinę – mówił Kacper Chromiak z 1 TB. Nie tylko to 

było jednak miłą niespodzianką. Dla Soni Jamik, uczennicy klasy 1LO, wyjazd był możliwością 

poznania nowych przyjaciół. - Tutaj nikt nie patrzy na to, jak wyglądasz, czy jak się zachowujesz. 

Wszyscy przyjmują cię takim, jakim jesteś - zachwycała się otwartością kolegów z Grecji. Każdy 

z uczestników wyniósł z tego doświadczenia coś wartościowego.  Tydzień spędzony w Grecji 

z rówieśnikami z Comeniusa pozwolił uczniom otworzyć się i nabrać pewności siebie w posługiwaniu 

się językiem angielskim w sytuacjach codziennych. 

 

 

 

 

 

 

Kinga Musiałek klasa 1LO 

L

O 
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Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego 
 

 18 kwietnia uczennice naszej szkoły stanęły do rywalizacji w rejonowym etapie 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W kategorii recytacji i poezji śpiewanej wystąpiły: 

Dominika Machoń, Aleksandra Zuzel, Julia Suchara, wszystkie z I LO. W konkursie wzięła również 

udział była absolwentka naszej szkoły, dziś studentka, Monika Gatnar.  

W wyniku przesłuchań jury zakwalifikowało do eliminacji wojewódzkich dwie reprezentantki 

naszego powiatu - Dominikę Machoń i Monikę Gatnar. Kwalifikacja w regionie częstochowskim aż 

dwóch osób z Lublińca to prawdziwy ewenement i tym samym ogromny sukces. Obie uczestniczki 

wezmą udział w dwudniowych warsztatach połączonych z eliminacjami wojewódzkimi w dniach 11 i12 

maja. Wówczas rozstrzygnie się, kto będzie reprezentował województwo śląskie w finale OKR 

w Ostrołęce i Słupsku. 

 

 

 

Nasze uczennice 

wraz z reprezentacją sąsiedniej 

lublinieckiej szkoły, Liceum im. 

A. Mickiewicza. 

 

 

 

 

Katarzyna Myrcik 
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Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny 
 

 25 kwietnia uczniowie klasy II TM Dominik Ledwoń, Sebastian Spallek i Tomasz Klimza 

wspierani przez innych uczniów-kibiców naszej szkoły oraz opiekuna, Iwonę Gnych,, zdobyli 

II miejsce w  finale etapu Okręgowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. 

 

Turniej odbył się na terenie Ośrodka „WORD” w Częstochowie a konkurencje były następujące: 

A) sprawdzian wiadomości z historii polskiej motoryzacji,  

B) sprawdzian z umiejętności udzielania pomocy 

przedmedycznej,  

C) przygotowanie pojazdu do jazdy,  

D) jazda sprawnościowa motorowerem, według trasy 

przejazdu podanej przez organizatora,  

E) jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem 

Stewarta”. 

 

    

    

 

 

Iwona Gnych 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

Kwiecień / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 

 

 

Pożegnaliśmy maturzystów 
 

 W piątek 26 kwietnia pożegnaliśmy maturzystów. 

Za kilka dni przystąpią do matury, a w czerwcu staną 

do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Uroczyste zakończenie nauki to chwila niezwykle ważna 

w życiu szkoły. Stanowi podsumowanie kilkuletnich zmagań 

i jest momentem, w którym rozpoczyna się kolejny etap 

życia. W tym roku naszą szkołę opuszcza 6 klas. W tym 

licznym gronie znalazło się wielu abiturientów, którzy 

za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły 

i aktywność pozalekcyjną otrzymali Nagrody Dyrektora. 

Tytuł Primus Inter Pares otrzymała Martyna Gerlic, 

uczennica klasy 4HT, ubiegłoroczna finalistka Olimpiady 

Wiedzy Hotelarskiej. W uroczystości wzięli udział rodzice 

najzdolniejszych uczniów. 

