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Spotkanie pasjonatów fizyki na Uniwersytecie Śląskim 
 

 

 W jesienny, chłodny poranek 30 września uczniowie ZSOT (klasa ILO, I TB, I TM, I TI, I HT, II 

TB, II TI, III TB, III TI, III TM) udali się w kierunku Śląska. Dla pierwszaków to dzień pełen emocji, 

ponieważ była to ich pierwsza wycieczka w nowej szkole. Dodatkowym punktem wyprawy była wizyta 

w kinie, gdzie młodzież mogła obejrzeć dramat wojenny "Sierpniowe niebo. 63 dni chwały". Tradycją 

stało się już, że nasi uczniowie we wrześniu wyjeżdżają na wykłady pt. "Osobliwości świata fizyki", 

zatem głównym celem wyjazdu była wizyta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia 

na uczelni przybliżyły wszystkim uczestnikom zagadnienia znane z teorii i ukazały ich praktyczne 

aspekty, pokazując zastosowanie wiedzy znanej z podręczników w życiu codziennym.  
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 Opiekę nad liczną grupą młodzieży 

sprawowali: Anna Kubat, Maria 

Mikołajczyk - Szczęsna, Dawid 

Gołombowski, Sławomir Kościelny, 

ks. Mariusz Babula.  

Organizatorem wyjazdu był Adam Biernacik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Katarzyna Myrcik 
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Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej 2013/14! 

 

20 września o godzinie 8:50 spotkaniem 1 LO/HT z trzecią drużyną poprzedniego roku 3TB/LB2 

zainagurowany został kolejny sezon piłkarskich Mistrzostw ZSOT 2013/14!   Są to jedne 

z najstarszych rozgrywek sportowych w historii naszej szkoły, mające grubo ponad ćwierć wieku! 

Tytułu z poprzedniego roku na pewno nie obroni 4TB (ale kto wie może tegoroczna 4 TB tego 

dokona... ), bo... po prostu już skończyła swoją edukację w ZSOT! W turnieju rokrocznie swój udział 

zgłasza kilkanaście klas (w tym aż 15!) podzielonych w wyniku losowania na 4 grupy. Awans do rundy 

ćwierćfinałowej uzyskują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.  Prowadzona jest również 

klasyfikacja strzelców, najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju! Pełne emocji rozgrywki trwają 

zwykle ponad trzy tygodnie. 
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 Przez ponad miesiąc trwały największe i najdłuższe rozgrywki sportowe w ZSOT i chyba jedne z 

największych w powiecie, w których udział wzięło 15 zespołów i prawie 150 zawodników! Po 37 

spotkaniach i 245 bramkach strzelonych przez prawie 50 zawodników w piątek 18 października około 

godziny 12:00 poznaliśmy mistrzów! Mecz finałowy był znakomitym i wyrównanym widowiskiem, w 

którym główną rolę odegrały... nerwy oraz bramkarze, a zwłaszcza najlepszy bramkarz turnieju Jakub 

Janik z 3HT broniący w tym meczu jak w transie!  

 Po zakończonych spotkaniach nagrody i drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców 

ZSOT oraz sponsorów: firmy INVADO i  EJOT najlepszym czterem drużynom wraz z organizatorami 

wręczyła Pani Dyrektor Joanna Walczak. 

 Gratulujemy sukcesu 3TI/HT i życzymy pozostałym drużynom podobnych sukcesów i 

podniesienia poziomu sportowego!  

 

 

 

Mistrzowie Szkoły 20133TI/HT: 

T.Rak, J.Janik, D.Jerominek, K.Wypych, S.Pytka,  M Zając,  D.Kaczuga,  M.Neumann, A.Kempa 

 

               Organizatorzy:  

          J.Łuczyński  i A.Gawin 
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"Let's Colour" 

 

 
28 września w sobotni ranek pojedynczo lub grupkami często z młodszym rodzeństwem, 

schodzili się uczniowie naszej szkoły pod przedszkole na ul. Powstańców. Okazało się, że zebrało się aż 

21 chętnych do tworzenia muralu w ramach projektu DULUX "Let's Colour". O godzinie  10.00  

nastąpiło oficjalne rozpoczęcie akcji, która miała potrwać do 16.00. Pracownicy firmy Dulux 

spodziewali się, że w związku z dużą powierzchnią zaplanowaną do pomalowania, malowidło zostanie 

ukończone dopiero w poniedziałek. Tymczasem akcja zakończyła się grubo przed terminem. O godzinie 

13 szablon przygotowany przez firmę Dulux (przód i dodatkowo - jako gratisowy upominek od firmy - 

również boki i tył) został pomalowany.  Potem były już tylko poprawki i malowanie konturów. Akcja 

przyciągnęła nie tylko uczniów naszej szkoły, którzy  jako wolontariusze wykonali znaczną część pracy. 

Przybyło wielu mieszkańców miasta, Burmistrz Lublińca, p. Eugeniusz Gajda z firmy "Nardek"- 

inicjator projektu, przedstawiciele Duluxa, rodzice i dzieci uczęszczające do przedszkola, a nawet 

słynne psy reklamujące firmę. Przy muzyce i  poczęstunkach zorganizowanych przez  dyrekcję 

przedszkola  praca wręcz paliła się wszystkim w rękach. Nie brakło również chwil wzruszenia, kiedy 

panie przedszkolanki rozpoznawały w naszych uczniach swoich pupilków sprzed lat.  
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W poniedziałek rano efekty naszego wspólnego działania zobaczyły pozostałe dzieci. Satysfakcja 

z własnego arcydzieła sztuki malarskiej i wdzięczność maluchów to duża przyjemność, która 

towarzyszyć nam będzie nie tylko dziś, ale przez wiele lat, kiedy będziemy przechodzili obok budynku 

"siódemki" na ul. Powstańców – mówili uczniowie. 

Dziś usłyszeliśmy również wiele ciepłych słów i liczne podziękowania od p. Jolanty Doleżych - 

Dyrektor Przedszkola nr 7 oraz wszystkich pracowników tej placówki. Ich adresatami są: 

Daniel Drozda, Marceli Tudzio, Krzysztof Kruplin, Bartosz Kalarus i Monika Szymanek z klasy 4TAB 

Kamil Barwicki z klasy 3TB 

Nikodem Sowa (z bratem), Michał Doleżych (z siostrami) z klasy 2TB 

Klaudia Kaim z klasy 1TB 

Dawid Kraska, Adrian Maroń, Wojciech Kaniut, Michał Marcińczak, Kacper Mika z klasy 2TI 

Adrian Huber z klasy 2TM 

Kasia Lizura z klasy 2LO 

Karolina Zając, Kasia Kopyto (z siostrą), Ania Gruca, Rafał Seredyński i Martyna Bedlechowicz z 1LO 

p. Anna Siwiaszczyk i Ewa Swarlik 

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zechcieli poświęcić sobotnie przedpołudnie, spotkać 

się w miłej atmosferze i zrobić coś pożytecznego dla innych, za miłą współpracę dziękuje 

Katarzyna Myrcik 
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Nowy rok - po nowemu 
 

Ależ mamy zdolną młodzież! W dniu rozpoczęcia roku szkolnego świętowaliśmy nie tylko 

uroczysty powrót do szkoły. Podsumowane zostały 2 projekty, w których wiedza uczniów została 

połączona z praktycznym działaniem - modernizacją naszej szkoły. Projekt edukacyjny "Rewitalizacja 

boiska szkolnego" z inicjatywy Karoliny Pilarskiej, pod opieką Rafała Januszki, Daniela Łodzińskiego, 

Macieja Siwińskiego, wykonali uczniowie 3TA-B: Adrian Brylka, Daniel Drozda, Dawid Garcorz, 

Bartosz Kalarus, Szymon Krawczyk, Krzysztof Kruplin, Daniel Mazur, Paweł Pietrzykowski, Artur 

Respondek, Monika Szymanek, Marceli Tudzio, Sebastian Zazgórnik. Projekt obejmował wykonanie 

dokumentacji oraz realizację dotyczącą rewitalizacji obiektu do skoku w dal a także wykonanie obiektu 

do pchnięcia kulą. Materiały podarowali nam lokalni przedsiębiorcy. 

Pod opieką Rafała Januszki, Daniela Łodzińskiego, Macieja Siwińskiego powstało również 

kilkanaście projektów nowej aranżacji II pietra. Malowanie i nakładanie dekoracji z marmolitu odbyło 

się zgodnie z koncepcją Karoliny Mańki (która sporządziła projekt będąc uczennicą klasy I TB) oraz 

Macieja Bochni - wówczas ucznia klasy 2 TB. W czasie wakacji pod okiem naszego konserwatora - 

Mariusz Fiutka 7 uczniów 2 TB wykonało remont. Byli to: Maciej Bochnia, Paweł Sprot, Bartek 

Strzoda, Karol Koza, Dawid Biela i Janusz Wieczorek.  

Podczas otwarcia obiektów p. dyrektor Joanna Walczak podziękowała obecnym na uroczystości 

lokalnym przedsiębiorcom za podarowane szkole materiały budowlane. Dzięki ich ogromnemu 

wsparciu pomysły uczniów miały szansę na realizację. 
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Grupa projektu Leonardo da Vinci na Cyprze 

 

Zeszły rok szkolny 2012/2013 zakończyliśmy drugim wyjazdem hotelarzy do Norwegii, a 

bieżący 2013/2014 rozpoczynamy od trzeciego wyjazdu, tym razem na Cypr! 

Jeszcze przed wrześniem zakończyliśmy kurs języka greckiego, oficjalnego, obok tureckiego, 

języka Cypru. Zajęcia odbywały się w weekendy i choć język do prostych nie należy, to okazało się, 

że istnieje sporo słów i liter, których używamy dość często, np. w matematyce pi, delta, a poza tym 

sałata, feta, ... . Kurs języka zawodowego angielskiego trwał o wiele dłużej i ostatnie zajęcia odbyły się 

na dzień przed wyjazdem. Z uwagi na to, że zdecydowana większość gości hotelu to obcokrajowcy, 

językiem "roboczym" hotelu, jak i całego stażu, jest język angielski. 

 

 

Staż na Cyprze będzie odbywał się przez cztery tygodnie września, czyli w okresie kiedy trwa 

tam akurat szczyt sezonu turystycznego (bo sezon jest cały rok!). Uczniowie podzieleni zostali na kilka 

sekcji oraz grup trzymających się ułożonego wcześniej planu. Każdy ma swojego opiekuna, który 

wyjaśniania, pokazuje i poprawia w razie potrzeby, tak żeby wszystko było na miarę hotelu z czterema 

gwiazdkami. 

 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Wrzesień / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

Tych, którzy nam zazdroszczą stażystą dodatkowych wakacji, możemy pocieszyć, że nie dane jet 

im pospać do obiadu ani poleniuchować cały dzień na rozgrzanej plaży. Room service pracuje od 7:30 

rano do 16, kelnerzy od 7 do 12, a potem od 18:30 do 22:30. Barmani, w zależności od tego czy to bar 

wewnętrzny, czy przy basenie, pracują od  9:30 do 18 lub od 15:30 do północy. Oczywiście są przerwy 

na lunch w południe i kolację wieczorem. I nawet troszeczkę można odpocząć.:-) Ale nie samą pracą 

człowiek żyje i dlatego w wolnych chwilach korzystamy ze wspaniałego cypryjskiego klimatu. Słońce 

na bezchmurnym niebie, ciepła woda w morzu, 30-35 stopni w cieniu w dzień i 27 w nocy. Prognoza 

pogody tutaj jest, no cóż ... nudna. Nikt nie ogląda z fascynacją i niecierpliwością trzy razy dziennie 

telewizji w nadziei, że może jednak nie popada i temperatura wzrośnie. Och, trudno nam będzie wracać 

do kurtek, szalików i ciepłych skarpetek… 

Pozdrawiamy wszystkich!  

 

Grupa hotelarzy 2HT, 3HT,  

 M. Ziaja, A. Stelmaszczyk 
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Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych 
 

Uczniowie klas pierwszych, zgodnie z naszą szkolną tradycją, wzięli udział w zajęciach 

integracyjnych. Dzięki gościnności Nadleśnictwa Lubliniec pierwszoklasiści uczesniczyli wraz 

z wychowawcami w różnorodnych zajęciach pod opieką opiekunów, pedagogów i nauczycieli 

wychowania fizycznego. Rywalizacja pomiędzy  klasami najbardziej opornych zachęciła do współpracy. 

Odkrytych również zostało kilka talentów muzycznych, a niektórzy uczniowie wzbudzili powszechny 

respekt, kręcąc hula-hopem. 

Pogoda dopasowała się do programu dnia i dzięki temu zajęcia w gronie szkolnym okazały się 

prawdziwą przyjemnością. Potwierdzeniem tego są  zdjęcia  

 

 

 

 

 

Katarzyna Myrcik 
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Wspólnie udoskonalamy pracę ZSOT - panel dyskusyjny z udziałem 
uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 

 

16 września w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie kadry nauczycielskiej, 

rodziców, pracowników administracji szkoły oraz uczniów. Dyskusja panelowa poprzedzona była 

zebraniami przedstawicieli wszystkich grup, którym bliski jest rozwój naszej szkoły i poprawa 

warunków nauki i pracy. Celem spotkania było przedyskutowanie oceny pracy szkoły, jej działań 

na wszelakich płaszczyznach, ale także zwrócenie uwagi na kierunki rozwoju i dostrzeżone problemy 

czy utrudnienia, na jakie napotykamy w codziennej nauce i pracy na terenie placówki.  

Społeczność uczniowską naszej szkoły reprezentowali: Aleksandra Zuzel i Katarzyna Lizura 

z klasy 2LO, Kacper Chromiak z 2TB i Szymon Siemiradzki z klasy 3TM. Zostali oni wybrani 

na spotkaniu reprezentantów wszystkich klas. Ich zadaniem było przedstawić opinie uczniów, zgłosić 

wnioski i propozycje na przyszły rok szkolny. Dzięki temu panelowi umożliwiony został  przepływ 

informacji pomiędzy uczniami a nauczycielami. Wiemy, czego oczekujemy od siebie nawzajem i jakie 

stawiamy przed sobą oczekiwania – komentowali uczniowie po zakończeniu zebrania. - Właśnie na tym 

spotkaniu wprost mogliśmy rozmawiać o naszych sukcesach, ale również o rzeczach, nad którymi warto 

jeszcze popracować, by polepszyć naszą szkołę, nasze wyniki i komfort nauki. Każdy z nas ma wpływ 

na otoczenie, w którym się znajduje, dlatego rozmawiajmy i uczmy się od siebie nawzajem. Taką 

możliwość daje nam właśnie dyskusja panelowa - oto wniosek, którym podsumowane zostało zebranie. 

Dyskusje panelowe wszystkich 

grup zaangażowanych 

w funkcjonowanie ZSOT jest już 

tradycją. Pierwsze odbyło się 4 lata 

temu w ramach tzw. profilu szkoły. 

Metoda spodobała się wszystkim 

uczestnikom i również w tym roku 

doprowadziła do ciekawych i zarazem 

bardzo konkretnych wniosków. 

Zapoznamy się z nimi, a potem mamy 

kilka miesięcy na ich wdrożenie. 

Za rok kolejne podsumowanie i ocena. 

                  Katarzyna Lizura 
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Dzień Pierwszaka w ZSOT 

Otrzęsiny 2013 
 

Kto spoza szkoły od rana w piątek 27 września zajrzał w okolice sali gimnastycznej, mógł być 

nieco zdziwiony tym, co tam zobaczył...  Kolorowe lampki, wystrojone misternie materiałami ściany 

i okna oraz barwne i wymyślne stroje organizatorów, a - jak się później okazało- również nieco 

przestraszonych i zaciekawionych pierwszaków, którzy na hasło: "w piątek przebrania obowiązkowe" 

w większości odpowiedzieli świetną inwencją i pomysłowością w przygotowaniu swoich barwnych 

kreacji.  Dzień Pierwszaka ZSOT połączony w tym roku z Otrzęsinami zapewne na stałe wpisze się 

w pamięć większości naszych nowych uczniów. Rozpoczęli oni swoje otrzęsinowe harce zadaniami 

wojskowo-zabawowymi. Potem spędzili niezapomniane chwile w profesjonalnym salonie fryzjerskim, 

na niezwykłym teście IQ i osobowości, tajemniczej zgadywance dotykowej, w szalonym warsztacie 

mechanicznym, przepysznej kuchni ZSOT , na sportowo-sprawnościowej części otrzęsinowych zadań 

oraz taczkowo-szalonych wyścigach, by wreszcie dotrzeć na naszą "kazikową" salę balową, na której 

również nie można było się nudzić!   
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To wszystko, jak co roku, misternie i profesjonalnie przygotowane  dla pierwszaków 

przez uczniów klas starszych. W części głównej tegorocznych Otrzęsin 2013 w obecności Pani Dyrektor 

Bożeny Madler-Zdrojewskiej pierwszaki złożyły "kazikowe ślubowanie". Po chwili również nasi nowi 

pracownicy i nauczyciele zostali, po złożonym ślubowaniu, oficjalnie powitani przez Panią Dyrektor  

w gronie społeczności ZSOT. Jak każe ponad trzydziestoletnia już otrzęsinowa tradycja - nowi 

pracownicy podobnie jak pierwszacy są "przyjmowani" do naszej szkoły poprzez Otrzęsiny!   Kolejne 

kolorowe emocje i "otrzęsinowe pierwszaków zmagania" już za rok, kiedy zapewne równie hucznie 

powitamy następne pokolenie kazikowej młodzieży  . 

 

 

 

 

 

Dziękujemy niezwykle 

gorąco wszystkim, prawie 

pięćdziesięciu "otrzęsinowym 

organizatorom", za ogrom 

wspaniale wykonanej pracy 

zajmującej niekiedy nawet 2 

dni przygotowań! Jesteście 

THE BEST!    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszaków i nowych nauczycieli witamy bardzo serdecznie w gronie społeczności ZSOT 

i życzymy na co dzień równie kolorowych wrażeń oraz tego, by wszystkie chwile spędzone w naszej 

szkole były równie radosne i pełne pozytywnych wrażeń! 

 

Organizatorzy  

      oraz  

   A.Gawin, S.Kościelny,  

A.Drumowicz, K.Pilarska 
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"Our Blue Planet" 

 

 

 Od początku 2014 roku uczniowie ZSOT współpracują z Fundacją Azja-Europa, która zajmuje 

się wspieraniem kontaktów szkół z Azji i Europy. Uczniowie Technikum Budowlanego i Liceum 

Ogólnokształcącego ZSOT realizując projekt "Our Blue Planet" mieli okazję nawiązać kontakty z 

uczniami z wielu państw w Europie, jak i w Azji. 