Spotkanie dla maturzystów uświetniły występy 

pierwszoklasistów pod kierunkiem Justyny Włodarczyk i Iwony Lewke. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katarzyna Myrcik 
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VI Międzypowiatowy Konkurs Informatyczny 
 

 16 kwietnia do konkursowych zmagań przystąpiła grupa informatyków z powiatów 

lublinieckiego i częstochowskiego. Po raz kolejny uczestnicy udowodnili, że posiadają zarówno wiedzę 

teoretyczną jak i praktyczne umiejętności. W części pierwszej zmierzyli się z pytaniami testowymi 

oraz otwartymi. Część druga stanowiła wyzwanie sprawdzające zdolności w zakresie obsługi arkusza 

kalkulacyjnego. Autorem zadań w tegorocznej edycji był Centralny Ośrodek Szkoleniowy ECCC 

prowadzony przez Stowarzyszenie "Humaneo". Honorowy patronat nad konkursem objęli Śląski 

Kurator Oświaty Stanisław Faber, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Starosta Powiatu 

Lublinieckiego Joachim Smyła. Nagrody rzeczowe w postaci tabletu, dysku zewnętrznego 

oraz bezprzewodowych słuchawek ufundowało Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Dodatkowo 

uczestnicy otrzymali podręczniki w II tomach obejmujące cały obszar IT (8 modułów) przesłane 

przez Stowarzyszenie "Humaneo". 

Tegoroczne podium opanowali: 

 1 miejsce Arkadiusz Kożuch z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie, 

 miejsce 2 zajął Maciej Ciach z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu, 

 miejsce 3 wywalczył Mateusz Knop także z Technicznych Zakładów Naukowych 

w Częstochowie, 

Dodatkowo Komisja 

Konkursowa przyznała 

wyróżnienie dla ucznia Zespołu 

Szkół Technicznych, Krystiana 

Starczewskiego. 

i 

 

 

Marta Pulcer 
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Młody chemik  
 

 10 kwietnia Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu gościł 28 uczestników 

z 14 szkół województwa na finale VIII Wojewódzkiego Konkursu MŁODY CHEMIK. I etap konkursu 

odbył się w marcu w ZSOT oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie. 

Po zmierzeniu się z zadaniami przygotowanymi przez dr inż. Sylwię Magierę, pracownika Katedry 

Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, uczestnicy konkursu zobaczyli 

najciekawsze prace uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu zrealizowane 

w ramach projektu "Chemia w kosmetykach". Wysłuchali również wykładu dr inż. Wojciecha Kuźnika, 

pracownika Katedry Fizykochemii i technologii polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki 

Śląskiej – pochodzącego z Lublińca. Nagrody finalistom konkursu wręczyła Bożena Podleśka – 

Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz Dyrektor ZSOT, Joanna 

Walczak. 

Zwycięzcami konkursu zostali: 

1. Łukasz Urbaniec z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie  

2. Sebastian Malczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie  

3. Wojciech Bodusz z Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących 

w Tarnowskich Górach  

Konkurs odbył się dzięki 

zaangażowaniu nauczycieli z 

Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-

Technicznych w Lublińcu: 

Moniki Demarczyk i Marioli 

Strzody oraz Grzegorza Fortuny 

z I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Karola Miarki w Mikołowie.  



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

Kwiecień / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 

 

 

 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

Kwiecień / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 

 

 

Sukces piłkarek ręcznych  

 
 

 9 kwietnia w Gliwicach odbył się turniej półfinałowy wojewódzkiej „Licealiady” Młodzieży 

Szkolnej w piłce ręcznej juniorek. Oprócz renomowanych zawodniczek z Gliwic, Bytomia i Rudy 

Śląskiej na turnieju pojawiły się także nasze dziewczyny, a  trzeba wspomnieć, iż zdarzyło się to  po raz 

pierwszy w historii szkoły. Droga do sukcesu nie była łatwa. Dziewczyny musiały kolejno zwyciężyć 

rozgrywki na szczeblu powiatu, następnie rejonu tarnogórskiego i dopiero mogły się zmierzyć 

z potęgami województwa śląskiego.  Pierwszy mecz został rozegrany z jedną z lepszych szkół 

sportowych w Polsce- ZSET Sośnica Gliwice, która zwykle w zawodach ogólnopolskich zajmuje 

czołowe miejsca. Przegrany tylko 7 bramkami mecz nie był jednak dla zawodniczek „Kazika” porażką, 

lecz mobilizacją do dalszej rywalizacji. Kolejne spotkanie  nasze szczypiornistki rozegrały  z bytomskim 

ZSAS, był to mecz o trzecie miejsce w turnieju. Tutaj jednak, jak to w sporcie bywa, role się odwróciły. 

Od początku ilością punktów górował „Kazik” i przewagi tej nie oddał już do końca spotkania . Mecz 

zakończył się zwycięstwem naszych szczypiornistek 15:8,  zapewniając drużynie miejsce na podium 

w tym prestiżowym turnieju. Taka sytuacja nie miałaby jednak miejsca,  gdyby nie rewelacyjne 

interwencje bramkarki Roksany Matusek, która wykazała się  profesjonalizmem i zachwyciła licznie 

zebranych  kibiców. Jednakże gra całej drużyny zasługuje na pochwały. Ambitnie i  bez kompleksów – 

tak ocenia postawę zespołu trenerka, Henryka Sukienik. 

 

ZSOT wystąpił w następującym składzie: 

Daria Durmowicz (kapitan zespołu), Oliwia 

Duda, Ilona Gromada, Patrycja Habatuła, 

Edyta Krzyszczak, Kasia Lizura, Sylwia 

Manczyk, Roksana Matusek, Gosia Osadnik, 

Jola Pietrucha, Patrycja Zakrzewska 

i Magdalena Zalewska. 
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Gazeta Wyborcza 
 

 Uczniowie klas 1LO i 2 TI, postanowili przedłużyć sobie okres świąteczny, udając się 3 kwietnia 

na wycieczkę do Będzina i Tychów. Pierwszym przystankiem naszej wyprawy było zwiedzenie zamku 

w Będzinie. Mogliśmy się zaznajomić z bronią białą  i palną, jak również z elementami zbroi rycerskich. 

- Zamek jest niezwykle interesujący. Znajdujące się w nim  muzeum posiada wiele ciekawych 

eksponatów, głównie przeróżne rodzaje broni. Dzięki tej wycieczce poznałam mnóstwo ciekawostek 

na temat historii Śląska - relacjonuje Daria Drumowicz z 1LO. Kolejnym etapem wycieczki było 

zwiedzenie pałacu Mieroszewskich – barokowo-klasycystycznego dworku położonego w dzielnicy 

Będzina. Pałac nie tylko przyciągał swoim pięknem zewnętrznym,  ale również zasobnym urządzeniem 

wnętrz.  Zamek, bez wątpienia,  można porównać do wehikułu czasu, wraz z przekroczeniem progu 

znaleźliśmy się w XVIII wiecznej posiadłości zamożnego rodu. Na parterze zwiedziliśmy kuchnię 

i pokoje służby. Na piętrze zaś znajdowały się bogato zdobione pokoje mieszkalne: salon, sypialnia itp. 

- Ogólne wrażenia? Bardzo pozytywne. Wystrój pomieszczeń był bardzo interesujący. Można było 

podziwiać bogatą kolekcję obrazów, wystrój salonów, a także wystawę zabytków epoki kamienia 

oraz pierwsze wyroby z metalu - opisuje Patrycja Kruplin.  
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Ostatnim etapem naszej wycieczki było zwiedzenie redakcji "Gazety Wyborczej" w Tychach.  

Po obejrzeniu 15 minutowego filmu o pracy nad powstawaniem dziennika - od etapu zbierania 

informacji dziennikarskich aż po druk gotowego pisma,  udaliśmy się na zwiedzenie obiektu. 

Najciekawszym aspektem był niewątpliwie proces technologiczny.   