Celem projektu było zdobycie informacji na temat bezcennego dobra, jakim jest woda oraz podniesienie 

wśród młodzieży świadomości ochrony i zachowania jej zasobów na świecie, a także wymiana 

informacji na międzynarodowym forum i grupie FB ( Ourblueplanet.se ). 

Praca nad projektem polegała min na opracowaniu cyklu notatek na temat wody, począwszy od tych 

podstawowych jak zasoby wód na kuli ziemskiej, jej znaczenie, źródła zanieczyszczeń, do sposobów jej 

zachowania i ochrony. 

 Młodzież dowiedziała się o różnych katastrofach ekologicznych dotyczących akwenów wodnych 

w skali całego świata - relacjonuje Beata Kąpielska - koordynatorka odpowiedzialna za merytoryczną 

stronę projektu. - Zgłębiliśmy problem degradacji wód Morza Bałtyckiego. Poznaliśmy problem braku i 

niedoboru wody w Afryce, a także zasady zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie projektu każdy 

uczeń oprócz wiedzy teoretycznej posiadł także umiejętności praktyczne m.in. każdy potrafi wykonać filtr 

wodny w warunkach polowych. Wkrótce na stronie projektu będzie można pobrać film instruktażowy. 
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Na potrzeby realizacji projektu "Our Blue Planet" zrealizowano w ZSOT warsztaty ekologiczne "Dobre 

rady na codzienne odpady "we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą. 

Odbyła się także wycieczka grupy projektowej do Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu. Uczniowie 

przeprowadzili również tzw. sesję plakatową, a nauczyciele opracowali konspekt lekcji nt. "Woda to 

życie ". 

Praca nad projektem to także szlifowanie języka angielskiego. Uczniowie komunikowali się z innymi 

uczestnikami za pośrednictwem międzynarodowej platformy. Umieszczali na niej opracowane 

informacje o wodzie tłumaczone na język angielski. 

W ramach projektu "Our Blue Planet" powstała strona internetowa, którą prowadzi klasa 1 LO pod 

fachowym okiem Beaty Kąpielskiej oraz koordynatorki językowej anglistki -Moniki Ziai : 

http://ourblueplanet-zsot.blogspot.com. 

Współpraca z Fundacją Azja-Europa ASEF jest efektem międzynarodowej konferencji w Indonezji, w 

której wzięła udział Monika Ziaja w 2013r. Nauczycielka posiada ogromne kontakty międzynarodowe, 

szkoli się za granicą, uczestnicząc w programach unijnych związanych z doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli. Swoje doświadczenia i prywatne znajomości wykorzystuje w pracy w ZSOT. Jej poprzedni 

projekt "Magic of Reading" został uznany za przykład dobrej praktyki i będzie promowany w 

publikacjach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Monika Ziaja jest obecnie koordynatorką następnej 

wymiany dla uczniów ZSOT z Finlandią, Niemcami, Węgrami i Cyprem. 

 

http://ourblueplanet-zsot.blogspot.com/
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Wycieczka do Paryża 

Już we wrześniu 2013r. urodził się pomysł wycieczki do Paryża. Pomysł ten wzbudził ogromny 

entuzjazm wśród uczniów, a kiedy nauczycielki ustaliły program, zaledwie w ciągu kilku dni lista 

chętnych na wyjazd była zapełniona.  

W piątek 31 maja pełny autokar wyruszył w stronę francuskiej stolicy. Droga była żmudna 

i męcząca. Po 17 godzinach nieustannego słuchania francuskiej muzyki i oglądania filmów z Francją 

w tle  w końcu dojechaliśmy na miejsce i od razu zaczęliśmy zwiedzanie. Program wycieczki był 

bardzo ambity, odwiedziliśmy Panteon, katedrę Notre Dame, pałac w Wersalu, wspinaliśmy się na 

wzgórze Montmartre i kilka godzin spędziliśmy w Luwrze. Wszyscy zobaczyli Mona Lizę, Wenus z 

Milo i setki innych dzieł sztuki. Najwięcej radości jednak sprawił nam spacer najsłynniejszą paryską 

ulicą Champs Elysees oraz wjazd na wieżę Eiffla. Zrobiliśmy kilka tysięcy zdjęć z wieżą Eiffla w roli 

głównej i drugoplanowej: pod wieżą, z wieży, za wieżą, przed wieżą, z góry wieży, z dołu wieży 

oraz w kilkudziesięciu innych kombinacjach. 
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Warunki hotelowe także były niespodzianką dla wielu z nas – mówi Hania Myrcik z 1TI. - 

Mieszkaliśmy w maleńkich pokoikach typowych dla podparyskich noclegowni, natomiast w przyjaznej 

atmosferze. Skromna przestrzeń nie stanowiła żadnego problemu.  

W samym Paryżu spędziliśmy cztery dni pełne zwiedzania i dobrej pogody. Były one również 

bardzo męczące, dlatego w drodze powrotnej wszyscy szybko zasnęli i w ten sposób podróż udało się 

znacznie skrócić . 

Dla wielu uczniów wyjazd do Francji był spełnieniem marzeń. - Paryż to miejsce fascynujące, 

budzące skrajne emocje, które posiada  swoje ciemne strony rozświetlane blaskiem tych cieszących 

i wzruszających - mówi Kinga Musiałek z klasy 2LO. - Wiem jedno. Na pewno tam wrócę, by przeżyć to 

wszystko raz jeszcze.  

Paryż to piękne miasto, pełne ciekawych historii i zabawnych ludzi – wspomina Julia Grabińska 

z 1TB. - Warto je poznać nie tylko ze zdjęcia. 

O dobrą atmosferę na wycieczce troszczyły się panie: Henryka Sukienik, Jolanta Wróbel, 

Beata Kąpielska oraz pani Kasia - przewodnik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hania Myrcik  

Julia Grabińska 
 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Czerwiec / 2014 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

 

Barman - barista - nowy zawód w naszej szkole 

 
„Mój wybór, mój zawód, moja kariera” - taki tytuł ma projekt realizowany w ZSOT z funduszy 

unijnych. Właśnie dobiegł końca kolejny etap realizacji działań projektowych. Uczniowie klas trzecich 

(głównie technikum hotelarskiego) uczestniczyli w cyklu zajęć przygotowujących ich do pracy barmana 

- baristy. Zajęcia prowadzone były na wysokim poziomie, a wykładowcą był zawodowiec, który zdobył 

liczne tytuły na konkursach organizowanych w tej specjalności. 

Od września będą realizowane w szkole kolejne etapy tego projektu. 

Katarzyna Myrcik 
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Zwykli bohaterowie 

 

 

Marek Zając i Marek Patyna - uczniowie naszego technikum wykazali się niezwykłym 

refleksem i odwagą, kiedy kilka dni temu na stacji BP w Lublińcu wzniecony został pożar. Nie tylko 

ugasili rozlane przez paliwo, ale również obezwładnili i przekazali w ręce policji mężczyznę, który był 

sprawcą podpalenia. Za wzorową postawę zostali nagrodzeni przez burmistrza Lublińca, komendanta 

powiatowego policji i kierownika stacji benzynowej. O całym zdarzeniu napisał portal 

lubliniec.naszemiasto.pl. 

Gratulujemy! 

Katarzyna Myrcik 

 

http://lubliniec.naszemiasto.pl/artykul/podpalenie-stacji-bp-w-lublincu-udaremnilo-dwoch-mlodych,2386399,artgal,t,id,tm.html#92e6a1445e7ee0bb,1,3,5
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Mamy nowe pomieszczenie 
 

Wprawdzie szkoła się nam nie powiększyła, ale zyskaliśmy nowe pomieszczenie. W północnym 

skrzydle szkoły uczniowie architektury krajobrazu zaadaptowali istniejące magazynki i od nowego roku 

szkolnego będą wykorzystywać nowo powstałe miejsce do zajęć praktycznych. Adaptacja wymagała 

przeprowadzenia renowacji ścian i podłogi. W tym celu wykorzystano fachową wiedzę i umiejętności 

techników budownictwa.  Wykonanie prac przerosło oczekiwania inicjatorek tego projektu: Agnieszki 

Wocławek, Marceliny Wąsik, Soni Skiby, Margarity Pyrek, Karoliny Okaj, Marzeny Machuli, 

Joanny John, Anny Dyli, Dagmary Dudek, które wspierał nauczyciel przedmiotów zawodowych 

Dariusz Demarczyk. Warto dodać, że dziewczęta wykazały się również operatywnością i talentem 

organizacyjnym. Przeprowadziły projekt, rozpoczynając od negocjacji, a skończywszy na sfinansowaniu 

przedsięwzięcia z samodzielnie zarobionych pieniędzy.  

 

 

 

Wysoki poziom wykonania prac remontowych 

zawdzięcza szkoła uczniom klas TB: Szymonowi 

Wieczorkowi, Mateuszowi Blacheckiemu, Łukaszowi 

Wolkownikowi i Dawidowi Kompale. Pracowali oni 

pod okiem nauczyciela zawodu inż. Eugeniusza Gerlica, 

przygotowując się jednocześnie do egzaminów 

kwalifikacyjnych.  
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Wycieczka klasy ITM do firmy ORAS 

 

 6 czerwca klasa I TM z opiekunami Iwoną Gnych oraz Mieczysławem Knopikiem odwiedziła 

firmę Oras w Oleśnie, która od swojego założenia w 1945 roku  stała się pionierem w dziedzinie baterii 

i natrysków. Oras jest liderem na rynku baterii bezdotykowych i elektronicznych. Klasa mechaników 

miała okazję zapoznać się z najnowszymi technikami wytwarzania produktów - od projektowania, 

poprzez nowoczesne procesy obróbki (maszyny CNC), aż do zarządzanie i dystrybucję produktów.  

           Iwona Gnych 
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Kasia Lizura pozdrawia z praktyki w Wiedniu 

 

 Kasia Lizura z 2LO od kilku dni jest na praktykach w firmie LKW WALTER w Austrii, o które 

postarała się po wizycie naszej szkoły w firmie. Złożyła CV, przeszła przez rekrutację, teraz tam 

praktykuje i... zarabia.  

- W pracy jest bardzo, bardzo sympatycznie. Wszyscy są pomocni i bardzo otwarci. Pierwszy tydzień był 

dla mnie głównie nauką całego rytmu i systemu pracy, ale oczywiście jednocześnie nauką języka. 

Pomimo że w firmie jest dużo Polaków, dominującym językiem jest jednak niemiecki. Lekcje 

niemieckiego w szkole nie poszły las, bo nie mam problemów z komunikacją. Pracy jest dużo, ogromny 

przepływ informacji sprawia, że cały czas jest coś do zrobienia, ale myślę, że idzie mi coraz lepiej, 

bo więcej rzeczy umiem już wykonywać w pracy samodzielnie. Jest to świetna nauka nie tylko języka. 

Mogę poznawać świat pracy, ludzi i kulturę, które przypadły mi do gustu. Jednym słowem jest tu super! 

 Kasia swój czas wolny poświęca na zwiedzanie. - W weekendy biegam szybko po mieście 

z mapą, żeby jak najwięcej zobaczyć. Lekcje geografii nie poszły na marne, bo jeszcze ani razu się 

nie zgubiłam :) W tę sobotę udało mi się zwiedzić Zamek Schonbrun i jego okolice, a w niedzielę 

Belweder, jego ogrody. Udało mi się także odnaleźć tu Polonię! 

 

           Katarzyna Myrcik 
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Kaziki w Warszawie  

 

 Z cichego, uśpionego jeszcze Lublińca, wyjechaliśmy wczesnym rankiem w środę, 

by do tętniącej wielkomiejskim życiem stolicy dotrzeć przed południem. Tego dnia Warszawa 

funkcjonowała na podwójnych obrotach w związku z trwającą wizytą prezydenta Stanów 

Zjednoczonych, Baracka Obamy, który przyleciał, by wziąć udział w uroczystościach związanych z 

25 rocznicą wyborów z 4 czerwca 1989 r. Wyjeżdżając, przeczuwaliśmy, że jego obecność może 

wpłynąć na zmianę harmonogramu naszego pobytu w stolicy i tak też się stało. Wszystkie punkty 

programu ściśle powiązane z Zamkiem Królewskim i jego okolicami zostały przełożone na dzień 

kolejny. Rozpoczęliśmy zwiedzanie, ale patrolujące centrum Warszawy helikoptery „zwabiły” nas 

w najbardziej newralgiczne jej miejsce, które przewodnik zdecydowanie nam odradzał . Chęć obejrzenia 

prezydenta USA okazała się jednak zbyt wielka - być w stolicy w czasie pobytu Obamy i go 

nie widzieć?- nie mogliśmy przepuścić takiej okazji! Szanse na zobaczenie go „na żywo” okazały się, 

niestety, zerowe. Ze względów bezpieczeństwa przemawiał on z najniższego miejsca, otoczony szybą 

kuloodporną, kordonem ochroniarzy, a następnie dziennikarzy. Musieliśmy zadowolić się słuchaniem 

jego przemówienia (jakże przydatna okazała się znajomość języka angielskiego!) W uroczystościach 

na Placu Zamkowym, oprócz prezydenta Stanów Zjednoczonych, uczestniczyły delegacje 51 państw, 

nie dziwił zatem widok funkcjonariuszy, którzy byli dosłownie wszędzie (podobno zaangażowanych 

było ich aż 8,5 tysięcy, w tym 7 tys. policjantów i 1166 funkcjonariuszy BOR, 70 osób, również 

prezydent USA miał osobistą ochronę), o tłumach pozostałych ludzi nie wspominając.  
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Kiedy emocje opadły, obejrzeliśmy Kościół św. Anny, Barbakan i mury obronne, a następnie – 

po obiadokolacji - pojechaliśmy do hotelu. Kolejny dzień rozpoczęliśmy spacerem po Łazienkach 

Królewskich, gdzie podziwialiśmy Pałac na Wyspie, Amfiteatr, a także Starą Pomarańczarnię z Teatrem 

Stanisławowskim. Było nam dane również zwiedzić gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

i podziwiać znajdujący się tam jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. 

Następnie udaliśmy się na Rynek Starego Miasta. Tam zwiedziliśmy Bazylikę archikatedralną św. Jana 

Chrzciciela, przyglądaliśmy się też zabytkowym kamienicom mieszczańskim. W dalszej kolejności 

zobaczyliśmy Pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Teatr Wielki i Grób Nieznanego 

Żołnierza. Po krótkim odpoczynku w Ogrodzie Saskim minęliśmy Kolumnę Zygmunta III Wazy, 

by dotrzeć do Zamku Królewskiego, z którego bogatą historią zaznajomili nas przewodnicy. Dzień, 

tradycyjnie, zakończyliśmy posiłkiem. 

 Trzeciego, ostatniego już dnia, zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Warto 

podkreślić, że ekspozycja w muzeum wykorzystuje najnowsze techniki audiowizualne pozwalające 

na interaktywne uczestniczenie w oglądaniu eksponatów. Następnie obejrzeliśmy Stadion Narodowy. 

Na koniec udaliśmy się, przemierzając główne ulice Warszawy - Marszałkowską i Aleje Jerozolimskie, 

do najwyższego budynku w Polsce, czyli Pałacu Kultury i Nauki, by tam, z tarasu widokowego 

podziwiać stolicę „z lotu ptaka”. Przed wyjazdem posililiśmy się w Złotych Tarasach i w doskonałych 

humorach wsiedliśmy do autokaru, który ruszył w drogę powrotną.  

Opiekunowie: 

 Justyna Włodarczyk 

 Iwona Lewke 

 Anna Siwiaszczyk  
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Konferencja historyczna 

 

 17 czerwca w naszej szkole zorganizowana została konferencja historyczna z udziałem 

zaproszonych szkół. Głównym celem tego spotkania była integracja szkół z Lublińca oraz poznanie 

historii danej placówki oświatowej. Konferencję zorganizowano w ramach obchodów 90-lecia ZSOT. 

Na nasze zaproszenia pozytywnie odpowiedziało aż 8 szkół lublinieckich, więc w dniu konferencji 

gościliśmy ponad 40 uczniów wraz z opiekunami. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele 

Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 3, Gimnazjum nr 1 i nr 2 oraz szkół ponadgimnazjalnych. Podczas 

spotkania, które odbyło się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, mogliśmy zapoznać się z historią 

danej szkoły. Wszystkie przybyłe delegacje przedstawiły prezentacje multimedialne oraz filmy.  

           Iwona Lewke  
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Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej  

 

 5 czerwca odbyła się wycieczka klasy 1TB i 2TB do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie 

uczniowie wraz z nauczycielami przedmiotów budowlanych zwiedzili bogatą, plenerową ekspozycję 

zabytków drewnianej architektury wiejskiej Śląska Opolskiego. Klasy, podziwiając bogactwo 

eksponatów skansenu, poszerzyły swoją wiedzę na temat budownictwa drewnianego, jak również mogły 

prześledzić jego ewolucję na przełomie wieków. 

           D. Łodziński 
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Przed ołtarzem Matki Bożej w Lubecku 

 

 25 czerwca uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych 

wyruszyli na pieszą pielgrzymkę do Lubecka.  

 Pokłoniliśmy się Matce Bożej Lubeckiej, podziękowaliśmy za miniony rok szkolny i za 90. lat 

istnienia naszej szkoły. Ksiądz Mariusz Babula odprawił Mszę Świętą, podczas której 

ksiądz Marcin Wojtczak wygłosił pełne ciepła i życzliwości kazanie, a my modliliśmy się za wszystkich 

uczniów i pracowników szkoły. Po Eucharystii udaliśmy się na krótki poczęstunek. Do szkoły 

wróciliśmy zadowoleni, choć pogoda odrobinę pokrzyżowała nasze plany.  

         Milena Doleżych-Szymiczek 
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Tytuł MEN "Szkoła w Ruchu" 

 

 Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej "Rokiem Szkoły 

w Ruchu", a jednym z priorytetowych zadań MEN w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie 

uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

 Nasza szkoła również przystąpiła do tej ogólnopolskiej akcji. Dzięki zaangażowaniu 

nauczycieli oraz uczniów Minister Edukacji Narodowej przyznał nam tytuł "Szkoły w Ruchu". 

         Koordynatorzy akcji: 

        Agnieszka Drumowicz i Henryka Sukienik.  
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Weronika Kandzia pojedzie do Brukseli! 