 

 

 

 

 

Dziękujemy p.Wosik, 

p.Pulcer oraz p.Bawor za mile 

spędzony czas.! 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Machoń 1LO 
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POMYSŁ NA SWOJĄ SZKOŁĘ 

 

 Znamy już wyniki konkursu „ZAPROJEKTUJ SWOJĄ SZKOŁĘ”, którego celem  było 

zaprojektowanie odnowienia - udekorowania ścian korytarza szkolnego na II piętrze. Wyzwanie podjęli 

uczniowie budowlanki (a szkoda, że nikt spoza branży się nie odważył!), których fantazja 

i profesjonalizm przysporzył Komisji Konkursowej (Dyrekcja + panowie konserwatorzy) sporo 

kłopotów. Trudno było wyłonić zwycięzcę!  

 

 

Ostatecznie Komisja Konkursowa 

postanowiła, iż II piętro będzie 

odnowione z wykorzystaniem 

trzech projektów: 

 Karoliny Mańki z klasy I TB 

 Macieja  Bochni z klasy  

II TB 

 Daniela Januszki z klasy  

I TB 

 

 

 

Wykonawcami projektów naszych budowlańców będą  uczniowie z klasy II TB, którzy będą 

pracować pod czujnym okiem fachowców ! Uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałych prac! 

A za chłopaków z II TB – wykonawców remontu TRZYMAMY KCIUKI!  
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Wróciliśmy z tarczą 

 

 28 maja silna grupa mądrych ludzi ze szkoły: Monika Holi, Kasia Król i Dagmara 

Ochwatowska z 2LO, Klaudia Krawczyk i Agnieszka Szwarc z 2TI, Beata Prandzioch i Malwina 

Kowol z 3TH oraz Maciek Bochnia z 2TB, wzięła udział w pierwszej edycji konkursu „Mistrz 

Ortografii”. Zorganizowała go Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i dziennik „Życie 

Częstochowy i Powiatu”. Konkurs połączony był z promocją AJD, można było m.in. posłuchać 

koncertu studentów Wydziału Muzycznego, poznać ofertę innych wydziałów i zwiedzić nowoczesny 

budynek przy ul. Zbierskiego (wiedzieliście, że na AJD studiuje Kuba Błaszczykowski?!) 

Tekst szalenie trudnego dyktanda odczytał znany częstochowski aktor, Adam Hutyra, 

a sprawdzali je wykładowcy z uczelni. Musieli to zrobić szczególnie uważnie, bo kandydatów 

na mistrza było ponad stu. Wprawdzie nie udało się nam zdobyć tytułu, ale wywalczyliśmy aż trzy 

nagrody w dodatkowym konkursie wiedzy o AJD i dzienniku „Życie Częstochowy i Powiatu”, 

wykazując się porażającą wiedzą i błyskawicznym refleksem. Nagrody zdobyły Monika Holi i Klaudia 

Krawczyk, a nawet opiekunka, p. Gabriela Berbesz-Kupiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Berbesz-Kupiec 
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„Having Fun with Scotland” 

 

 29 maja w naszej szkole odbył się II Konkurs Powiatowy Języka Angielskiego 

dla Gimnazjalistów „Having Fun with Scotland”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z gimnazjów 

w Ciasnej, Lubecku, Herbach oraz nr 1 i 2 w Lublińcu. Uczestnicy zmierzyli się z testem w języku 

angielskim sprawdzającym wiedzę na temat Szkocji, jej kultury i zabytków, historii oraz geografii. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza że nie był to konkurs typowo językowy, 

gdyż dotyczył znajomości wiedzy na temat kultury kraju anglojęzycznego. 

W wyniku zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zdobyła uczennica z Lubecka Jolanta 

Kompała, drugie miejsce z różnicą jedynie 1 punktu zdobył Szymon Spałek z Gimnazjum nr 1 

w Lublińcu, miejsce trzecie przypadło Martynie Adamik z Herbów. Cenne nagrody dla zwycięzców 

zostały ufundowane przez naszych hojnych sponsorów: Burmistrza Miasta  Lublińca, Wójta Gminy 

Kochanowice, firmę F.H.U.P. TEL-COM Andrzej Gawron, firmę MEGADOM Witolda Pluszczaka 

oraz wydawnictwo Pearson Education. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konkursu 

były nauczycielki języka 

angielskiego Olga Gerasymiv 

oraz Anna Giemza-Jurga. 
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„Uczymy się ratować” 

 

 27 maja  uczniowie naszej szkoły byli koordynatorami Pikniku Integracyjnego pt.: „Uczymy się 

ratować” w Leśniczówce Lubliniec, adresowanego dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej 

z Lubecka. Po przyjeździe na miejsce uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy warsztatowe. Zasady 

udzielania I pomocy przedmedycznej poznawali i ćwiczyli pod okiem ratowników-strażaków 

OSP: Kingi Grzyb, Armina Picza, Kamila Męcki. Zajęcia przeprowadził również ratownik medyczny 

i starszy strażak- p. Patryk Lewandowski. Niespodzianką była wizyta pracowników Ratownictwa 

Medycznego, którzy pokazali uczniom urządzenia znajdujące się w karetce pogotowia ratunkowego. 

Poza zdobywaniem i utrwalaniem zasad udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej był czas na gry 

integracyjne i wspólne ognisko. Mamy nadzieję, że ten dzień i wiedza przećwiczona na warsztatach 

na długo zostaną w pamięci uczniów. Dowodem tego jest fakt, że uczniowie Szkoły Podstawowej 

zaprosili "naszych" ratowników do siebie do szkoły na kolejne warsztaty z ich udziałem. Nasi uczniowie 

kolejny raz udowodnili, że praca wolontariusza nie jest im obca i zawsze można na nich liczyć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Klimczyk 
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Zwycięzcy z IVTB odebrali nagrody 

 

 24 maja Michalina Sowa, Klaudia Wodarczyk i Patryk Kusz (zabrakło jedynie Małgorzaty 

Sojdy) odwiedzili Warszawę w niecodziennym celu – by odebrać nagrodę za zdobycie 1. miejsca 

w polsko – izraelskim konkursie poetyckim „Jehuda Amichai i Wisława Szymborska” filmem „A man 

in his life”. Nasi absolwenci zostali zaproszeni do stolicy przez szacowne instytucje: wiedeńską 

Centropę (organizatora konkursu), Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i Żydowskie 

Muzeum Galicja w Krakowie. Podczas uroczystej gali czuliśmy się jak gwiazdy światowego formatu 

w blasku fleszy. Nagrody zostały wręczone przez dyrektora Centropy, Edwarda Serottę 

oraz przez Knuta Dethlefsena, dyrektora polskiego przedstawicielstwa Friedrich Ebert Stiftung, 

przedstawiciela Departamentu Stanu USA, ambasadora Douglasa Davidsona i przedstawicieli 

amerykańskiej fundacji Taube Foundation For Jewish Life And Culture w Polsce. Swoją obecnością 

zaszczyciła także galę Anna Polony, wybitna aktorka, która w brawurowy sposób odczytała 

wspomnienia Teofili Silberring, dziewczynki z Listy Schindlera, bohaterki sztandarowego filmu 

Centropy z Polski. Nauczyciele z całej Polski oraz przedstawiciele zagranicznych instytucji obejrzeli 

na gali wszystkie zwycięskie filmy.  
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Zebraliśmy mnóstwo gratulacji od przyjaciół z całego kraju, gdyż przez swoją działalność jesteśmy już 

rozpoznawalni. Nasze filmy, zdjęcia z projektu i inne materiały zostały umieszczone na stronie 

Centropy (www.centropa.org). Jesteśmy szczególnie dumni, gdyż nasz  nagrodzony film na stronie 

Centropy znalazł się obok profesjonalnych produkcji z całego świata, a także jeszcze jednego film 

projektowy „Lubliniec. Historia żydowska w powiecie lublinieckim” nakręconego  przez Damiana 

Kozę, Marka Kozę, Grzegorza Małczaka i Dawida Skolika z naszej szkoły. Takie wyróżnienie było 

dla nas wszystkich niespodzianką! Warto tutaj wspomnieć o kolejnym docenionym filmie, „Jews in 

Lubliniec”, który został dołączony do lutowego newslettera Muzeum Galicja jako doskonały przykład 

projektów uczniowskich). 