 

 Kiedy w marcu na naszej stronie szkolnej pojawiło się zaproszenie do udziału w konkursie 

PRESS EFS, nikt nie przypuszczał, że jego wynik będzie tak spektakularny. Wówczas należało opisać,  

jak Europejski Fundusz Społeczny zmienia życie mieszkańców naszego regionu i udowodnić tym 

samym, ilu osobom udało się już odnieść sukces i zrealizować swoje plany. Jedyną pracę konkursową 

w naszej szkole przygotowała Weronika Kandzia z klasy 3HT. Opisała w niej swój ubiegłoroczny 

wyjazd do Norwegii na staż w ramach programu Leonardo da Vinci i … WYGRAŁA! Weronika zajęła 

I miejsce w konkursie dziennikarskim i zdobyła główną nagrodę – jesienią wyjedzie do Brukseli. 

- Nie mogę w to uwierzyć! - mówiła zaskoczona Weronika, kiedy organizatorzy powiadomili szkołę 

o sukcesie.  

 Gratulujemy i zachęcamy jednocześnie wszystkich uczniów do podejmowania wyzwań 

i zdobywania nagród w licznych konkursach, jakie szkoła oferuje.  

        

 

    Katarzyna Myrcik 
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Wizyta w Lentexie 

 
 1 października klasa 3TM wraz z opiekunami p. Iwoną Gnych i p. Piotrem Pękalą odwiedziła 

Zakłady "LENTEX" S.A. w Lublińcu. Na początek zapoznaliśmy się z historią Zakładów, 

podstawowym profilem i możliwościami produkcji, a następnie, podzieleni na grupy, zwiedziliśmy 

Wydziały Włóknin, Wykładzin, Magazynów i Utrzymania Ruchu. Po zakładzie oprowadzali nas 

specjaliści z poszczególnych wydziałów. Młodzież zobaczyła, jak wygląda produkcja jednego 

z największych w Polsce producentów włóknin oraz wykładzin mieszkaniowych, obiektowych 

i sportowych z PVC. Mogliśmy prześledzić praktycznie cały proces produkcyjny wykładzin – 

od momentu nałożenia na włókno szklane gęstej masy z tworzywa sztucznego aż po konfekcjonowanie 

gotowych wykładzin i ich dystrybucję. Ogromne wrażenie zrobiła na nas perfekcja, z jaką działa firma 

i to, że w dobie kryzysu osiąga sukcesy na rynku i wzrost akcji na giełdzie. Wszyscy otrzymaliśmy 

drobne upominki od Zakładów – podkładki pod naczynia wykonane z wykładzin i przewiązane 

kolorową wstążką z włókniny. Liczymy na przyszłą współpracę w zakresie realizacji praktycznej nauki 

zawodu, a może dodatkowo zatrudnienie naszych absolwentów. 

 

 

 

 

           Iwona Gnych 
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ZMIENIĆ SZKOŁĘ  

 

 Szkolna Komisja Wyborcza ogłosiła termin wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego 

na dzień 01 października. Po raz kolejny w naszej szkole wybierzemy EKIPĘ LIDERÓW ZSOT. 

W ubiegłych latach władzę sprawowali chłopcy, zatem liczymy obecnie na większe zaangażowanie 

ze strony dziewczyn. Ekipa Liderów ZSOT to grupa 3-5 osób. Jej członkowie mogą pochodzić z kilku 

klas i reprezentować różne typy szkół. Zorganizowane Ekipy Liderów ZSOT zobowiązane są 

do przedłożenia Szkolnej Komisji Wyborczej nie później niż 25 września listy zawierające nazwę ekipy, 

skład z wyznaczoną osobą lidera, podpisy wyborców popierających ekipę (60 podpisów) oraz program 

wyborczy. Wyborca popiera tylko jednego kandydata.  

 Szkolna Komisja Wyborcza: 

przewodnicząca: Martyna Bedlechowicz wraz z opiekunem SU, p. Anną Kubat 

członkowie: Paulina Wrona, Kacper Chromiak, Nikodem Sowa  

 

 Swój udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego potwierdziły oficjalnie trzy ekipy: 

1. DREAM TEAM w składzie: LIDER - Adam Rozanka -3TM, Dominik Ledwoń - 3 TM, Sebastian 

Spallek - 3TM, Kajetan Sowa - 1LO, Martin Maleska - 3TB 

2. Project: Samorząd Uczniowski w składzie: LIDER - Krzysztof Brzezina - 3TB, Dominika Machoń 

- 2LO, Kinga Musiał - 2LO, Justyna Sklorz - 2LO, Radosław Stanikowski - 2HT. 

3. KABOOM w składzie: LIDER - Dawid Pielat - 3TI, Nicola Kapica - 3LOA, Julia Suchara - 2LO, 

Adrian Huber - 2 TM, Kamil Męcka - 4TM. 
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Komunikat Szkolnej Komisji Wyborczej 

Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza wstępne wyniki wyborów. 

Dream Team:          65 głosów 

Projekt: Samorząd Uczniowski: 150 głosów 

Kaboom:         326 głosów 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Funkcję Liderów 

 ZSOT w roku szkolnym 

 2013/2014 pełnić będzie 

 Ekipa Kaboom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zwycięzcom gratulujemy wygranej.  

             Katarzyna Myrcik 
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Tydzień Świadomości Dysleksji  

uczciliśmy ... dyktandem 

 
 7 października odbyło się dyktando dla chętnych nauczycieli, pracowników administracji 

i obsługi oraz uczniów. 

 

 Dziękujemy wszystkim    

uczestnikom zmagań    ortograficznych. 

Szczególne podziękowania dla Dyrekcji 

szkoły i grona pedagogicznego, dzięki 

którym dyktando to nabrało posmaku 

prawdziwie ostrej rywalizacji.  

 Statuetki Ortografa Kazika 

zostaną wręczone 11 października 

podczas akademii z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 

A oto treść fragmentu dyktanda!  

 Ta historia to rzecz rzadka. 

 Była sobie raz dzierlatka. 

 Zakochawszy się w facecie 

 wygooglanym w Internecie 

 umówiła się w Kaziku 

 na półpiętrze lub spoczniku. 

 Marzyła o tete-a-tete, 

 z lampką wina cabernet.          

 Katarzyna Myrcik 
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Z ekologią na co dzień...  

 

 Kolejny rok z rzędu młodzież ZSOT ( uczniowie klas pierwszych ) uczestniczyła w światowej 

akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata - Polska 2013", za co wszystkim zaangażowanym serdecznie 

dziękujemy. 

 Tematem przewodnim tegorocznej akcji było "Odkrywamy czystą Polskę". Nie jest to 

jednodniowa akcja. Jej celem jest wyrobienie postaw i zachowań, które powinny stać się stylem naszego 

życia, a dbałość o czystość środowiska lokalnego pogłębi nasze poczucie odpowiedzialności za własne 

działania.  

  

        Anna Siwiaszczyk, Beata Kąpielska  
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Sztafetowe Biegi Przełajowe  

 10 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w sztafetowych biegach przełajowych 

na szczeblu rejonowym w Tarnowskich Górach.  

 Drużynę dziewcząt reprezentowały:   

 Ewa Garcorz (III LOB),  

 Karolina Sebesta (I HT),  

 Daria Obrzud (I TB),  

 Patrycja Zakrzewska (II LO),  

 Jolanta Pietrucha (II LO),  

 Jessica Dudzik (II LO),  

 Aleksandra Kluba (I LO),  

 Patrycja Otrzonsek (I LO).  

Natomia

st skład drużyny chłopców to: 

Maciej Bochnia (III TB),  

Mateusz Wit (I TI),  

Janusz Wieczorek (III TB),  

Matthias Wieschollek (I TI),  

Bartłomiej Zając (1 TI),  

Krzysztof Skiba (II TB)  

oraz Karol Koza (III TB).   

 Po zaciętej i pełnej emocji walce dziewczęta zajęły 

3 miejsce, a chłopcy wywalczyli 4 miejsce, pozostawiając za sobą zawodników innych szkół. 

          Opiekunowie:  

        Agnieszka Drumowicz i Karolina Pilarska. 
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Po Nóż Komandosa! 

 

 4 października na stadionie Sparty w Lublińcu odbył się XVII Bieg Przełajowy „O Nóż 

Komandosa”. Bieg na dystansie 2500m zarówno dla chłopców jak i dziewcząt zgromadził na starcie 

rekordową liczbę uczestników, wśród których najwięcej ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych było 

oczywiście naszych "kazikowych biegaczy" w liczbie aż 110, co stanowiło prawie połowę zawodników 

w kategorii szkół średnich! Sprzyjające okoliczności przyrody, czyli złota polska jesień, z pewnością 

zachęcały do spędzania czasu na wolnym powietrzu, a piknik wojskowy, jaki zorganizowała JWK 4101 

był znakomitym uzupełnieniem sportowych zmagań w piątkowe przedpołudnie. Rywalizacja wśród 

uczestników oczywiście była bardzo 

zacięta.  

 Wśród chłopców na 125 

startujących II miejsce wybiegał sobie, 

zdobywając puchar, niezawodny Krzysztof 

Skiba z kl. II TB z czasem 7:39 min. Wśród 

dziewcząt na 100 startujących najlepsza z 

„kobiecej ekipy Kazika” była Jessica 

Dudzik z kl. II LA z czasem 11:31min, 

plasując się na 14 miejscu w "generalce" 

dziewcząt. Najlepsi uczestnicy biegu 

otrzymali medale i drobne nagrody 

rzeczowe. 

        Relacjonowała: Karolina Pilarska  



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Październik / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

 

Turniej Tenisa Stołowego 

 

 16 października nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego. 

Drużyna chłopców zajęła II miejsce. W jej skłąd wchodzili: Martin Wańczyk z klasy 1 TI, Michał 

Kopyciok z klasy 2 TM i Patryk Jańta z klasy 3 LB. Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce w składzie: 

Daria Ulfik z klasy 1 HT, Adrianna Szuster z klasy 2 TB i Katarzyna Świerczok z klasy 3 LB. 

 Gratulujemy wszystkim zawodnikom sukcesu. 

  

 

 

         Agnieszka Drumowicz  
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Święto Drzewa 

 

 

 Młodzież ZSOT zaznacza swój udział w wielu akcjach ekologicznych. Tym razem uczniowie 

naszej szkoły posadzili piękne dwa okazy buka czerwonego w ramach programu ogólnopolskiej 

i międzynarodowej akcji sadzenia drzew. Święto Drzewa, które przypada na 10 października każdego 

roku, jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Patronem strategicznym programu są Lasy 

Państwowe.  

  Drzewa zostały posadzone dzięki 

 zaangażowaniu uczniów klas : 2 TB, 4 TI, 

1  HT, 2 TB, 2 HT, 4 TA, 1 TI, 3 TA, 3 LOb, 

2  TM, 3 HT, 1 TB, 4 TM, 1 LO, 4 TH, 3 TI, 

3  LOa oraz Pani Marii ze szkolnego 

sklepiku.   Serdecznie dziękujemy! 

 

  

 

    Anna Siwiaszczyk,  

  Dariusz Demarczyk,   

     Beata Kąpielska  
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Konkurs Ojczyzny Polszczyzny 

 
 11 października zakończyliśmy szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny 

Polszczyzny. 13 uczniów liceum i technikum rywalizowało ze sobą podczas eliminacji pisemnych 

i ustnych. Ich zadaniem było rozwiązanie zadań do podanych dwóch tekstów, napisanie wypracowania 

oraz ustna prezentacja wybranego wiersza (głośne czytanie tekstu, omówienie jego treści i formy). 

Ocenie podlegało także samo wykonanie - poprawność językowa, dykcja itp. 

 

 

 

 

Najwyższe wyniki w szkole: 

I miejsce:  
Martyna Strzoda z klasy 3LB,  

II miejsce:  
Anna Kovalska z 3 LB i Justyna Sklorz 

z 2LO 

III miejsce:  
Aleksandra Zuzel z 2LO i Aneta 

Podsiedlik z 3LA. 

 

 

                                                          Przygotowania do prezentacji ustnych 

 

 Cała piątka naszych finalistek otrzymała kwalifikację do etapu okręgowego, który miał miejsce 

26 października w Częstochowie.  

 Wszystkim uczestnikom (zwłaszcza tym z klas pierwszych) gratulujemy wysokich wyników. 

Formuła konkursu była bardzo zbliżona do matury 2015, więc udział w rywalizacji można traktować 

jako próbę zmierzenia się z egzaminem wg nowej koncepcji i sprawdzian własnych umiejętności 

polonistycznych. 

 

   

 

         Katarzyna Myrcik i Jolanta Wróbel 
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Przedszkolaki i MY  

 

 W ramach współpracy z Miejskim Przedszkolem Integracyjnym nr 3 w Lublińcu rozmawialiśmy 

z przedszkolakami o zdrowym stylu życia i właściwym odżywianiu. Uczennice klas 2LO i 2HT 

przygotowały ciekawe zajęcia, podczas których dzieciaki wielokrotnie zaskakiwały swoją wiedzą 

i spostrzeżeniami na temat zdrowia. Dla przedszkolaków pojęcia takie jak błonnik, węglowodany 

czy witamina B6 to żadna nowość. Każdy nauczyciel życzyłby sobie tak wdzięcznych i chłonnych 

wiedzy uczniów, jakimi okazują się maluchy z „Trójeczki” – niestraszne im żadne zadania, a chęć 

do współpracy ze starszymi koleżankami była tak wielka, że żal było się rozstawać. Wspólne śpiewanie 

i pyszny zbożowy podwieczorek scementowały naszą przyjaźń i już nie możemy doczekać się kolejnego 

spotkania! 

 

  

 W roli prowadzących zajęcia świetnie 

sprawdziły się Beata Przywara, Paulina Porada, 

Małgosia Osadnik i Karolina Kulik. Gratulacje!  

 

 

 

 

         Koordynatorki projektu:  

  Aleksandra Bawor i Iwona Wosik. 
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Maturzyści na AGH i UJ  

 

 24 października maturzyści naszej szkoły klasy 3 LOB, 4 TB oraz 2 LO i 3 TI 

wraz z opiekunami panią Marią Kubat i Anną Siwiaszczyk odwiedzili Kraków. Celem wycieczki było 

zdobycie nowych bardzo cennych informacji na temat kierunków kształcenia na AGH oraz UJ. Po AGH 

oprowadził nas nasz były absolwent naszego Liceum Ogólnokształcącego, mgr inż. Łukasz Bednarek, 

który obecnie jest pracownikiem naukowym AGH na wydziale górnictwa i geoinżynierii. Przygotował 

dla nas wiele ciekawych prezentacji oraz wykładów na różnych wydziałach, m.in. elektrotechnicznym,  

górnictwa i geoinżynierii. Po wizycie na AGH udaliśmy się dodatkowo na UJ, gdzie zdobyliśmy 

wiadomości na temat kierunków kształcenia oraz zasad rekrutacji na rok 2014. Wycieczka ta jeszcze 

bardziej zachęciła nas do rzetelnych i systematycznych przygotowań do egzaminu dojrzałości!!!!!   
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„Our Roots”  

 Uczniowie klasy III TI: Kamil Cupiał, Patryk Fikus i Paweł Kotarski odnieśli spektakularny 

sukces! Zajęli II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Filmowym „Our Roots” zorganizowanym 

przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Przygotowali krótki film o rodzinnych korzeniach 

Patryka i pokonali konkurencję z USA, Ukrainy, Izraela i Polski. Jest to już nasz drugi sukces filmowy – 

w zeszłym roku grupa absolwentów z klasy IV TB zwyciężyła w konkursie „Jehuda Amichaj 

and Wisława Szymborska”. Czyżby powstała ZSO-T-owska szkoła filmowa?  

 Należy dodać, że językiem projektu był angielski, więc uczniowie mogli się także pochwalić 

jego perfekcyjną znajomością. Opiekunem językowym była p. Olga Gerasymiv.  

     Gabriela Berbesz-Kupiec  
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Konferencja Prasowa ze "Świętymi" 

 

 31 października z inicjatywy p. Dawida Gołombowskiego i ks. Marcina Wojtczaka w naszej 

szkole miała miejsce Konferencja Prasowa ze "Świętymi". Celem spotkania było przybliżenie historii 

świętych uczniom naszej szkoły. Każda klasa przedstawiała jednego świętego, którego wcześniej 

wybrała. Ważnym aspektem był charakter spotkania, ponieważ wymagał on niezwykłego 

zaangażowania uczniów. Każdy uczestnik, niezależnie od tego, czy zasiadał na widowni, czy też 

przemawiał na scenie, musiał być uważny i posiadać wiedzę. Święci przy pomocy kilku osób ze swej 

klasy przedstawiali historię swojego życia, z kolei widownia z chęcią zadawała pytania przebranym 

"Świętym". Co ważne, cała konferencja nie posiadała żadnego scenariusza, a i tak wszystko wypadło 

świetnie. Oczywiście zaangażowanie uczniów zostało docenione, a konkurs na najlepszą prezentację 

wygrali uczniowie klasy I IT. Nie obyło się również bez humoru, którego tak wiele w naszej szkole. 

Cała akcja nie miała charakteru nudnej lekcji, a ciekawych zajęć interaktywnych, które dały uczniom 

dodatkową wiedzę. 

     Aneta Podsiedlik III LA  
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Wycieczka do Warszawy 

 

 

 Środa, 30.10.2013r. pobudka – 3:30, za oknem zimno i ciemno, ale na naszych twarzach wielki 

uśmiech oraz ogromne podekscytowanie. Właśnie tak rozpoczął się wczesny ranek każdego ucznia, 

który wybierał się na wycieczkę do Warszawy. Zbiórka pod szkołą, szybkie zajmowanie miejsc 

w autobusie i wspaniałe humory, które towarzyszyły nam aż do końca wyjazdu ! 

 Na samym początku odwiedziliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie zobaczyliśmy 

ciekawą prezentację i wysłuchaliśmy wykładu o „Instytucjach Unii Europejskiej”. Dużo się 

dowiedzieliśmy o tym, jak działa tak ważna dla całego kraju Unia. Wizyta w MSZ-cie była elementem 

projektu Comenius „Storytellers about a country’s history and culture”. Tymczasem czas mknie szybko, 

a tu już czeka na nas ogromny i piękny Pałac Kultury i Nauki, w którym z 30. piętra podziwialiśmy 

wspaniałe widoki! Poza tym całkiem zwyczajnie można było w kawiarni przejść obok kilku sław: 

Andrzeja Grabowskiego czy Anny Dereszowskiej.  