Odbiór nagrody był także okazją do zwiedzenia nowo otwartego hipernowoczesnego budynku 

Muzeum Historii Żydów Polskich. Absolwenci technikum budowlanego umieli docenić fachowym 

okiem bryłę budynku i niekonwencjonalne rozwiązania architektoniczne. Budowla robi wrażenie 

ogromnymi przestrzeniami, ciepłem i światłem, przemawiając do zwiedzających symbolicznymi 

znaczeniami wejścia, okien, przejść między salami. Mieliśmy możliwość jako jedni z pierwszych 

obejrzeć wizualizację zaplanowanej na przyszły rok wystawy poświęconej tysiącletnim dziejom Żydów 

w Polsce.  

Dodatkowym powodem do dumy dla ZSOT była także nagroda dla p. Gabrieli Berbesz-Kupiec 

za najlepszy scenariusz lekcji na materiałach Centropy (dla przypomnienia – zwycięski film otrzymał 

nagrodę w postaci 750$).  

Wizyta sprawdziła także nasze umiejętności językowe, gdyż cała gala była prowadzona w języku 

angielskim. W tym też języku odbywały się już luźniejsze konwersacje przy kawie i herbacie 

oraz podczas uroczystego obiadu w formie bufetu. 

 

 

 

Gabriela Berbesz-Kupiec 

http://www.centropa.org/
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SUKCES Grupy Teatralnej z ZSOT! 

 

 16 maja  Grupa Teatralna ZSOT miała swój wielki dzień. Nasi aktorzy dwukrotnie, 

przed niemalże pełną widownią, zaprezentowali spektakl teatralny pt. „Opowieść o miłości”, który 

powstał dzięki scenariuszowi i reżyserii ks. Marcina Wojtczaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopołudniowy spektakl, przygotowany dla uczniów i nauczycieli ZSOT, uświetnił galę wręczenia 

 tytułów „Dobrodzieja Szkoły”, które w tym roku zostały przyznane pani Zofii Raczek, panom 

Andrzejowi Bibikowi oraz Piotrowi Woźniakowi.  Natomiast o godzinie 18.00. sala Miejskiego Domu 

Kultury otwarta była dla mieszkańców Lublińca i okolic. Swoją obecnością na spektaklu zaszczycił nas 

pan Burmistrz Miasta, Edward Maniura. Widzowie byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem gry, 

rozwiązaniami technicznymi i ogólnym wyrazem artystycznym przedstawienia. Nie spodziewali się, 

że młodzi ludzie, uczniowie, są w stanie stworzyć i zaprezentować dzieło na takim poziomie, którego 

nie powstydziłby się niejeden aktor. 

Milena Doleżych-Szymiczek 
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Półfinał wojewódzki w Knurowie! 

 
W rozegranym 15 maja na znakomitych obiektach MOSiRu w Knurowie półfinale wojewódzkim 

Śląskiej Ligi Orlików Szkół Ponadgimnazjalnych  o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego 

reprezentacja ZSOT zajęła III miejsce, co oznacza 9-12 pozycję w piłce nożnej szkół 

ponadgimnazjalnych w województwie! Jednak po pierwszym spotkaniu, przegranym niestety 2:3 z ZSP 

nr 3 w Rudzie Śląskiej, z pewnością można czuć ogromny niedosyt. Tym bardziej, że oglądając 

pozostałych rywali, nasi zawodnicy zobaczyli, że poziom był wyrównany, a rywale i finał wojewódzki 

był jak najbardziej w naszym zasięgu...  Niestety słabsza forma, sporo nerwowej gry oraz prostych 

błędów, a także niewykorzystane 3 sytuacje (choć prowadziliśmy 1:0!) spowodowały, że graliśmy 

"zaledwie"  o III miejsce w turnieju. Tutaj nie daliśmy szans ZS nr 1 z Piekar Śląskich, pokonując ich 

4:1 (bramki: Roland Skolik 2, Sebastian Hindera, Krzysztof Radzioch). Zwycięztwo turnieju i awans 

do finału wojewódzkiego wywalczyli gospodarze - ZSZ nr 2 w Knurowie, pokonując naszego 

półfinałowego przeciwnika w rzutach karnych. Jednak warte podkreślenia jest to, że po raz kolejny 

po: piłkarkach i piłkarzach ręcznych, siatkarzach czy lekkoatletach nasza szkoła jest  znana, dostrzegana 

i szanowana na całym Śląsku, co podkreślali wczoraj w rozmowach nauczyciele - opiekunowie drużyn. 

To niewątpliwie cieszy i z pewnością będziemy nadal się starać, by jeszcze poprawić tę pozycję!  

            Artur Gawin 

Reprezentacja ZSOT: Paweł Kulik 3TM, Sebastian Pisula 3TI, Przemysław Ledwoń 3TM, Patryk 

Jańta 2 LB, Jakub Szufla 2LB, 

Sebastian Hindera 3TB, Roland Skolik 

3TB, Krzysztof Radzioch 3TI, Dawid 

Kraska 1TI, Marek Jelonek 3TI  

Opiekun drużyny: Artur Gawin 
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DZIEŃ OTWARTY W ZSO-T 

 
 

14 maja był w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu Dniem Otwartym. 
  

 

Na przyszłych uczniów szkół ponadgimnazjalnych czekało sporo informacji. Nauczyciele i uczniowie 

ZSOT, poza ofertą kierunków, przygotowali również mnóstwo dobrej zabawy i niespodzianek, 

tj. czekoladowa fontanna! Uczniowie gimnazjów zaznają wyjątkowej atmosfery panującej w ZSOT, 

a co najważniejsze, również będą ją tworzyć! 

 

Milena Doleżych-Szymiczek 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2012/2013 

 

Maj / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka i wykonanie: Jolanta Wróbel 

 

Magia czytania... na trawie 
 

 Świetnym pomysłem okazała się akcja "Czytanie na trawie" zapoczątkowana w piątek 7maja w 

naszej szkole. Wiosenna aura okazała się nader łaskawa. Na szkolnych trawnikach pojawili się pasjonaci 

czytania. Z kolorowym tygodnikiem sponsorowanym przez bibliotekę czy egzemplarzem lokalnej 

lublinieckiej gazety uczniowie spędzali czas na przerwach. Akcja potrwa do końca roku szkolnego, o ile 

oczywiście pogoda będzie nadal sprzyjała odpoczynkowi z czasopismem. Poczytamy - zobaczymy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spędzanie przerw z ciekawym artykułem prasowym jest kolejną innowacją ZSOT. Promocja czytania 

ma związek z realizacją projektu Comeniusa "Magia czytania siłą odkrywania siebie". Wymiana między 

ZSOT a szkołami z Hiszpanii, Rumunii, Grecji, Turcji, Włoch i Węgier objęła swoim zasięgiem 

ogromne grono uczniów liceum i technikum. Przeczytaliśmy w ramach projektu szereg powieści, 

opowiadań i wierszy. Teraz czas na czasopisma.  

                                                                                                                Katarzyna Myrcik 
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Połamania pióra!!! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturzyści wystartowali. We wtorek 7 maja odbył się egzamin pisemny z języka polskiego. 

Po nim matematyka i języki obce, a tydzień później rozpoczęły się egzaminy ustne i pisemne 

z przedmiotów dodatkowych. 

Wtorkowe stresy ustąpiły już chwilę po godzinie 9.00. Korytarze  opustoszały. Wszyscy zasiedli 

na swoich miejscach i zerwali plomby z arkuszy egzaminacyjnych. Uff - ulga. Jest "Przedwiośnie"! 