 Ważny był także czas, który misiaczki lubią najbardziej, czyli czas wolny. Ten najchętniej 

spożytkowany był na spacerowaniu po Warszawie, podziwianiu wielu zabytków, ważnych budynków 

oraz na ogrzewaniu się w każdym możliwym miejscu przy kubku kawy lub gorącej czekolady. 

 W naszym wyjeździe, jak się okazało, wziął udział ogrom fotografów, którzy z zapałem robili 

zdjęcia i uwieczniali wspaniale spędzone chwile. Wieczorem nawet zimno nie odstraszyło ich 

od fotografowania np. jadących samochodów z „mostu” na Starym Mieście. 

 Jako ostatni punkt wycieczki odwiedziliśmy słynny „Och-Teatr”. Zobaczyliśmy tam świetną 

komedię wyreżyserowaną przez samą Krystynę Jandę, która znalazła się także w obsadzie 

 

 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 
 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Październik / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

 

przedstawienia razem z Cezarym Żakiem, Piotrem Machalicą i Jackiem Poniedziałkiem. Fabuła była 

nad wyraz zabawna, opowiadająca o małżonkach pragnących spędzić weekend ze swoimi kochankami, 

którzy jednak w wyniku przezabawnych perypetii wszyscy wylądowali w jednym domu. Nie raz gra 

aktorów wywoływała głośny śmiech na widowni, a prawdziwy podziw wywoływało obycie ze sceną 

i profesjonalizm aktorski.  

  

 Po wspaniałym spektaklu udaliśmy się do autobusu, gdzie mimo zmęczenia dalej mieliśmy siłę 

rozmawiać, wygłupiać się, wspominać cały fantastyczny dzień. Jednak nic nie trwa wiecznie 

i po godzinie 1:30 wróciliśmy do Lublińca. Ale to nic , ponieważ ta wycieczka, ludzie oraz wszystko, co 

się wydarzyło, pozostanie z nami na długo we wspomnieniach. 

       Manuela Mandla,  Dominika Ceglarek   
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Nauczyciele obsypani nagrodami 

 

 Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podsumowania pracy nauczycieli. W tym roku 

14 października duże grono pracowników naszej szkoły zostało docenione za wzorową pracę 

i otrzymało Nagrody Dyrektora Szkoły. 17 października śląski kurator oświaty Stanisław Faber 

i wicekurator Tadeusz Żesławski wręczyli Marii Kubat Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Najwyższe odznaczenie resortowe otrzymała jako jedna z dziewięćdziesięciu osób zaproszonych 

na uroczystość do Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Medal Złoty 

za Długoletnią Służbę wręczony zostanie aż czterem osobom: Anieli Jyż, Mieczysławowi Knopikowi, 

Marii Kubat i Hannie Ślimak. Uroczystość zaplanowana jest po 20 listopada. W tym samym dniu 

uhonorowana zostanie Małgorzata Klimczyk, która otrzyma Brązowy Krzyż Zasługi. 

Zaś 29 października w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu odbyła się uroczystość wręczenia 

Nagród Starosty. W tym roku wśród nauczycieli cieszących się najwyższym uznaniem naszych władz 

powiatowych znaleźli się: Agnieszka Drumowicz, Jolanta Romańska, ks. Marcin Wojtczak 

i Jolanta Wróbel. W uroczystości wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły - Julia Suchara i Kinga 

Musiałek, które przygotowały na ten dzień krótki program muzyczny. Występ dziewcząt został wysoko 

oceniony przez uczestników spotkania. 

 Wszystkim nagrodzonym nauczycielom składamy serdeczne gratulacje, ciesząc się jednocześnie, 

że pasja, zaangażowanie i wysiłek włożony w podnoszenie poziomu szkoły spotykają się z uznaniem  

naszych władz.  
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Üdvözlet Magyarországról 

 

 Na początku listopada w ramach przygotowań do kolejnego projektu Comenius czwórka 

negocjatorów w składzie: Monika Ziaja, Małgorzata Klimczyk, Dawid Gołombowski, Katarzyna 

Myrcik, udała się do Debreczyna na Węgrzech. Gospodarze chętnie prezentowali swoją szkołę 

i przekazywali informacje o swoim kraju. Wyjazd przede wszystkim miał jednak na celu starania 

o przyszłe mobilności, żeby wyjazdy były dopięte na ostatni guzik. Dlatego w gronie osób 

odpowiedzialnych za realizację projektu twardo negocjowane były zasady współpracy z naszymi 

partnerami. Efektem dyskusji jest ustalenie harmonogramu, celów, produktów, dokumentacji i zasad 

rozliczania projektu "Odkryj swój międzynarodowy potencjał: rozwój zawodowy i osobisty 

w międzynarodowym kontekście". Omówione zostały wyniki kwestionariusza dotyczącego wad i zalet 

pracy za granicą, przedstawione prezentacja i film z wywiadami uczniów z klubu Comenius ZSOT 

na temat oczekiwań związanych z uczestnictwem w projekcie i przedyskutowane pojawiające się  

spostrzeżenia w międzynarodowym gronie.  
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Najciekawszy pierwiastek chemiczny 

 

 

 Już po raz X w naszej szkole organizowany jest konkurs pt. "Najciekawszy pierwiastek 

chemiczny". W tym roku jury składające się z przedstawicieli klas 3TH, 1TM i 1TB wybrało 

najciekawiej zaprezentowane pierwiastki. O dziwo, na pierwszym, „złotym” miejscu, znalazło się 

srebro! A oto wszystkie nagrodzone pierwiastki: 

 1 miejsce - srebro - Aleksandra Zawada 3LO 

 2 miejsce  - potas  - Karolina Kopiec 3LO 

 3 miejsce  - rtęć  - Sandra Tyka 1LO 

 wyróżnienia: 

 bor:    Gabriela Kowol 1LO 

 rtęć:    Nina Nowak 3LO 

         Gratulujemy pomysłowości! 

    

    

  Monika Weber 
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Dziewczyny z 2 LO Mistrzyniami Szkoły!!! 

 

 

 Dobiegły końca siatkarskie rozgrywki w ramach Mistrzostw Szkoły w piłce siatkowej dziewcząt. 

Od połowy października aż 11 reprezentacji klas rywalizowało w turnieju. Po emocjonujących 

eliminacjach do ścisłego finału zakwalifikowały się 4 najlepsze drużyny. I tak w meczu o 3 miejsce 

spotkały się maturzystki z klas 3 LOA i 3 LOB. Zwycięsko z tej konfrontacji wyszła drużyna 3 LOB, 

zajmując tym samym 3 miejsce w turnieju. W meczu o 1 miejsce na parkiecie spotkały się 

pierwszoklasistki z 1LO oraz bardziej doświadczone siatkarsko dziewczyny z 2 LO. Po bardzo zaciętej  

i wyrównanej grze zwycięstwo wywalczyła reprezentacja licealistek z drugiej klasy. 

Klasyfikacja finałowa: 
1 miejsce- 2LO 

2 miejsce -1 LO 

3 miejsce- 3 LOB 

4 miejsce- 3LOA 

 

 Dzięki życzliwości Pani Dyrektor SP nr 3  mecze finałowe odbyły się w nowej- przestrzennej 

hali sportowej. Wreszcie młodzież  ZSOT mogła w pełni zademonstrować swoje umiejętności sportowe. 

 

H.Sukienik i 

A.Drumowicz 
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Pobiegliśmy w Biegu Niepodległości! 

 

 

 11 listopada po raz pierwszy w Lublińcu wzorem innych miast WKB "Meta" zorganizował 

I Bieg Niepodległości. Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć również naszych przedstawicieli, którzy 

już długo przed startem zameldowali się biurze zawodów po biało-czerwone patriotyczne koszulki. 

W biegu wśród ponad tysiąca uczestników udział wzięło około 100 naszych uczniów 

oraz w komplecie... ekipa nauczycieli w-f! W biegu bardziej niż wynik liczył sam udział i patriotyczne 

świętowanie naszego najważniejszego państwowego święta. Mimo to zaznaczyć trzeba, iż wśród kobiet 

zwyciężyła nasza Pani Karolina, a wśród chłopaków najwyżej z naszej szkoły na 22 miejscu uplasował 

się Patryk Bielewicz z 4TI. Na mecie czekała na nas z gratulacjami i ciepłym uśmiechem dumna 

ze swych podopiecznych Pani Dyrektor Joanna Walczak, która odebrała z rąk Pana Starosty pamiątkową 

tabliczkę dla najaktywniejszej ekipy wśród szkół średnich!  

          Artur Gawin 
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Konferencja prasowa ze "Świętymi" 

 

 

 31 października z inicjatywy p. Dawida Gołombowskiego i ks. Marcina Wojtczaka w naszej 

szkole odbyła się Konferencja prasowa ze "Świętymi". Spotkanie to miało za zadanie przybliżyć historię 

świętych uczniom naszej szkoły. Każda klasa przedstawiała jednego świętego, którego wcześniej 

wybrała. Ważnym aspektem był charakter spotkania, ponieważ wymagał on niezwykłego 

zaangażowania uczniów. Każdy uczestnik spotkania, niezależnie od tego czy zasiadał na widowni, czy 

też przemawiał na scenie, musiał być uważny i posiadać wiedzę. Święci przy pomocy kilku osób ze swej 

klasy przedstawiali historię swojego życia, z kolei widownia z chęcią zadawała pytania przebranym 

"świętym". Co ważne, cała konferencja nie posiadała żadnego scenariusza, a i tak wszystko wypadło 

świetnie. Oczywiście zaangażowanie uczniów zostało docenione, a konkurs na najlepszą prezentację 

wygrali uczniowie klasy I IT. Nie obyło się również bez humoru, którego tak wiele w naszej szkole. 

Cała akcja nie miała charakteru nudnej lekcji, a ciekawych zajęć interaktywnych, które dały uczniom 

dodatkową wiedzę.         Aneta Podsiedlik III LA  
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Krwiodawcy ZSOT uhonorowani 

 

 

 Ostatnie dni listopada, to czas składania podziękowań wszystkim Honorowym Krwiodawcom 

za dar życia. Jak w poprzednich latach, tak i w tym uczniowie i nauczyciele ZSOT brali udział 

w ogólnopolskim konkursie PCK HDK, polegającym na oddawaniu krwi. Krwiodawcy naszej szkoły 

oddali aż 60 litrów tego cennego płynu.  

Wszystkim Krwiodawcom za wzorową postawę i zaangażowanie – Dziękujemy! 

 Nasze działania znalazły uznanie w oczach śląskich władz PCK HDK oraz Starostwa 

Powiatowego w Lublińcu. Na ręce Pani Dyrektor Bożeny Madler - Zdrojewskiej zostały złożone 

podziękowania. 

          Małgorzata Klimczyk  
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Projekt Krokus  

 

 

 W tym roku szkolnym młodzież naszej szkoły po raz pierwszy wzięła udział 

w międzynarodowym Projekcie Krokus. Jest on od lat organizowany przez Żydowskie Muzeum Galicja 

w Krakowie i Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście i ma na celu upamiętnienie półtora 

miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy dzieci innych narodowości zamordowanych podczas II wojny 

światowej i Holocaustu. Dlatego dzieci i młodzież w różnych krajach sadzą na jesieni cebulki żółtych 

krokusów, by na wiosnę dały one świadectwo pamięci. Żółte kwiaty przypominają żółte gwiazdy 

Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistów krajach. 

 Koordynatorem projektu byli p. Gabriela Berbesz-Kupiec i p. Dariusz Demarczyk, którzy wraz 

z klasą 3TA zajęli się organizacją przedsięwzięcia w szkole. 

 

 

 Klasa architektury krajobrazu mogła 

wykazać się przy okazji swoimi umiejętnościami 

i pomysłowością w przygotowaniu miejsca 

upamiętnienia według ich autorskiego projektu. 

Wybrano miejsce pod wierzbą płaczącą z przodu 

szkoły, od słonecznej strony, a jedna z gałęzi 

drzewa symbolicznie obejmuje zasadzone 

w kształcie łezki krokusy. 
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 Czekamy teraz na wiosnę, gdy cebulki zakwitną i dadzą dowód naszej pamięci i zaangażowania. 

Pomysłami i refleksjami związanymi z projektem można się wymienić w Wirtualnym Klubie Krokus 

pod adresem: www.hetireland.org/crokus  

          

 

 

 

 Gabriela Berbesz-Kupiec  

http://www.hetireland.org/crokus
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Rock Opera „Krzyżacy”  

 

 

 27 listopada o godzinie 7:45 uczniowie ZSOT zebrali się na szkolnym parkingu, aby wspólnie 

wyruszyć do katowickiego Spodka. Powodem wyjazdu było odbywające się w Katowicach widowisko 

artystyczne - Rock Opera.  

 Miłość, wojna i rock'n'roll - tymi trzema słowami najłatwiej opisać rock-operę "Krzyżacy" 

na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Przedstawienie trwało 2,5 godziny z małą 15 minutową 

przerwą przy wypełnionej po brzegi widowni. Warto wspomnieć, iż część dochodu ze sprzedaży biletów 

zostanie przeznaczona na cele charytatywne – dla fundacji „Ulica”. Nasi uczniowie od pierwszej minuty 

przedstawienia byli pod ogromnym wrażeniem. Panująca atmosfera była niesamowita. Obsada Rock 

Opery składała się ze znakomitych artystów znanych między innymi z musicali, seriali telewizyjnych 

oraz programu „X FACTOR”. W średniowieczne postaci wcielili się między innymi: Janusz Kruciński, 

Mietek Szcześniak, Maciej Balcar (Dżem), Maciej Silski, Olga Szomańska oraz Katarzyna Jamróz. 

W widowisku wykorzystano głos znakomitego- nieżyjącego już aktora - Krzysztofa Kolbergera  

      

           Organizatorki: 

    H.Sukienik i 

A.Drumowicz 
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Stypendyści Prezesa Rady Ministrów  

 

 

 29 listopada w Częstochowie Justyna Sklorz z klasy 2 LO i Mateusz Grytz z 3TI uczestniczyli 

w ceremonii wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości z udziałem 

najzdolniejszych uczniów w województwie śląskim uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych:  

Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty, Tadeusz Żesławski - Wicekurator, Anna Gamalczyk- 

dyrektor częstochowskiej delegatury Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele organów prowadzących  

a także posłowie ziemi częstochowskiej. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest 

uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i zdobyli najwyższą 

w szkole średnią ocen lub uzyskali najwyższe wyniki, wykazując się uzdolnieniami w co najmniej 

jednej dziedzinie wiedzy.  

          Katarzyna Myrcik 

 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 

 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Październik / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

 

Święto Zmarłych 

 

 1 listopada jest w naszej narodowej tradycji dniem refleksji nad przeszłością i wspominania tych, 

którzy odeszli. Jak co roku uczniowie naszej szkoły w dniu poprzedzającym Święto Zmarłych 

odwiedzili na cmentarzu groby osób związanych z ZSOT. W dowód szacunku dla zmarłych 

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z p. Anną Kubat złożyli wiązanki kwiatów i zapalili 

znicze. W tym roku zatroszczyli się również o zapomniane groby.  

 

          Katarzyna Myrcik 
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VI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej  

 

  05 listopada w naszej szkole odbył się szkolny etap VI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 

Tegoroczna Olimpiada odbywa się pod hasłem "Funkcja hotelowa w obiektach zabytkowych" i jak co 

roku ma za zadanie wyłonić Mistrza Hotelarstwa, czyli najlepszego ucznia w kraju kształcącego się 

w zawodzie technik hotelarstwa. "Kazikowi" hotelarze do Olimpiady przystępują już po raz czwarty. 

W tym roku było ich wyjątkowo dużo, ponieważ do zmagań stanęło aż 29 uczniów technikum 

hotelarskiego. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań, który swoją tematyką 

obejmował nie tylko wiedzę hotelarsko-gastronomiczną, ale także aktualną sytuację polskiego 

hotelarstwa. 

 W roku szkolnym 2013/2014 na nieoficjalne miano najlepszego ucznia ZSOT kształcącego się 

w zawodzie technik hotelarstwa zasłużyła Karolina Grudzińska z klasy 2HT. 

Na drugim miejscu, po dogrywce znalazła się Małgorzata Osadnik, także z klasy 2HT. 

Obydwie dziewczyny 15 stycznia 2014r. będą reprezentowały naszą szkołę na etapie okręgowym 

Olimpiady, który jak co roku odbywa się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. 

Trzymajmy kciuki by po raz kolejny zaprowadziły naszą szkołę do finału.  

 

          Sławomir Kościelny  
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Wykład uniwersytecki w naszej szkole 

 

 

 W piątek 15 listopada naszą szkołę odwiedziła prof. dr hab. Aneta Majkowska, językoznawca, 

pracownik naukowy Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Wystąpiła w klasie III TM z wykładem 

pt. "Inny język polityków. Mechanizmy retoryczne we współczesnych kampaniach wyborczych." 

Na podstawie ulotek wyborczych wybranych polityków przedstawiła, w jaki sposób próbują oni 

wpływać na nasze postrzeganie świata i ich samych.  

 

         Gabriela Berbesz-Kupiec 
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Zagrało 22 gitarzystów! 

 

 

 Pierwszy raz w historii naszej szkoły udało się nam ustalić, ilu mamy gitarzystów. 22 uczniów 

uczestniczyło w ustanowieniu rekordu szkoły we wspólnym graniu na gitarze. Dopisała również 

publiczność. Wspólne granie przyciągnęło tłumy fanów. Piosenka zespołu HEY została wykonana 

przez Julię Sucharę i Kingę Musiałek. Wszyscy jednak czuli niedosyt. Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja 

rozchodzili się z postanowieniem, że akcję trzeba powtórzyć.  

 Wkrótce zatem ponowimy zaproszenie. Liczymy, że następnym razem odważą się wystąpić 

również te osoby, którym być może dzisiaj brakło odwagi.  

 

           Katarzyna Myrcik 
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Kaziki w Wiedniu! 

 

 Podekscytowani uczniowie naszej szkoły zebrali się w pełnym składzie o 4:00 rano na parkingu 

szkolnym i wyruszyliśmy do Wiednia. Po przyjeździe wspólnie z Panią przewodnik zwiedziliśmy jedną 

z najpiękniejszych i najsłynniejszych ulic Wiednia. Pani przewodnik opowiadała nam 

o charakterystycznych miejscach. Mijaliśmy pomniki wielkich osobistości, takich jak np. J.W.Goethe. 

Następnie wybraliśmy się pod dom projektu Hundert-Wassera - był to austriacki artysta, który czerpał 

inspiracje z przyrody, nie uznawał linii prostej w sztuce i architekturze. Stamtąd spacerkiem udaliśmy 

się w kierunku siedziby prezydenta Austrii – do Hofburga. Sporą część środowego popołudnia 

spędziliśmy na zwiedzaniu letniej rezydencji Habsburgów w SchÖnbrunn, zobaczyliśmy komnaty 

legendarnej cesarzowej Sissi oraz cesarza Franciszka Józefa I. Wieczór spędziliśmy w Muzeum Historii 

Naturalnej, które zachwyciło nas bogactwem zbiorów oraz pięknymi wnętrzami. Następnego dnia 

z samego rana pojechaliśmy do siedziby firmy LKW Walter-jednej z największych firm przewozowych  
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w Europie. Tam uzyskaliśmy wyczerpujące informacje na temat funkcjonowania firmy i ewentualnej 

możliwości zatrudnienia lub odbycia praktyk. Po poczęstunku i wielu innych atrakcjach 

(np. przejażdżka Tirem) zapewnionych przez pracowników firmy udaliśmy się na Wzgórze Kahlenberg. 

Ze wzgórza ujrzeliśmy zapierającą dech panoramę Wiednia. Pełni smutku opuściliśmy to cudowne 

miejsce i wyruszyliśmy niestety do domu. Atmosfera wyjazdu była radosna, a wycieczka udana 

w 200%. Opiekunami wyjazdu były panie: Bożena Madler-Zdrojewska, Małgorzata Rudzka, Anna 

Siwiaszczyk i Iwona Lewke.   

         Relacjonowały: 

         Kinga Musiałek 

         Justyna Sklorz 

         Aleksandra Zuzel 

         Daria Drumowicz  
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Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową  

 

 Tegoroczne wyniki konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową wyglądają następująco: 

1 miejsce Joanna Skiba kl. IV TA 

2 miejsce Przemysław Matusek kl. IV TI 

3 miejsce Anna Gruca kl. I LO 

Wyróżnienia przyznano dla Agnieszki Szwarc kl. 3 TI, Agaty Węgorek kl. 2 LO, 

Martyny Bedlechowicz kl. 1 LO, Aleksandry Kosytorz kl. 3 TA, Sandry Tyki kl. 1 LO 

oraz dla Karoliny Gerlic kl. 2 HT. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. 

           O. Terlecka-Żyłka  



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 

 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Grudzień / 2013 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

 

Akcja zbiórki żywności dla zwierząt 

 

 Od 9 do 13 grudnia w naszej szkole odbywała się akcja zbiórki żywności dla zwierząt 

z lublinieckiego Przytuliska. Uczniowie „Kazika” okazali się ogromnie hojni. Zebrano bardzo dużo 

różnorodnej karmy oraz ciepłe koce. Akcję koordynowały pani Agnieszka Drumowicz 

i Henryka Sukienik. Dziękujemy wszystkim uczniom za okazane serce, wsparcie naszej akcji, a tym 

samym zapewnienie zwierzakom z Przytuliska spokojnej zimy.  

          Jesika Kula kl 1HT 

               Monika Wieczorek kl 1 HT  
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BIEG MIKOŁAJKOWY 

 

 8 grudnia 22 uczniów ZSOT wzięło udział w VI Biegu Mikołajkowym pod patronatem Starosty 

Lublinieckiego, Joachima Smyły, organizowanego przez Wojskowy Klub Biegacza Meta w Lublińcu. 

Nasi uczniowie bardzo dobrze się spisali!!! Chłopcy zajęli 3 pierwsze miejsca w kategorii szkół 

gimnazjalnych i średnich: 1 miejsce – Krzysztof Skiba 2TB, 2 miejsce – Dawid Franczok 4TB, 

3 miejsce – Mateusz Krawczyk – 1TB. Natomiast wśród dziewcząt na 3 miejscu podium stanęła 

Aleksandra Zuzel z 2 LO. Zwycięzcy otrzymali z rąk Starosty statuetki oraz nagrody. Każdy uczestnik 

otrzymał medal oraz upominki i słodycze od Mikołaja. Wszyscy mogli sobie upiec kiełbaskę, 

poczęstować się pyszną wojskową grochówką, popcornem czy też watą cukrową.  

         Organizatorzy: 

        Agnieszka Drumowicz i Karolina Pilarska. 
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Dzień dla Zdrowia  

 

 10 grudnia w naszej szkole odbył się "Dzień dla Zdrowia". Uczniowie "Kazika" dzięki 

prezentacjom przygotowanym przez dziewczyny z klasy pierwszej mogli pogłębić swoją wiedzę 

na temat zdrowego i aktywnego trybu życia. W przerwach między lekcjami można było poczęstować się 

sokiem jabłkowo - marchewkowym oraz kawałkami owoców. Dzień ten został zorganizowany 

przez panie Henrykę Sukienik i Agnieszkę Drumowicz. Prezentacje multimedialne przygotowały 

uczennice klasy I TB: Julia Grabińska, Nikolina Czernia, Manuela Mandla i Klaudia Kaim. 

Za przygotowanie soków odpowiedzialni byli panowie z klasy 4 TB: Michał Kołodziejczyk, 

Michał Boduszek i Łukasz Jelonek. Jako hosstesy pomagały: Hania Myrcik i Karolina Zając.  

 Dzień ten zapamiętamy bardzo pozytywnie, gdyż obfitował w dużą dawkę dobrego humoru 

i zdrowego jedzenia. 

             Hania Myrcik kl. I TI 

          Julia Grabińska kl. I TB  
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Eurokolędowanie 2013! 

 

 13 grudnia zespół Kazik Band wystąpił podczas koncertu kolęd i pastorałek „Eurokolędowanie 

2013”. Koncert został zorganizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach dla beneficjentów projektów w ramach EFS. 

Nasza grupa – złożona z uczniów i (wyjątkowo) opiekunów zaprezentowała własną aranżację 

„Pastorałki dla Michałka” autorstwa śląskiego kompozytora – Michała T. Malickiego. Mieliśmy się też 

okazję pochwalić udziałem w projektach EFS. 

Nasz występ spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności, a my sami bawiliśmy się świetnie, 

nie tylko w czasie wykonywania naszej pastorałki, ale również, a może przede wszystkim - podczas 

występów innych zespołów. 

Całości można wysłuchać i pooglądać na naszym szkolnym kanale na YouTubie 

Informacje o koncercie zostały także umieszczone na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego 

w Województwie Śląskim: http://efs-promocja.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1387197630/0/0 

 

http://youtu.be/GbooffTvRF0
http://efs-promocja.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1387197630/0/0
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I mikołajkowo-halowe kazikowe granie! 

 

 Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor SP nr3 oraz nauczycieli w-f z tej zaprzyjaźnionej z nami 

szkoły po raz kolejny mogliśmy skorzystać z nowoczesnej hali sportowej, w której po raz pierwszy 

rozegrany został I Halowy Kazikowy Turniej Mikołajkowy. Pomysł imprezy i inicjatywa pochodzi 

od naszych maturzystów: Sebastiana Hindery, Sebastiana Pisuli i Krzyśka Radziocha. W czasie 

rozgrywek udało się przeprowadzić i rozegrać aż 22 spotkania systemem brazylijskim, w którym 

rozstawiono 12 zgłoszonych do turnieju mieszanych zespołów. Najlepsza okazała się drużyna 3TB/LB, 

która we wspaniałym i zaciętym pojedynku finałowym pokonała 4:3 drużynę "Super Śmigła", mimo że 

wcześniej przegrywała już 0:2! Najlepszym strzelcem turnieju został Przemek Ledwoń z 4TM, 

zdobywając 8 bramek. ZA najładniejszą bramkę uznano zgodnie trafienie Piotra Krawczyka z 4TI 

z ćwierćfinału z około 12 metrów w "samo okienko"! W turnieju zagrał również dostojny solenizant 

dnia- Święty Mikołaj, który nawet był blisko strzelenia gola i awansu do półfinału ze swoją ekipą, 

jednak zabrakło mu odrobiny szczęścia. 

          Artur Gawin 
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Obsługa konsumenta w tradycji Świąt Bożego Narodzenia  

 

 19 grudnia w naszej szkole odbyła się V jubileuszowa edycja konkursu "Obsługa konsumenta 

w tradycji Świąt Bożego Narodzenia". W czasie kiedy większość myśli o nadchodzącej świątecznej 

przerwie, kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły postanowiło po raz kolejny sprawdzić swoją wiedzę 

i umiejętności praktyczne zdobyte podczas lekcji oraz praktyk zawodowych. 

 Co warto podkreślić, w tym roku było nas wyjątkowo dużo, gdyż do zmagań przystąpiło aż 29 

uczniów technikum hotelarskiego i dwóch gości - z klasy ITM i III LOb.  

 Konkurs, jak co roku, składał się z dwóch etapów: testu sprawdzającego wiedzę z zakresu 

turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych w formie aranżacji 

stołu świątecznego. Podczas każdej edycji jury ma naprawdę nie lada problem z wyborem 

najpiękniejszego stołu, ale to co w tym roku przygotowali nasi uczniowie, przeszło najśmielsze 

oczekiwania nie tylko organizatorów, ale także odwiedzających ekspozycję uczniów, nauczycieli 

i dyrekcji.  
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Mimo że w tego typu konkursach wszyscy są zwycięzcami, jury w składzie: Sławomir Kościelny, 

Dariusz Demarczyk, Ewa Swarlik i Jolanta Romańska postanowiło przyznać następujące miejsca: 

I miejsce: Paulina Janik, Magdalena Zalewska, Malwina Zawierucha, Dominik Paruzel; 

II miejsce: Karolina Grudzińska, Karolina Gerlic, Beata Nowińska, Roksana Matusek; 

III miejsce: Sonia Kwapis, Dominika Matyska, Klaudia Kubiak, Krzysztof Sacha ex aequo 

z Anną Porembą, Natalią Bianketti, Joanną Kołodziej, Mariuszem Bianketti ex aequo z Małgorzatą 

Osadnik, Karoliną Kulik, Anną Nowak, Andżeliną Filus; 

IV miejsce: Malwina Kowol, Maria Wit, Beata Prandzioch, Kinga Aleksandrowicz ex aequo 

z Dustinem Jerominkiem, Jakubek Janikiem, Patrykiem Jańtą ex aequo z Violettą Kozą, Stefanią Gaś, 

Mariolą Grygieracką, Sylwią Dudek. 

          Sławomir Kościelny 
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"Roztańczone Mikołajki" 

 

 Szósty dzień grudnia w naszej szkole odbywał się pod hasłem „Roztańczone Mikołajki”. 

Na dwóch przerwach uczniowie naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej, by zatańczyć 

„kazikową” belgijkę. Nie była to standardowa wersja tego tańca, ponieważ pojawiły się również inne 

melodie, jedna z nich była związana z dzisiejszym świętem. Było to „Jingle Bells”, które zazwyczaj już 

od pierwszych dni grudnia rozbrzmiewa w radiach i naszych domach. Wszystkich utalentowanych 

tancerzy Mikołaj nagrodził cukierkami. Przybyło też wielu gapiów, którzy również świetnie się bawili, 

pomimo tego że nie brali czynnego udziału w zabawie. Wspólne tańczenie belgijki przyczyniło się 

do integracji uczniów z całej szkoły. Miejmy nadzieję, że tańczenie „kazikowej” belgijki w Mikołajki 

stanie się nową szkolną tradycją. O dobrą atmosferę i muzykę zadbał DJ Sebastian. Pomysłodawczynią 

i organizatorką była Pani Henia Sukienik. 

          Kinga Musiałek  
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Siatkarki i siatkarze ZSOT znów zagrali na medal! 

 

 W rozegranych 18 grudnia na hali im. Adama Mickiewicza Mistrzostwach Powiatu w Siatkówce 

dziewcząt i chłopców doskonale spisały się nasze obie reprezentacje! Dziewczęta podobnie jak 

przed rokiem zajęły II miejsce, ulegając jedynie drużynie gospodyń- faworytkom nie tylko zawodów 

powiatowych i przegrywając 0:2. Wcześniej nasze wspaniałe "sreberka" w półfinale pokonały ZSOiM 

L-c 2:0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeszcze lepiej spisali się nasi "złoci panowie", którzy w kapitalnym stylu obronili mistrzowski 

tytuł wywalczony przed rokiem! Do męskiego turnieju przystąpiły jedynie 3 zespoły, zatem zagrano 

systemem każdy z każdym do 3 wygranych setów. W pierwszym spotkaniu nasi chłopcy nie dali 

większych szans reprezentacji ZS nr1, ogrywając ich gładko 3:0. Natomiast w meczu o Mistrzostwo 

Powiatu spotkaliśmy się z niezwykle zmotywowanymi gospodarzami, którzy wcześniej pokonali ZSZ 

nr1- 3:1. Nasi chłopcy niestety z początku grali bardzo nerwowo, popełniając mnóstwo prostych błędów  
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i nim się obejrzeli, przegraliśmy pierwsze dwa sety i jasne stało się, że albo się obudzimy, 

albo przegramy tytuł w cuglach... No i obudziliśmy się! I to jak! Po wspaniałej i heroicznej wręcz walce, 

niesamowitych emocjach i kapitalnych kolejnych 3 setach przy hali wypełnionej po brzegi kibicami 

ograliśmy ZS nr 1 w tiebreaku 3:2 i obroniliśmy tytuł zdobyty przed rokiem po wielu latach 

dominacji gospodarzy! Wielkie brawa jednak należą się obydwu naszym reprezentacjom, uczniowie 

pokazali, że mimo braku hali potrafimy ciężką pracą dojść po raz kolejny do takich sukcesów!  

       Opiekunowie drużyn: H.Sukienik, A.Gawin  
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Kolejne spotkanie z przedszkolakami za nami 

 

 

 W piątek grupa kazikowej młodzieży po raz kolejny podjęła się starcia z maluchami 

z Przedszkola Integracyjnego. Realizując założenia projektu Comenius „Święta narodowe opowiadają 

historię i kulturę kraju” zaangażowaliśmy dzieci w obchody Andrzejek. Wprawdzie nie są one świętem 

narodowym, ale zakorzeniły się głęboko w kulturze i tradycji naszego kraju. 

 Dzieciaki z wypiekami na twarzy wróżyły, kim będą, kto pierwszy znajdzie męża i żonę albo co 

dostaną od Mikołaja. Punktem kulminacyjnym było lanie wosku. Pomysłowość dzieci w interpretacji 

woskowego odlewu przekroczyła wszelkie granice ;-) 

          Aleksandra Bawor  
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Wolontariusze nagrodzeni! 

 

 

 4 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczysta I Lubliniecka Gala Wolontariatu. 

Celem uroczystości było nagrodzenie uczniów i osób dorosłych, którzy swoją działalnością propagują  

ideę wolontariatu. W gronie nagrodzonych młodzieżowych wolontariuszy znalazła się reprezentacja 

uczniów naszej szkoły. Pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali: Jessika Dudzik, Patrycja Kruplin, 

Monika Szymanek, Sonia Jamik, Dominika Machoń, Armin Picz, Kamil Męcka, Jan Łopatka, Radosław 

Wojtas.  

           Alina Lipowska 

          Mariola Strzoda 
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"Obiekt sakralny w miejscu swojego zamieszkania” 

 

 

 Zadaniem tego nietypowego szkolnego konkursu było wykonanie rysunku, szkicu obiektu 

sakralnego w miejscu swojego zamieszkania techniką odręczną w ołówku na papierze formatu A3 lub 

większym. Komisja oceniająca prace postanowiła przyznać kolejno miejsca następującym uczniom:  

1. miejsce – Klaudia Kaim kl. 1 TB 

2. miejsce – Małgorzata Dragon kl.1 TB, Karolina Mańka kl. 2 TB, Katarzyna Poloczek kl. 3 TA 

3.  miejsce – Daria Obrzud kl. 1 TB  

oraz wyróżnienia dla Kamila Barwickiego kl. 3 TB, Aleksandry Kity kl. 3 TB, Karola Kozy kl. 3 TB, 

Mateusza Sudy kl. 3 TB, Macieja Bochni kl. 3TB oraz Kingi Aleksandrowicz kl. 4 TH. 

  

 

 Nauczyciele 

przedmiotów budowlanych: 

 Rafał Januszka 

 Daniel Łodziński 

 Maciej Siwiński  
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Matematyka w biznesie  

 

XII Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

 

 

 16 stycznia odbył się w naszej szkole finał kilkuetapowych zmagań uzdolnionych matematycznie 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych zadania 

wymagające wykorzystania umiejętności matematycznych w szeroko pojętym biznesie ułożył 

dr Adam Sojda – pracownik naukowy Politechniki Śląskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej. 

Współorganizatorem konkursu było I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie. 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem przyjęli: Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski, 

Joachim Smyła - Starosta Lubliniecki i Henryk Jaroszek-Starosta Mikołowski. Patronat naukowy 

sprawowała Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy 

w Chorzowie. 
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 Dla najlepszych trzech zawodników każdej kategorii cenne nagrody ufundował Starosta 

Lubliniecki, Joachim Smyła. Nagrody laureatom wręczyli: Bożena Podleśka - Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Joanna Walczak-Dyrektor ZSOT oraz dr Adam Sojda - autor zadań, pracownik naukowy 

Politechniki Śląskiej. 

W kategorii uczniów realizujących matematykę na poziomie podstawowym znaczące miejsca 

zajęli uczniowie naszej szkoły:  

2 miejsce Adrian Tom - Technikum Budowlane   

3 miejsce: Mateusz Grytz - Technikum Informatyczne 

 

  

 

 Dla pozostałych uczestników finału nagrody ufundowali Henryk Jaroszek- Starosta Mikołowski 

oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, oddział Zamiejscowy w Chorzowie. Organizatorkami 

konkursu były matematyczki ZSOT: Joanna Walczak, Bożena Madler - Zdrojewska, Maria Kubat, 

Gabriela Patrzyk. 

 

                                                                                                                                        Katarzyna Myrcik 
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SREBRNA SZKOŁA 2014 

Nasze Technikum nr 2 powtórzyło ubiegłoroczny sukces 

i w ogólnopolskim rankingu "Perspektyw" zostało sklasyfikowane jako  

SREBRNA SZKOŁA 2014   

 

 Lublinieckie technikum ponownie broni honoru regionu, wyprzedzając wszystkie szkoły 

techniczne Częstochowy i Tarnowskich Gór o kilkanaście pozycji. 

Ranking Techników 2014 

Technikum nr 2 w ZS Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu: 

MIEJSCE 117 w Polsce tytuł srebrnej szkoły 

MIEJSCE 17 w województwie śląskim 

Ranking Egzaminów Zawodowych 2014 

Technikum nr 2 w ZS Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu: 

MIEJSCE 54 w Polsce 

MIEJSCE 3 w województwie śląskim 

W klasyfikacji techników brano pod uwagę aż cztery kryteria: sukcesy w olimpiadach, wyniki 

matury podstawowej, wyniki egzaminów zawodowych oraz wyniki matury z przedmiotów 

dodatkowych.  