Od kilku dni w szkole i w Internecie trwały dyskusje, czy będzie Tuwim (Rok Tuwima), czy "Dżuma" 

(jeszcze nie było)... Jak zwykle żadne typowania się nie sprawdziły. W naszej szkole 90% uczniów 

zdecydowało się na "Przedwiośnie".  - To bezpieczny temat - mówili po wyjściu z sal egzaminacyjnych. 

- Wymagał wprawdzie dobrej znajomości losów bohaterów, ale powieść omawiana była w klasie 

maturalnej. Będzie dobrze! Nie bardzo natomiast maturzystom piszącym rozszerzenie przypadły 

do gustu fragmenty noweli Orzeszkowej pt. "Gloria victis" zestawione z wierszem Baczyńskiego 

"Mazowsze". Temat wcale nie był trudny, chociaż Orzeszkowa w rankingu najciekawszych lektur 

szkolnych nie zajmuje czołowej lokaty - komentowali nauczyciele. - Porównanie dwóch tekstów 

zazwyczaj pomaga jednak uzyskać wyższy wynik.  
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Bardziej niż z języka polskiego przewidywalna była matura z matematyki. Co roku powtarzają 

się określone typy zadań. Część arkusza egzaminacyjnego z poziomu podstawowego stanowią zadania 

zamknięte. Niestety, odpowiedzi są ułożone w taki sposób, że jeśli uczeń pomyli się w obliczeniach, 

może wśród odpowiedzi fałszywych znaleźć swój wynik. Centralna Komisja Egzaminacyjna zadbała 

o to, aby nie dać zdającym możliwości zgadywania. Liczy się wiedza i umiejętności. 

 

Katarzyna Myrcik 
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10 tys. kilometrów na rowerze 
 

 Ruszyła wyprawa rowerowa na Syberię. 3 maja o godz. 5:00 w Kokotku została odprawiona  

Msza Św. w intencji wyruszających na rowerową wyprawę do Wierszyny - wioski zamieszkiwanej 

przez Polaków. Wśród 24 uczestników znalazło się 6 osób z Lublińca, w tym Kuba Hepner z klasy 

3 TB oraz jego brat, zeszłoroczny absolwent naszej szkoły – Filip. W ekipie nie zabrakło znanych 

podróżników: Krzysztof Skok, który w 2008 r. pojechał rowerem do Pekinu, Piotr Waksmundzki 

z tytułem Iron Mana. Rowerzyści jadą bez samochodu technicznego i zapewnionych noclegów, 

z 30 kilogramowym bagażem. Podczas wyprawy przejadą m.in. przez Białoruś, Rosję, Kazachstan 

i Mongolię, pokonując  8500 km! Trójka uczestników wraz z Filipem Hepnerem przejedzie 10 tys. km, 

dojeżdżając aż  do Chin.  

W pożegnaniu uczestniczyła nie tylko rodzina i  przyjaciele, ale również profesor Jerzy Buzek, 

burmistrz Lublińca Edward Maniura, o. Andrzej Korda OMI - Zastępca Prowincjała Misjonarzy 

Oblatów MN oraz  zaprzyjaźnieni sportowcy: Tomasz Schmidt, zdobywca Pucharu Świata i mistrz 

Europy w kolarstwie torowym oraz Artur Bilewski, wielokrotny mistrz Polski w kolarstwie szosowym 

i triatlonie. Po wspólnym śniadaniu,  udzieleniu wywiadów oraz odtańczeniu belgijki rowerzyści 

wyruszyli w ponad dwumiesięczną podróż w intencji Polski, zabierając ze sobą relikwie bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki dla kościoła w Wierszynie.  

Organizatorem wyprawy był NINIWA TEAM z ojcem Tomaszem Maniurą OMI na czele.  Ojciec 

Tomasz jest również absolwentem naszej szkoły!     Katarzyna Myrcik 

   