Nagrodę wśród dyrektorów najlepszych szkół w Polsce odebrała pani Joanna Walczak, którą 

zaproszono na uroczystą galę z udziałem Minister Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik - Rostkowskiej 

oraz rektorów wiodących szkół wyższych. 

           Katarzyna Myrcik 
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Staż nauczycieli ZSO-T  

i pracodawców w Wielkiej Brytanii zrealizowany 

 

 Zakończyła się realizacja wymiany doświadczeń pod hasłem : 

„Współpraca międzynarodowa drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego”.  

Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz przedstawiciele firm 

prowadzących szkolenia praktyczne. Od 20 do 26 stycznia grupa nauczycieli i pracodawców 

uczestniczyła w zajęciach doskonalących ich w zawodowe umiejętności w Plymouth w Wielkiej 

Brytanii. Mobilność zrealizowana była w ramach programu Leonardo da Vinci VETPRO.

 Koordynatorem projektu była Jolanta Romańska. Projekt był realizowany przy wsparciu 

finansowym Komisji Europejskiej programu „Uczenie się przez całe życie”.  

           Paweł Kołodziej 
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II Finał Akcji Świątecznej Pomocy  

"Paczka dla potrzebujących" 

 

 

 

 Z inicjatywy uczniów i pedagogów zorganizowano w naszej szkole Akcję 

Świątecznej Pomocy "Paczka dla potrzebujących”.  

Część produktów do paczek pozyskaliśmy ze Świątecznej Zbiórki Żywności, 

w którą tradycyjnie nasza szkoła się zaangażowała. Pozostałe produkty 

zorganizowali uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Koordynatorem akcji 

był Radosław Wojtas z klasy 3 TM. W ten sposób pomogliśmy sześciu rodzinom 

uczniów naszej szkoły. Pedagodzy 18 grudnia przekazali rodzicom paczki 

świąteczne z artykułami żywnościowymi i chemicznymi.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy kolejnym raz pokazali, że są 

gotowi pomagać i wspierać innych. 
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Mamy gości !!! 

Rozpoczął się Comenius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 W dniach od 17 do 21 lutego nasza szkoła gościła uczniów i nauczycieli z czterech krajów, m.in. 

z Cypru, Finlandii, Węgier i Niemiec. Z tego powodu nasi „Comeniusowcy” przygotowali wiele zajęć 

i atrakcji. Pierwszego dnia odbyło się zwiedzanie szkoły i miasta, a wieczorem konkurs talentów 

i dyskoteka. Następnego dnia zaplanowaliśmy wyjazdy do Częstochowy oraz Koszęcina. Kolejny dzień 

przeznaczyliśmy na zwiedzanie Krakowa.  
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Nasi goście zapoznali się z rodzajami współpracy na terenie UE oraz sprawdzili swoją wiedzę o Polsce. 

Przygotowaliśmy dla nich specjalny quiz. Również w tym dniu tańczyliśmy poloneza, do którego 

zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły. Pobyt „Comeniusowców” w ZSOT zakończył się 

warsztatami na temat planowania swojej przyszłości w UE. 

 

           Katarzyna Myrcik 
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III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów  

„Klar, das kann ich” 

 

 

 27 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu odbył się III 

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów „Klar, das kann ich” przygotowany 

przez panie Aleksandrę Bawor, Annę Giemzę – Jurgę i Iwonę Wosik. Patronem oraz sponsorem 

konkursu było Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W zmaganiach wzięli udział uczniowie 

z 8 gimnazjów. Walka była wyrównana, a na trzech zwycięskich miejscach uplasowali się:  

 

I m-ce: 

Kasper Jaguś i Simon Kosmala  

z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu,  

II m-ce:  

Martyna Bok i Adrian Kazimirek  

z Gimnazjum w Pawonkowie,  

III m-ce:  

Laura Palenga i Patryk Woś  

z Gimnazjum w Ciasnej.  

 

W konkursie największy nacisk położony był na komunikację w języku niemieckim oraz pracę 

zespołową. Zadania stanowiły wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycielek, które je 

przygotowały, gdyż poprzeczka została postawiona dość wysoko. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 

technik multimedialnych udało się sprostać oczekiwaniom uczniów, którzy mieli okazję wykazać się 

wiedzą, jednocześnie dobrze się bawiąc przy wykonywaniu zadań.  

Aleksandra Bawor 
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List gratulacyjny  

Kuratora i Wojewody Śląskiego dla naszej szkoły 

 

 

 W poniedziałek 17 lutego w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się 

spotkanie dyrektorów najlepszych szkół średnich, podczas którego miała miejsce uroczystość wręczenia 

listów gratulacyjnych dla wyróżniających się szkół oraz debata poświęcona pracy z uczniem 

uzdolnionym. Kurator i Wicewojewoda Śląski uhonorowali Joannę Walczak, dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcąco - Technicznych jako jedyną zaproszoną na uroczystość reprezentantkę powiatu 

lublinieckiego. Spośród wszystkich szkół regionu częstochowskiego wyróżnienia otrzymali dyrektorka 

ZSOT oraz przedstawiciele częstochowskich liceów ogólnokształcących: imienia Sienkiewicza, 

Traugutta i Norwida. Warto podkreślić, że wszystkie pozostałe wyróżnione szkoły mają swoje siedziby 

w dużych miastach Śląska  

           Katarzyna Myrcik 
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MAMY MEDIA 

 

Mamy "Kazika" - naszą własną gazetę! 

Zapraszamy wszystkich do czytania na stronie 

www.mam.media.pl 

 

 

 

          Katarzyna Myrcik 

http://www.mam.media.pl/
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Międzynarodowe kontakty naszych nauczycieli  

 

 Nauczycielka naszej szkoły, p. Gabriela Berbesz-Kupiec, uczestniczyła w ciekawych 

wydarzeniach edukacyjnych. 

Pierwszym z nich było tygodniowe seminarium dla nauczycieli z Polski i Ukrainy, pt. "Kontekst 

nauczania o Holokauście", które miało miejsce w Krakowie podczas ferii zimowych. Program 

obejmował wykłady, zwiedzanie Krakowa, a zwłaszcza Kazimierza, wizytę studyjną w Muzeum 

Auschwitz - Birkenau oraz spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce. Był także 

okazją do nawiązania wielu nowych znajomości i kontaktów w międzynarodowym gronie. Warto dodać, 

że furorę wśród uczestników seminarium wzbudziły konkursowe filmy uczniów naszej szkoły ("Video 

Competition" i "Our roots").  

 

Natomiast przedostatni weekend 

p. G.Berbesz-Kupiec spędziła w Budapeszcie, gdzie 

została zaproszona na seminarium poświęcone 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

i multimediów w nauczaniu o historii Żydów, 

dziedzictwie żydowskim i Holokauście. Ten 

program skierowany był do nauczycieli z Grupy 

Wyszehradzkiej, czyli z Polski, Czech, Słowacji 

i Węgier. Międzynarodowa grupa zastanawiała się 

nad wykorzystaniem wystaw w procesie nauczania, 

zwiedzała stolicę Węgier i prowadziła niezliczone 

dyskusje we wszystkich możliwych językach.  

 

          Gabriela Berbesz-Kupiec  
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Mistrzostwa Szkoły w siatkówce 2013/2014 

 

 W walentynkowy piątek na hali SP nr 3 meczami finałowymi zakończyły się Mistrzostwa Szkoły 

w siatkówce 2013/14. W tegorocznych trwających 2 tygodnie rozgrywkach udział zgłosiło 7 drużyn, 

a najlepszą z nich okazała się klasa 4 TM, która w pasjonującym, trwającym prawie półtorej godziny 

spotkaniu, pokonała pierwszą drużynę rundy zasadniczej: klasę 3TI/HT 3:1  

W obu zespołach świetne spotkania zagrali : Denis Mielczarek zdobywca 20 punktów oraz MVP 

Finału: Dustin Jerominek, który "ustrzelił" aż 24 punkty!  

III miejsce wywalczyła klasa 3TB/LB, która w tiebreaku pokonała klasę 3TM 3:2. Tutaj z kolei 

MVP spotkania został Jakub Szufla, który zdobył 20 punktów. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów, tym razem naukowych...! 

 

 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 

1. 4TM,  

2. 3TI/HT,  

3. 3TB/LB,  

4. 3TM,  

5. 4TI,  

6. 4TA,  

7. 1TM  

 

    

    

          Artur Gawin 
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Mobilność w Czechach  

 
 Tym razem Comeniusowcy wybrali 

się do Czech do miasta Havlickuv Brod 

w celu zrealizowania mobilności w ramach 

projektu „State holidays – Story tellers 

about a contry’s history and culture”. 

Oprócz polskiej przybyły też grupy 

z Włoch, Niemiec, Islandii i Turcji. 

Mobilność była bardzo owocna. Uczestnicy 

dowiedzieli się wiele o świętach religijnych 

obchodzonych w wymienionych krajach. 

Została zorganizowana impreza 

integracyjna na której wyszaleliśmy się 

wszyscy. Uczestniczyliśmy w lekcjach w czeskiej szkole. Zasmakowaliśmy czeskiej kuchni podczas 

posiłków w hotelu. W ramach poznawania czeskiej kultury zwiedziliśmy dwa miasta: Pragę i Kutną 

Horę. Między innymi kościół z kości czy wieżę z której rozciągała się piękna panorama miasta. Byliśmy 

także w galerii, w której uczestniczyliśmy w zajęciach tworzenia własnych figurek. W ramach integracji 

razem z Czechami i innymi uczestnikami mobilności graliśmy w na hali w siatkówkę i piłkę halową. 

W ostatnim dniu przed wyjazdem odbyła się uroczysta kolacja. Przed wyjazdem pomimo zmęczenia 

wszyscy byli smutni z powodu rozstania się z nowo poznanymi przyjaciółmi. 

 

K. Lizura, K. Musiałek, 

 A. Szwarc, D. Fijał, D.Podstolec,  

W. Wojsyk oraz A. Bawor i J. Włodarczyk 
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Niemiecki na fali 

 

 Mimo ogólnego twierdzenia, że język niemiecki do najłatwiejszych nie należy, uczniowie 

Kazika pokazują, że jednak da się go lubić a nawet osiągać sukcesy w konkursach. W tym roku 

szkolnym do etapu okręgowe zakwalifikowało się aż czterech uczniów z naszej szkoły: 

Krzysztof Sacha z klasy IV Technikum Hotelarskiego, Matthias Wieschollek oraz Damian Lesik 

z klasy I Technikum Informatycznego oraz Jakub Bednarek z klasy I Liceum Ogólnokształcącego.   

 Etap okręgowy to nie lada wyzwanie, gramatyka, literatura, historia, kultura. 

 Dużym zainteresowaniem w naszej szkole cieszy się ogólnopolski konkurs języka niemieckiego 

„Deutschfreund”. Matthias Wieschollek zdobył drugie miejsce w województwie, 20 w kraju 

oraz otrzymał „Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie”. „Dyplom za uzyskanie 

dobrego wyniku w konkursie” otrzymali:  

 Katarzyna Kopyto z klasy I Liceum Ogólnokształcącego (19 miejsce w województwie, 126 

miejsce w kraju), 

 Dominik Bartocha z klasy I Technikum Budowlanego (14 miejsce w województwie, 100 miejsce 

w kraju)   

 Krzysztof Sacha z klasy IV Technikum Hotelarskiego (22 miejsce w województwie, 116 miejsce 

w kraju) 

       Anna Kubat 
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Sukces w Olimpiadzie Filozoficznej 

 

 

 8 lutego w Częstochowie odbyły się eliminacje II etapu Olimpiady Filozoficznej, w którym 

czestniczyło dwoje uczniów naszej szkoły: Daria Drumowicz i Szymon Karpe z klasy 2LO.  

Zadaniem uczestników było napisanie eseju będącego rozwinięciem cytatu znanego filozofa oraz 

rozwiązanie testu. Praca ucznia naszej szkoły otrzymała najwyższą ocenę spośród wszystkich 

uczestników.  

Z 80% wynikiem Szymon Karpe został zarekomendowany do eliminacji centralnych Olimpiady 

Filozoficznej.  

           Katarzyna Myrcik 
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Piłkarki ręczne ZSOT znowu najlepsze w Powiecie  

 

 W Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej nasze "złote dziewczęta" obroniły tytuł mistrzowski 

sprzed roku pokonując ZS im. Adama Mickiewicza 23:8 (13:2) tym samym awansując do finału 

rejonowego. Wielkie brawa i gratulacje dla naszych dziewcząt!  

 

 

 

 

            Artur Gawin 
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POLONEZ NA RYNKU  

 

 Ogromne tłumy młodzieży pojawiły się na lublinieckim rynku.  

Nasza inicjatywa chyba się więc podoba ... 

W tym roku na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego odpowiedział Burmistrz Lublińca, 

Edward Maniura i Wiceburmistrz - Anna Jończyk-Drzymała.  

Bardzo nam miło! 

 

 

           Katarzyna Myrcik 
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Zagraniczna praktyka mechaników i informatyków  

 

 

 Niedzielny ranek 23 lutego 2014r. rozpoczął się dla 25 uczniów naszej szkoły zupełnie 

wyjątkowo. Ze szkolnego parkingu wyjechali do Niemiec, gdzie przez 4 tygodnie pod opieką Adama 

Biernacika i Jacka Łuczyńskiego odbywali praktykę zawodową. Uczniowie klas II i III kształcący się 

w zawodach technik mechanik i technik informatyk uczestniczyli w projekcie "Niemiecka technologia, 

wiedza i praktyka dla polskich uczniów - mechaników i informatyków". Instytucją partnerską 

w realizacji projektu była firma Vitalis z Niemiec (Schkeuditz k/Lipska). Podczas stażu mechanicy 

pracowali w halach firmy Vitalis projektowali, montowali i wykonywali próby jazdy samochodu 

elektrycznego. Stworzyli ramę samochodu, odnosząc się do obróbki ręcznej metalu, zespawali 

poszczególne części w całość, zmontowali hamulce i system sterujący. Dodatkowo zbudowali przenośną 

stację do ładowania pojazdu zasilaną energią słoneczną. Natomiast informatycy poznali różne media 

transmisyjne, system sterowania połączeniem logicznym, kalkulację adresów logicznych, model 

odniesienia łączenia systemów otwartych OSI, teoretyczny model warstwowej struktury protokołów 

komunikacyjnych TCP/IP; planowali sieci komputerowe z wymaganiami dotyczącymi zarządzania 

i eksploatacji oraz bezpieczeństwem w sieci, selekcją systemów operacyjnych, zarządzaniem procesami 

przełączania i routingu. 
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 W czasie wolnym uczniowie ZSOT odwiedzili największe w Europie targi CeBit w Hannowerze, 

fabrykę samochodów BMW w Lipsku, centrum komunikacji Volkswagena, centrum "Mercedes Welt 

am Salzufer" w Berlinie oraz zabytki Saksonii. Autorką i koordynatorką projektu była kierownik 

szkolenia praktycznego ZSOT Iwona Gnych. 

 

           Katarzyna Myrcik 
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Comenius w naszej szkole 

 

 Przez cały tydzień Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych miał okazję gościć prawie 

40-sobową grupę przyjaciół z Węgier, Cypru, Finlandii i Niemiec. Przywitaliśmy ich tradycyjnie 

chlebem i solą w przepięknych ludowych strojach, co nadało niezwykły nastrój całej uroczystości – 

relacjonuje Justyna Sklorz z klasy 2LO.- Po części oficjalnej nadszedł czas na prezentacje, które 

towarzyszyły nam przez cały tydzień, gdyż uczniowie, przygotowując się do wizyty w Polsce, zbierali 

informacje na różne tematy związane z tematem projektu, rozpoczynając od ciekawostek o swym kraju, 

kończąc na możliwościach pracy w Unii Europejskiej. 

Podczas wizyty w Lublińcu nie zabrakło oczywiście tradycyjnych elementów programu: 

zwiedzania miasta, rozmaitych zabaw i quizów oraz wieczoru talentów, na którym zarówno uczniowie 

z zagranicy, jak i z ZSOT zaprezentowali muzyczne i taneczne show. 
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Atrakcji nie brakowało, ponieważ w programie przewidziano również wycieczki. Uczniowie 

z Polski zaprosili swoich kolegów do odwiedzenia miejsc, które są ważne dla naszej narodowej 

i regionalnej kultury. Odbyły się więc wyjazdy do Częstochowy na Jasną Górę, do Koszęcina, siedziby 

zespołu „Śląsk” oraz Krakowa i Wieliczki. - Nasi goście byli zachwyceni – dodaje Justyna. – Mówili, 

że nie można było narzekać na nudę, wręcz przeciwnie –ciągle wspominają ogrom wrażeń, jakie 

towarzyszyły im w Polsce! 

W czwartek na lublinieckim rynku wielkim „kazikowym” (i nie tylko) ponad 180 - osobowym 

orszakiem goście i uczniowie ZSOT zatańczyli tradycyjnie poloneza po czym z wielkim zapałem ruszyli 

do belgijki, by zakończyć tradycyjnego już flashmoba szalonym „ Shake ya head”. Efekt był 

niesamowity. Wszystkim bardzo się podobało. Goście pożegnali szkołę w piątek, choć jeszcze 

w czwartek odbyła się pożegnalna impreza, gdzie wszyscy spędzili czas w rytmach tanecznej muzyki, 

biorąc udział we wspólnym karaoke. Wspaniała atmosfera „Comeniusa” trwała do końca. 

- Ten tydzień pełen niezapomnianych chwil pozostanie na długo w naszej pamięci– komentują uczniowie 

ZSOT.– Wizyta zagranicznych gości dała nam możliwość zarówno poprawienia naszych językowych 
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kompetencji, jak też trwałych, wspaniałych przyjaźni, które się pomiędzy uczestnikami nawiązały. 

Wszyscy będą ten czas naprawdę miło wspominać! 

 

          Katarzyna Myrcik 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 

 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Marzec / 2014 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu LITERACKI SMS 

 

21 marca w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

„LITERACKI SMS Poezja i proza na 160 znaków”. 

 Patronami honorowymi konkursu byli: Poseł Izabela Leszczyna - Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów, Minister Edukacji Narodowej,Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty. 

Nagrody wręczał uczestnikom Łukasz Pabiś dyrektor Biura Poselskiego Poseł Izabeli Leszczyny, 

Joanna Walczak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych oraz Jolanta Wróbel - 

Prezes Stowarzyszenia Otwartych Drzwi w Lublińcu. 

Grand Prix zdobył: 

Mateusz Byczak z Tarnowskich Gór 

I miejsca: Weronika Krysiak z Ruśca  

i Urszula Maciejewska z Białegostoku 

II miejsca: Weronika Jaglińska z Mińska 

Mazowieckiego i Katarzyna Sowińska 

z Tarnowskich Gór 

III miejsca: Sara Ratajczak z Włoszakowic i Małgorzata Faron z Katowic. 

Organizatorki: Katarzyna Myrcik, Jolanta Wróbel,  

Maria Mikołajczyk - Szczęsna, Aleksandra Kowalska 

          

Katarzyna Myrcik 
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III miejsce piłkarek ręcznych w półfinale wojewódzkim  

 

 20 marca 2014r. w hali "Sośnicy" w Gliwicach rozegrano Półfinały Wojewódzkie Piłki Ręcznej 

Dziewcząt. Wzięły w nich udział 4 drużyny: Zespół Szkół Sportowych z Zabrza, Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Technicznych z Gliwic, Zespół Szkół z Bytomia oraz nasze "złotka" z ZSOT Lubliniec! 

Dziewczęta utrzymały III miejsce w półfinale wojewódzki z zeszłego roku, a przyznać trzeba, 

że poziom był bardzo wysoki, gdyż zwycięstwo w turnieju i awans do finału wojewódzkiego 

wywalczyły triumfatorki sprzed roku - drużyna z Gliwic!  

 

Skład drużyny: Daria Drumowicz, Patrycja Zakszewska, Katarzyna Lizura, Patrycja Habatuła, Jolanta 

Pietrucha, Roksana Matusek, Natalia Grabińska, Paulina Małczak, Martyna Gembuś, Anita Mańka, 

Magdalena Zalewska oraz rezerwowe: 

Natalia Berak, Karolina Zając, 

Małgorzata Osadnik. Trenerka: 

Henryka Sukienik. 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 Beata Nowińska 2HT 
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Olimpiada budowlana 

 

 8 marca w Zabrzu odbył się okręgowy etap XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 4TB: Michał Kołodziejczyk, 

Łukasz Jelonek, Marcin Dumański, Adrian Tom, Zbigniew Śniechota, Dawid Franczok, 

Piotr Pawełczyk oraz z klasy 4TAB Dawid Garcorz. Indywidualnie najlepsze 26 miejsce 

zajął Kołodziejczyk Michał, tuż za nim na 27 miejscu ze stratą jednego punktu znalazł się 

Garcorz Dawid. Zajęte przez nich miejsca nie dały niestety awansu do etapu centralnego, jednak wśród 

100 zawodników ich lokaty można uznać za bardzo dobre. W olimpiadzie wzięło udział 21 zespołów 

z całego Śląska, wśród których nasi uczniowie zajęli drużynowo znakomite 5 miejsce w najsilniejszym 

w Polsce okręgu śląskim. GRATULACJE ! 

 

           Paweł Kołodziej 
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VII POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY 

 

 

 18 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu odbyła się VII edycja 

Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjalistów. Uczniowie gimnazjów powiatu 

lublinieckiego i dobrodzieńskiego zmagali się z testem zawierającym 40  pytań z czterech dziedzin: 

biologii, fizyki, chemii i geografii. 

Laureatem VII edycji konkursu została Agnieszka Huć, uczennica Gimnazjum 

w Kochanowicach. Drugie miejsce zajęły uczennice: Małgorzata Kupiec z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu 

oraz Kinga Balcerzak z Gimnazjum w Ciasnej Trzecie miejsce przypadło Weronice Mazurek 

z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, natomiast wyróżnienie Przemysławowi Ziai z Gimnazjum w Koszęcinie. 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Burmistrza Miasta Lublińca, który ufundował 

wycieczki do miasta partnerskiego. Cenne nagrody ufundowali Jurand Irlik - Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Lubliniec, Roman Banduch - Wójt Gminy Herby, Ireneusz Czech - Wójt Gminy Kochanowice, 

Rufin Majchrzyk - Wójt Gmniy Boronów.  

 

Organizatorzy konkursu: 

Małgorzata Klimczyk, 

Anna Siwiaszczyk,  

BeataKąpielska 
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III miejsce w Lublinieckiej Wiośnie Kulturalnej dla Kingi Musiałek  

 

Kinga Musiałek z klasy 2LO została laureatką  

III miejsca w XVI Lublinieckiej Wiośnie Kulturalnej 

 

 Kinga reprezentowała Miejski Dom Kultury, gdzie od lat uczy się śpiewu u p. Katarzyny 

Suchary. Konkurs odbywał się w dniach 12-13 kwietnia. Wystąpiło w nim kilkudziesięciu wykonawców 

prezentujących swoje umiejetności wokalne i taneczne, podzielonych na kategorie wiekowe. Kategoria 

Kingi obejmowała nie tylko szkoły średnie, a także osoby dorosłe. 

Gratulujemy sukcesu!  

 

 

 

 

           Katarzyna Myrcik 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 

 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Kwiecień / 2014 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

Bari-włoskie atrakcje! 

 
 

 5 kwietnia ośmioosobowa grupa w składzie nauczycielsko-uczniowskim wyruszyła z Lublińca 

na południe Włoch do Bari, miasta, z którego pochodziła polska królowa Bona i z którego za jej 

pośrednictwem trafiły do nas kartofle i kapusta! Oczywiście celem ekspedycji nie było zgłębianie 

podstaw warzywnictwa, ale wizyta w ramach projektu Comenius „Storytellers about Country’s cultury 

and history” w zaprzyjaźnionej szkole Vivante Pitagora. Podróż była długa i nieco męcząca, szczególnie 

dla tych szczęśliwców, którzy dany jej etap odbywali na przednich miejscach 9-osobowego Vivaro. 

Przejazd minibusem miał jednak swoje zalety: w drodze do zwiedziliśmy Wenecję, a w powrotnej 
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zatrzymywaliśmy się w San Giovanni Rotondo, San Marino i austriackiej winnicy pod Wiedniem. 

 Prace związane z tą mobilnością dotyczyły świąt narodowych. Nasza grupa przygotowała 

informacje o Święcie Konstytucji i Niepodległości. Różne rodzaje świąt w rozmaitych krajach, a także 

ciekawy sposób przedstawienia ich sprawiły, że zapamiętaliśmy naprawdę wiele informacji. 

Oczywiście pobyt w Bari poza czysto „naukowymi” sesjami obfitował w wiele atrakcji turystycznych. 

Zwiedziliśmy ciekawe zabytki okolicy, min. zamek Castel del Monte z poł. XIIIw., Trani, miasto 

portowe założone przez bohatera spod Troi, skansen Alberobello z dziwnymi budowlami zwanymi 

trulli. Wszędzie towarzyszyli nam przesympatyczni roześmiani i rozgadani włoscy uczniowie. Kiedy 

więc przedostatniego wieczora na uroczystej kolacji nadszedł czas pożegnania, łzy wzruszenia nie były 

rzadkością i pojawiały się nie tylko na dziewczęcych twarzach. 

Podsumowując wyjazd, trzeba stwierdzić, że w czas tych 9 dni strasznie się skurczył i ani się 

spostrzegliśmy, kiedy trzeba było wracać. Były to dni radosne, ale też po brzegi wypełnione pracą.  

 

           Aleksandra Bawor 
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Bieg z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do UE  

 
 

 We wtorek 29 kwietnia w Parku Miejskim uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

świętowali 10 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Zespół Szkół Ogólnokształcąco 

– Technicznych we współpracy z Wojskowym Klubem Biegacza „Meta” zorganizował Bieg 

Przełajowy, nad którym honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki mgr inż. Joachim Smyła. 

 

 

Dystans, jaki uczestnicy mieli do pokonania  

wynosił ok. 1500m. Wśród dziewcząt najlepsze  

były: Monika Lis z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu,  

Wiktoria Moskalik  

z Gimnazjum w Dobrodzieniu,  

Katarzyna Skowronek  

również z Gimnazjum z Dobrodzienia,  

Anita Mańka z ZSOT w Lublińcu,  

Dominika Drumowicz  

z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu  

oraz Patrycja Zakrzewska 

z ZSOT w Lublińcu. 
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Wśród chłopców z najlepszym czasem wbiegli na metę: Krzysztof Skiba z ZSOT w Lublińcu, Łukasz 

Mika z Gimnazjum w Dobrodzieniu, Daniel Wójcik z ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, 

Kacper Gutmański również z ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, Dariusz Piskoń z ZSOT w 

Lublińcu oraz Patryk Grabiński z ZSZ w Lublińcu. 

Bieg ukończyło 122 uczestników. Nagrody wręczały zwycięzcom: Danuta Lampka – Sekretarz Powiatu 

Lublinieckiego i Joanna Walczak – dyrektor ZSOT. Organizatorkami biegu były nauczycielki ZSOT: 

Agnieszka Drumowicz i Henryka Sukienik. 

 

    Małgorzata Osadnik 
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Kinga Musiałek po raz drugi Mistrzem Pióra w Częstochowie 

 

 

 

 Już po raz drugi Kinga Musiałek została laureatką V Konkursu Kaligraficznego "I ty możesz 

zostać Mistrzem Pióra". Konkurs odbywał się w Częstochowie pod patronatem Prezydenta Miasta 

Częstochowy, Kuratora Oświaty w Katowicach i przy wsparciu Samorządowego Ośrodka Doskonalenia. 

29 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród. W gronie zaproszonych osób znalazła się uczennica 

naszego liceum jako zdobywczyni II miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Warto dodać, 

że poziom konkursu był wyrównany, dlatego jurorzy zdecydowali, że nie przyznają I miejsca, 

a w zamian dwie uczestniczki zajmą II miejsce ex equo. Tym samym Kinga zajęła najwyższe miejsce 

w konkursie.  

 

           Katarzyna Myrcik 
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Najlepszy Nauczyciel Powiatu Lublinieckiego  

– dyrektor Joanna Walczak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Gazeta Lubliniecka" ogłosiła wyniki plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Powiatu 

Lublinieckiego. Ten zaszczytny tytuł przypadł nauczycielce matematyki ZSOT - dyrektor Joannie 

Walczak. Uczniowie, absolwenci, rodzice i nauczyciele naszej szkoły, głosując w plebiscycie za pomocą 

sms-ów i  e-maili oddali ponad cztery tysiące głosów. 

 Plebiscyt przyciągnął uwagę licznego grona czytelników "Gazety Lublinieckiej". Wiele osób 

oddało głosy na mnie. Bardzo Wam za nie dziękuję - mówi dyrektor Joanna Walczak.- Traktuję je 

również jako wyrazy sympatii dla ZSOT- szkoły, którą reprezentuję. Zawsze podkreślam, że tworzymy 

ją wspólnie: absolwenci, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. 

Jestem wdzięczna wszystkim, którzy wyrazili swoją pozytywną opinię o mnie i mojej pracy. Cieszę się 

z wygranej, ale największą satysfakcją dla mnie - nauczycielki matematyki - jest świadomość, że tak 

wiele osób docenia wysiłek włożony w nauczanie i rozwój szkoły. Jeszcze raz serdecznie za to dziękuję.  

 

           Katarzyna Myrcik 
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Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatycznej  

 

 

 30 kwietnia 2014r. już po raz piąty odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatycznej 

dla Gimnazjalistów. Zaproszenie do udziału otrzymały szkoły powiatu lublinieckiego, tarnogórskiego 

i oleskiego. Do konkursowych zmagań przystąpili uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz nr 2 w Lublińcu, 

gimnazjaliści z Lubecka, Strzebinia oraz Pawonkowa. W gronie 15 uczestników wyraźnie dominowali 

chłopcy. Konkurs składał się z dwóch części. Część testowa, która po raz pierwszy przeprowadzona 

została z wykorzystaniem serwera wirtualnego, składała się z 40 pytań i sprawdzała wiedzę z wielu 

dziedzin informatyki. Od daty zakończenia wsparcia dla systemu Windows XP, przez nazwy kodowe 

współczesnych systemów operacyjnych, systemy liczbowe, pojęcia typu szyfrowanie, po zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. Jedno jest pewne, wiedza konkursowiczów znacznie 

wykraczała poza podstawę programową realizowaną w gimnazjach. 
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Wyniki testu pozwoliły na wyłonienie 10 uczestników, którzy po krótkiej przerwie zmierzyli się 

z zadaniami praktycznymi. Niezbędne okazały sie umiejętności obsługi programów Word i Excel 

oraz edytora grafiki Gimp. 

Lauretami konkursu zostali: 

• 1 miejsce: Mateusz Flakus ze Strzebina, 

• Marek Leś, również ze Strzebinia, miejsce 2, 

• 3 miejsce: Mateusz Płonka z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu. 

 

Honorowy Patronat nad konkursem sprawował  Burmistrza Miasta Lublińca Edward Maniura. 

Z inicjatywy Burmistrza Lublińca i jego zastępcy - Anny Jonczyk – Drzymały laureaci konkursu prócz 

otrzymania cennych nagród będą w czerwcu uczestniczyli w wycieczce do miasta partnerskiego, 

Kravare w Czechach. 

Organizatorami konkursu, a także autorami zadań byli nauczyciele przedmiotów zawodowych 

informatycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu, Marta Pulcer 

oraz Michał Bogacki. 

            Marta Pulcer 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 

 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Kwiecień / 2014 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

TARGI EDUKACYJNE ZA NAMI  

 

 W piątek 10 kwietnia uczestniczyliśmy w Powiatowych Prezentacjach Szkół 

Ponadgimnazjalnych. - Nasi uczniowie świetnie się spisali. Miło było słyszeć, jak opowiadali kolegom 

o perspektywach związanych z nauką w ZSOT i nauczycielach, dzięki którym mogą rozwijać swoje pasje 

i zainteresowania - podsumowuje Anna Kubat po imprezie. Stoisko Kazika było oblegane przez 

gimnazjalistów. Młodzież zadawała pytania o poszczególne zawody i klasy. Naszym celem była rzetelna 

i szczegółowa informacja. 

Reprezentowali nasza szkołę: Klaudia Sklorz i Gabrysia Kowol z LO, Hania Myrcik i Denis Jacek - TI, 

Klaudia Kaim i Kacper Chromiak - TB, Roksana Matusek i Beata Nowińska z HT, Wiktoria Golasz 

i Anita Mańka z TA oraz Anna Kubat - germanistka i Michał Bogacki - informatyk. 

 

 

           

           Katarzyna Myrcik 
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Mamy tytuł Mistrza Powiatu w Pierwszej Pomocy  

 

 29 kwietnia. w parku przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbyły się XXII Rejonowe 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy musieli 

najpierw zmagać się z 30 pytaniami z zakresu udzielania pomocy i historii Międzynarodowego 

oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Następnie 5-osobowe drużyny udzielały pomocy rannym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczne zadanie zaskoczyło nas bardzo – mówi Kamil Męcka, uczeń ZSOT. - Dotychczas 

organizatorzy zawodów treści zadań odnosili do udzielania pierwszej pomocy jednej osobie. Tym razem 

musieliśmy zająć się wypadkiem, w którym obrażeń doznało wiele osób. 
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Zadania rzeczywiście stanowiły nie lada wyzwanie dla młodzieży. Samochód osobowy wjechał 

w grupkę ludzi, w wyniku czego uczniowie musieli ratować kobietę z rozerwanym naczyniem 

krwionośnym na szyi, mężczyznę z przebitym przez pręt torsem, osobę z III stopniem oparzenia ręki 

kwasem akumulatorowym, otwartym złamaniem kości podudzia u pieszego i kierowcą, który 

nie oddychał. Stres, duża liczba poszkodowanych i przeszkadzający gapie nie ułatwiały skupienia. 

Puchar przechodni za zwycięstwo w zawodach otrzymała drużyna ZSOT. Naszą szkołę 

reprezentowały 2 drużyny w składzie: Kamil Męcka, Armin Picz, Agnieszka Słabik, Weronika Gajda, 

Sebastian Klimczyk oraz Manuela Mandla, Paulina Małczak, Dominika Ceglarek, Natalia Berak i Kinga 

Grzyb. Pierwsza z grup wywalczyła zwycięstwo w z aż 30-punktową przewagą. Grupa dziewcząt zajęła 

III miejsce, tracąc do rywali 2 punkty. Obydwie drużyny przygotowywała do zawodów Małgorzata 

Klimczyk. Cieszę się z poziomu przygotowania wszystkich moich uczniów - komentuje Małgorzata 

Klimczyk. - Zadania na rejonowym etapie Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w tym roku były 

zaskakujące i trudne.  

 

 

           Katarzyna Myrcik 
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Nasi uczniowie w powiatowym  

Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 

 

 Wyjątkowo liczne grono uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego spotkało się 

w środę 9.04 w lublinieckim MDK. W kategorii poezji śpiewanej reprezentowały naszą szkołę Julia 

Suchara z 2LO i Kasia Świerczok -3LB z zespołem (Dawid i Marcin Gołombowscy - 4TB oraz Dawid 

Niesłony - 4TM), a także absolwentka - LO Monika Gatnar. Do recytacji przygotowały się uczennice: 

Anna Kowalska - 3LB, Julia Grabińska -1TB, Jessica Kula - 1HT, Justyna Sklorz - 2LO, Karolina 

Grudzińska - 2HT. Wywiedzione ze słowa, czyli konkurencję teatralną wybrała Gabriela Kowol z 1LO. 

Z rywalizacji wyszliśmy z dwiema promocjami do eliminacji regionalnych i trzema wyróżnieniami. 

Do Częstochowy 24 kwietnia pojadą laureatki II miejsca ex equo: Julia Suchara i Kasia Świerczok 

z zespołem.Wyróżnienia otrzymały: Ania Kowalska, Gabrysia Kowol i Justyna Sklorz. 

           Katarzyna Myrcik 
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Szymon Karpe z 2 LO został finalistą Olimpiady Filozoficznej 

 

 

 W sobotę 5 kwietnia w Warszawie odbyły się eliminacje centralne Olimpiady Filozoficznej. 

Wziął w nich udział Szymon Karpe z klasy 2LO, który uzyskał w toku eliminacji tytuł 

FINALISTY. 

 

 Rywalizacja toczyła się w gronie 80 uczestników. Dziś, kiedy minęły już emocje, Szymon 

podsumowuje:- Olimpiada była trudna. Poziom uczestników w tym roku także był wyjątkowo wysoki. 

Mimo wszystko udało się osiągnąć dobry wynik, więc jestem z siebie zadowolony. Cel, jakim była 

"stówa" z rozszerzonej filozofii na maturze został osiągnięty :) 

 

Szymon przygotowywał się do olimpiady indywidualnie. Do etapu regionalnego uczył się 

wraz koleżanką z klasy - Darią Drumowicz. Potem pracował już sam. Biorąc pod uwagę fakt, że stanął 

do rywalizacji z uczniami z najlepszych liceów w Polsce, którzy filozofii uczą się w szkole na poziomie 

rozszerzonym, jego wynik zasługuje na uznanie.- Moim życzeniem pozostaje, aby znaczenie matki nauk 

i całej humanistyki dla oświaty zostało wreszcie dostrzeżone – podsumował filozoficznie uczeń. 

 

           Katarzyna Myrcik 
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III Powiatowy Konkurs „Having fun with England” 

 

 30 maja w naszej szkole odbył się III Powiatowy Konkurs dla gimnazjalistów „Having fun with 

England”. Do rywalizacji zgłosiło się 10 uczestników z 5 szkół gimnazjalnych naszego powiatu. 

Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała przedstawienie prezentacji 

multimedialnych o Wielkiej Brytanii. Natomiast w drugiej części uczestnicy konkursu musieli stawić 

czoło testowi, który przygotowały p. Olga Gerasymiv i p. Anna Giemza Jurga. Wszyscy uczestnicy 

bardzo dobrze przygotowali się do konkursu, więc walka o pierwsze lokaty była zacięta. Na pierwszym 

miejscu uplasował się Daniel Wydmuch z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu. Drugie miejsce także zajęła 

uczennica Gimnazjum nr 1 – Natalia Anczok. Natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się uczennica 

Gimnazjum nr 2 w Lublińcu Małgorzata Kupiec. Nagrody laureatom zostały wręczone przez Burmistrza 

Miasta, Edwarda Maniurę. W puli nagród znalazł się wyjazd do miasta partnerskiego Kravare 

w Czechach.  
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"Our Blue Planet" 

 

 
Od początku 2014 roku uczniowie ZSOT współpracują z Fundacją Azja-Europa, która zajmuje się 

wspieraniem kontaktów szkół z Azji i Europy. Uczniowie Technikum Budowlanego i Liceum 

Ogólnokształcącego ZSOT realizując projekt "Our Blue Planet" mieli okazję nawiązać kontakty z 

uczniami z wielu państw w Europie, jak i w Azji. 

Celem projektu było zdobycie informacji na temat bezcennego dobra, jakim jest woda oraz podniesienie 

wśród młodzieży świadomości ochrony i zachowania jej zasobów na świecie, a także wymiana 

informacji na międzynarodowym forum i grupie FB ( Ourblueplanet.se ). 

Praca nad projektem polegała min na opracowaniu cyklu notatek na temat wody, począwszy od tych 

podstawowych jak zasoby wód na kuli ziemskiej, jej znaczenie, źródła zanieczyszczeń, do sposobów jej 

zachowania i ochrony. 

Młodzież dowiedziała się o różnych katastrofach ekologicznych dotyczących akwenów wodnych w skali 

całego świata - relacjonuje Beata Kąpielska - koordynatorka odpowiedzialna za merytoryczną stronę 

projektu. - Zgłębiliśmy problem degradacji wód Morza Bałtyckiego. Poznaliśmy problem braku i 

niedoboru wody w Afryce, a także zasady zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie projektu każdy 

uczeń oprócz wiedzy teoretycznej posiadł także umiejętności praktyczne m.in. każdy potrafi wykonać filtr 

wodny w warunkach polowych. Wkrótce na stronie projektu będzie można pobrać film instruktażowy. 

Na potrzeby realizacji projektu "Our Blue Planet" zrealizowano w ZSOT warsztaty ekologiczne "Dobre 

rady na codzienne odpady "we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą. 

Odbyła się także wycieczka grupy projektowej do Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu. Uczniowie 

przeprowadzili również tzw. sesję plakatową, a nauczyciele opracowali konspekt lekcji nt. "Woda to 

życie ". 

Praca nad projektem to także szlifowanie języka angielskiego. Uczniowie komunikowali się z innymi 

uczestnikami za pośrednictwem międzynarodowej platformy. Umieszczali na niej opracowane 

informacje o wodzie tłumaczone na język angielski. 

W ramach projektu "Our Blue Planet" powstała strona internetowa, którą prowadzi klasa 1 LO pod 

fachowym okiem Beaty Kąpielskiej oraz koordynatorki językowej anglistki -Moniki Ziai : 

http://ourblueplanet-zsot.blogspot.com. 

Współpraca z Fundacją Azja-Europa ASEF jest efektem międzynarodowej konferencji w Indonezji, w 

której wzięła udział Monika Ziaja w 2013r. Nauczycielka posiada ogromne kontakty międzynarodowe, 

szkoli się za granicą, uczestnicząc w programach unijnych związanych z doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli. Swoje doświadczenia i prywatne znajomości wykorzystuje w pracy w ZSOT. Jej poprzedni 

http://ourblueplanet-zsot.blogspot.com/
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projekt "Magic of Reading" został uznany za przykład dobrej praktyki i będzie promowany w 

publikacjach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Monika Ziaja jest obecnie koordynatorką następnej 

wymiany dla uczniów ZSOT z Finlandią, Niemcami, Węgrami i Cyprem. 
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Eurowybory w Kaziku 

 
 

 19 maja 2014r. w naszej szkole zostały przeprowadzone młodzieżowe wybory do Parlamentu 

Europejskiego 2014. Eurowybory zostały zorganizowane we wspólpracy z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej w ramach programu Młodzi Głosują.  

Z protokołu wyborów :  

- ilość uprawnionych do głosowania : 380 osób 

- głosów oddanych : 336 ( w tym ważnych 314 ) 

- frekwencja wyniosła 88,4 % 

 

W wyniku przeprowadzonych młodzieżowych wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 w ZSOT 

największą liczbę głosów uzyskał Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke, 

następnie KW Platforma Obywatelska RP i KW Prawo i Sprawiedliwość. 
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 Wyniki eurowyborów poniżej:  

 

 

 

 

Szkolna Komisja Wyborcza w składzie : przewodniczący : Szymon Karpe oraz Kulik K., Osadnik M., 

Zuzel A., Kubik M., Marciniak M., Stanikowski R. pracowała pod opieką : Iwony Lewke i Beaty 

Kąpielskiej.  

 

 

 

 

           Beata Kąpielska 



 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO –TECHNICZNYCH 

                     W LUBLIŃCU 

 

         KRONIKA SZKOLNA 
     rok szkolny 2013/2014 

 

 

Maj / 2014 
 
 

Opiekun strony WWW: Paweł Kołodziej, Marta Pulcer 

Opieka literacka: Jolanta Wróbel 

Wykonanie: Beata Kąpielska 

 

 

Uczniowie ZSOT reprezentantami Lublinieckiej Rady Młodych ! 

 

 

 Dnia 26 maja odbyły się pierwsze obrady Lublinieckiej Rady Młodych powołanej przez 

Burmistrza Miasta pana Edwarda Maniurę. Nową radę tworzą reprezentanci lublinieckich szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. ZSOT znów na czele! Przewodniczącym LRM został Kacper 

Chromiak z kl. 2TB, a jego zastępczynią Ola Zuzel z 2LO. 

 

 

Na spotkaniu inauguracyjnym młodzi lublińczanie debatowali nad udziałem młodzieży w życiu miasta, 

zaplanowali działania na najbliższe tygodnie (m.in. przejęcie władzy w mieście podczas otwarcia Dni 

Lublińca ;-) ), a także podjęli już decyzję o zaangażowaniu szkół w przedsięwzięcia miejskie: 

Lubliniecka Rada Młodych ma dla uczniów ZSOT pierwsze zadanie, które związane jest z powstaniem 

czasopisma LRM! 

 

          Milena Doleżych - Szymiczek 
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Dzień Otwarty w ZSOT! 

 

 

Dzień 15 maja 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu to 
Dzień Otwarty. Zapraszamy wszystkich Gimnazjalistów!  

 
 

Na przyszłych uczniów szkół ponadgimnazjalnych będzie czekało sporo informacji. 
Nauczyciele i uczniowie ZSO-T, poza ofertą kierunków, przygotowali mnóstwo dobrej zabawy i 
niespodzianek.  Uczniowie gimnazjów zaznają wyjątkowej atmosfery panującej w ZSO-T, a co 
najważniejsze, również będą ją tworzyć! 

 

 

         Milena Doleżych-Szymiczek 
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Hura, hura! Dzisiaj matura...marynara i fryzura... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przed 9.00 na szkolnych korytarzach w ZSOT panowała atmosfera optymizmu. 

- Nie jest źle – mówiła Kamila Poloczek z II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkól 

Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu. - Myślałam, że będę się bardziej stresować. Stawiam 

na „Chłopów". Za pośrednictwem „Dziennika Zachodniego” życzę powodzenia wszystkim maturzystom. 

Ze średnim entuzjazmem wypowiadał się Michał Kołodziejczyk - technik budownictwa z ZSOT. 

Wyraźnie sugerował się zestawami lektur typowanymi przez internautów. - Chciałbym, aby było coś 

z „Dżumy” lub „Ferdydurke” – wyjaśniał Michał. - Na razie jest ok. Zobaczymy, jaki będzie temat. Jak 

wyglądały przygotowania? - W majowy weekend trwały ostatnie powtórki  do matury , a w niedzielę - 

przepisowy relaks zapewniający kreatywność i siły na maturalne zmagania. 

Na pewno pomogło! 

Zupełnie inny zestaw lektur typował Rafała Fonfara, technik handlowiec z Zespołu Szkól 

Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu. - Póki co - spokój. Czuję się przygotowany, 

ale zobaczymy...Myślę o „Lalce”, „Ludziach bezdomnych”, „Zbrodni i karze”. 

A potem … 
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Ania Dyla, technik architektury krajobrazu, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - 

Technicznych w Lublińcu. - Zaskoczeniem na maturze było to, iż nie było wiersza, a dwie lektury – 

„Potop”  i „ Wesele”. A mieliśmy nadzieję na wiersz, nie dramat… Temat czytania ze zrozumieniem był 

przyjemny, bo o miłości... Mam nadzieję na satysfakcjonujący wynik. 

Nie było zbyt łatwo -komentuje tematy Beata Prandzioch,  technik hotelarstwa. - Lektury były dla mnie 

zaskoczeniem. Wybrałam „Potop”. Czytanie ze zrozumieniem było łatwe, natomiast tematy 

wypracowania zaskakujące. Nie spodziewałam się ani „Potopu”, ani „Wesela”. 

Zaskoczony doborem tematów był także Krzysztof Bzoma, technik informatyk.  - Należało się odnieść 

do fragmentu lektury, który był zacytowany w arkuszu egzaminacyjnym. Wybrałem temat związany 

z „Potopem”, bo był łatwy. Czytanie ze zrozumieniem nie sprawiło mi żadnych problemów - było proste. 

Umiarkowany optymizm – tak oceniali swój egzamin wychodzący z sal uczniowie ZSOT. Cóż, język 

polski jest zawsze niespodzianką. Jedna lub dwie lektury wybrane z całej podstawy programowej 

nie zawsze są wyznacznikiem przygotowania. Dotychczas drugi temat polegał na analizie i interpretacji 

wiersza . Było więc „wyjście awaryjne” dla tych, którzy nie powtórzyli wszystkich lektur. Nie tym 

razem. 

Po tegorocznym egzaminie z polskiego niektórzy żartują "Dziś Wesele, w sierpniu poprawiny". 

We wtorek matematyka. Jak mówią fachowcy - bardziej przewidywalna. Na szczęście! 

 

        

           Katarzyna Myrcik 
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Karolina Zając na Miss Śląska! 

 

 

Karolina Zając - uczennica ZSOT startuje w konkursie na Miss Śląska i Zagłębia 2014. 

Od września uczy się w klasie menadżerskiej Liceum Ogólnokształcącego w ZSOT. Właśnie stanęła 

przed ogromną szansą. Jeśli wygra, może wziąć udział w konkursie na Miss Polski.  

Pomysł na start w konkursie na miss zrodził się na lekcjach wychowania fizycznego. Na zgrabną 

i utalentowaną sportowo uczennicę zwróciła uwagę nauczycielka Henryka Sukienik. Karolina 

zaangażowała się natychmiast w treningi reprezentacji szkoły w siatkówkę i piłkę ręczną. Po kilku 

miesiącach dała się namówić na udział w konkursie na miss. 

Okazało się niestety, że decyzja o starcie w konkursie była spóźniona - wyjaśnia Henryka Sukienik. - 

Kiedy wysyłałam zdjęcia uczennicy, było kilka dni po castingu. Do konkursu zgłosiły się setki chętnych. 

Z tłumu dziewcząt jurorzy wyłonili już kandydatki. Rozpoczęło się głosowanie. I nagle - niespodzianka! 

Organizatorka eliminacji zadzwoniła z zaproszeniem. Nieprzeciętna uroda dziewczyny sprawiła, 

że Karolina Zając została przyjęta wprost do finału konkursu i 30 maja będzie walczyła o tytuł Miss 

Śląska i zakwalifikowanie do Miss Polski. Ma ogromne szanse - do następnego etapu przejdą 

3 dziewczyny z 8, które biorą udział w konkursie. 

Karolina Zając jest niezwykłą kandydatką - z jej nietuzinkową urodą łączą się przymioty charakteru - 

skromność, koleżeństwo, powściągliwość. Jest taktowna i ułożona, lubiana przez rówieśników 

i nauczycieli. Próbuje odnaleźć się wśród wielu wyzwań, jakie stawia przed nią szkoła – począwszy od  

udziału w wymianie międzynarodowej Comeniusa, przez zajęcia geograficzne Our Blue Planet, 

aż po olimpiadę z religii. Start w eliminacjach jest dla niej wielkim zaskoczeniem. W moim życiu 

 wydarzyło się coś nowego, ciekawego, na co może nie miałabym kiedyś odwagi – mówi Karolina. - 

Mam nadzieję, że poznam sympatyczne osoby, nawiążę ciekawe kontakty. Niedawno byłam uczennicą 

Gimnazjum nr 1 w Lublińcu im 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Interesowało mnie koło teatralne, 

treningi z siatkówki. Jazda na rowerze, sport i taniec wypełniały cały mój czas. Teraz rysuje się nowa 

perspektywa, ciekawe doświadczenie i pewnego rodzaju przygoda. Najważniejsza jest jednak szkoła. 

Chciałabym zdać z ładnym wynikiem maturę, być może dostać się na studia menedżerskie, a może 

na fizjoterapię na AWF – jeszcze nie wiem.  

Karolina zaskoczona otwierającą się przed nią szansą ambitnie stara się sprostać wyzwaniom. 

Jeździ na próby do finału Miss Śląska i Zagłębia - wielkiej gali na wybiegu z udziałem publiczności 

i przedstawicieli mediów. Otoczona wsparciem Henryki Sukienik pracuje nad swoim wizerunkiem, uczy 

się chodzenia na obcasach, właściwej postawy, zachowania na wybiegu. Ma dopiero 16 lat, ale właśnie 

teraz stoi przed realną możliwością zdobycia tytułu Miss Śląska i awansu do eliminacji ogólnopolskich.  
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Karolina Zając otrzymała nominację 

do FINAŁU MISS POLSKI NASTOLATEK! 29 

czerwca wystąpiła w Kozienicach, co można było 

obserwować na żywo na ekranach TV Polsat. 

Mimo gorącego dopingu fanów z Lublińca 

i oczywiście z ZSOT na tym etapie pożegnaliśmy 

naszą kandydatkę. Jej kariera jednak dopiero się 

zaczyna i wierzymy, że było to zaledwie 

preludium. Karolina z pewnością pokaże jeszcze, 

na co ją stać. Życzymy jej sukcesów u progu 

dorosłego życia! 

  

 

    Katarzyna Myrcik 
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Pogadanka o świętach państwowych w przedszkolu 

 

 

 Aby zdążyć przed Majówką ekipa Comeniusa z projektu „Storytellers about country’s history 

and culture” udała się do Przedszkola nr 7, aby porozmawiać z maluchami na temat trzech ważnych 

świąt, jakie przypadają na 3 pierwsze dni maja. Razem z maluchami mówiliśmy jak ważne jest Święto 

Pracy, jak wygląda flaga Polski, jak należy się zachować, gdy słyszymy hymn oraz co to jest 

konstytucja. 

Tematy wydawały nam się bardzo trudne dla przedszkolaków, ale zaskoczyły nas one swoją wiedzą i 

umiejętnością skupienia się na zajęciach. Niejeden życzyłby sobie pewnie takiej koncentracji 

na lekcjach 

 

 

 

 

           Aleksandra Bawor 
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ZWYCIĘSTWO KRZYSZTOFA SKIBY W BIEGU PRZEŁAJOWYM   

„MILA CYGANA” 

 

 Brawo dla Krzysztofa Skiby z kl. 2TB, który zajął 1 miejsce z czasem 4;50 w dniu 04.05.2014 

w Kokotku w biegu przełajowym, „Mila Cygana” o nietypowym dystansie 1609m. Na starcie zebrało 

się 82 zawodników. Naszą szkołę jak zwykle w czasie wolnym od zajęć, reprezentowała ekipa biegaczy 

w składzie: Krzysztof Skiba - 2TB , Michał Doleżych – 2TB, Nikodem Sowa – 2TB, Martyna 

Bedlechowicz – 1LO, Kamil Walczak – 1TB.  

Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe medale, a kobiety cygańskie patelnie  

           Agnieszka Drumowicz 
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Zwycięstwo w eliminacjach do  

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego! 

 

 

 8 maja 2014 roku, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie, odbyły się 

eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W zmaganiach 

motoryzacyjnych uczestniczyło 7 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatów 

częstochowskiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Najlepsi okazali się nasi uczniowie z klasy III TM - 

Tomasz Klimza, Dominik Ledwoń i Sebestian Spallek. Opiekunem drużyny jest p. Piotr Pękala. 

Celem konkursu jest popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Każdy uczestnik 

rozwiązywał test z ruchu drogowego oraz historii motoryzacji, natomiast przedstawiciel  drużyny 

reprezentował ją w innych konkurencjach związanych z umiejętnościami jazdy oraz udzielania 

pierwszej pomocy. Nasza drużyna  będzie reprezentować region częstochowski w eliminacjach  

wojewódzkich, które  odbędą się 31 maja 2014 r. w Zespole Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Żarnowcu. 

 

            Iwona Gnych 


