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Nauczyciele z lublinieckich placówek oświatowych 

dokształcali się w Finlandii 

 

  

          Grupa 12 nauczycielek z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, Gimnazjum 

nr 2, Szkoły  Podstawowej  nr  1   i   Przedszkola   Miejskiego nr  7  w  Lublińcu   wzięła    

udział w tygodniowym  stażu w placówkach  edukacyjnych w  Finlandii. Wyjazd został 

zrealizowany w ramach projektu systemowego "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 

edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" realizowanego przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Otwartych Drzwi działające przy ZSOT. 

Do udziału zostali zaproszeni nauczyciele szkół współpracujących z lublinieckim Kazikiem. 

Zanim jednak wyjechali wizytować fińskie szkoły, uczestniczyli w kursie utrwalającym ich 

umiejętności w zakresie języka angielskiego i w przygotowaniu dotyczącym historii, kultury 

oraz  systemu oświatowego obowiązującego w Finlandii. 

      - Inspiracją  do   zawiązania   partnerstwa   były  znakomite   wyniki   fińskich   uczniów  

w ogólnoświatowych  badaniach PISA. Postanowiliśmy zapytać Finów o tajemnicę ich 

sukcesu, a potem wdrożyć w naszych placówkach te rozwiązania, które są najbardziej 

efektywne - wyjaśniają uczestniczki projektu. 

Dwie panie pedagog, germanistki, polonistki, katechetka, logopeda, matematyczka oraz 

nauczycielki: geografii i edukacji dla bezpieczeństwa, a także dyrektorka przedszkola - za 

namową dyrektor  ZSOT  Joanny Walczak spędziły 5 dni we wszystkich typach fińskich 

szkół i przedszkoli, a tym samym zrealizowały ciekawy i ambitny projekt zagraniczny. 

Wymiana doświadczeń, porównanie systemów edukacyjnych, spotkania z ciekawymi ludźmi 

okazały się bardzo inspirujące. 

Uczestnictwo w stażu wiązało się z przygotowaniem licznych zadań narzuconych przez 

organizatorów i spełnieniem wymagań Narodowej Agencji. Całoroczny wysiłek bardzo się 
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opłacił.  Korzyści  z międzynarodowej wymiany doświadczeń odniosą także inni nauczyciele 

z zaangażowanych w projekt placówek, a pośrednio skorzystają także uczniowie. Przetarte 

szlaki w międzynarodowym doskonaleniu zawodowym to bezcenna wiedza. Jak mówią - 

warto było poświęcić dla niej kilkanaście tygodni na przygotowanie wyjazdu, a potem jeden 

tydzień urlopu. Finowie, którzy skończyli wakacje w połowie sierpnia - tydzień przed 

przyjazdem grupy z Lublińca, bardzo poważnie potraktowali naszą wizytę i zadbali o wysoki 

poziom wszystkich prowadzonych prezentacji, spotkań i lekcji pokazowych. 
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Nowy rok szkolny w  odświeżonych wnętrzach 

 
 

 

 1 września w naszej szkole już po raz drugi wiąże się z nie tylko z inauguracją roku 

szkolnego. Tym razem  prócz  uczniów klas rozpoczynających naukę w ZSOT  na spotkanie 

w sali gimnastycznej dyrektor Joanna Walczak zaprosiła uczniów klas budowlanych, którzy 

podczas  wakacji  wyremontowali  korytarze na pierwszym piętrze.  Projekt  Macieja Bochni 

z klasy 4TB zrealizowali młodsi koledzy z TB i nie tylko: Adrianna Szuster, Aneta Tomys, 

Mateusz Szulc, Szymon Wieczorek, Dawid Kompała, Nikodem Sowa  i Kamil Sowa 

(gościnnie), Mateusz Kubiak, Daniel Płonka, Kacper Widuch, Arek Mańka, Łukasz 

Wolkownik - klasa III TB; Klaudia Kaim - 2TB; Martyna Bedlechowicz - 2LO. 

Połączenie obu uroczystości  - przywitania pierwszoklasistów i podziękowania dla 

budowlańców powinno dać do myślenia tym osobom, które dopiero przyszły do ZSOT. U nas 

każdy uczeń może mieć swój wkład w wizerunek szkoły.  "Kazik" to miejsce,  gdzie młodzież 

spotyka  się   podczas  wakacji,  wspólnie   pracuje -    nie   dla  oceny,  ale  siebie,   w miłym 

i sympatycznym gronie (co widać na zdjęciu).               

 

                                                                                                    Katarzyna Myrcik   
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Wakacyjne wojaże nauczycieli 

 

 

 Wakacje dla wielu to nie tylko czas odpoczynku. Pani Gabriela Berbesz-Kupiec część 

lipca spędziła na Centropa Summer Academy, która w jubileuszowym roku setnej rocznicy 

wybuchu I wojny światowej miała miejsce aż w trzech europejskich miastach: Wiedniu, 

Zagrzebiu i Sarajewie. 

Seminarium Centropy jest okazją do spotkania nauczycieli z całego świata. W tym roku 

uczestniczyli w niej przedstawiciele 19 narodowości z Europy, Stanów Zjednoczonych, 

Kanady i Izraela. Nasza polonistka była  jedną z trzech osób reprezentujących Polskę. 

Międzynarodowe towarzystwo  poruszało  się  szlakiem dziedzictwa żydowskiego w Europie 

i szlakiem arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, którego zabójstwo w Sarajewie było 

pretekstem do rozpoczęcia I wojny światowej. Jednak najwięcej emocji wywołał trzeci szlak 

– szlak  niedawnej  wojny  bałkańskiej.  Ślady  wojny  widać  w Sarajewie na każdym kroku, 

a uwierzcie, widoku zbombardowanych domów, śladów kul i pocisków na zwyczajnych 

blokach nie da się łatwo zapomnieć. W pamięci wszystkich pozostanie także  małe grupowe 

„pojednanie” między Serbami, Chorwatką i Bośniakami (przypomnijcie sobie, kto w tej 

wojnie walczył z kim). 

Seminarium było także okazją do nawiązania wielu kontaktów między nauczycielami, które, 

miejmy nadzieję, zaowocują jakimiś ciekawymi projektami. 

 
         Gabriela Berbesz - Kupiec 
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Zajęcia integracyjne 

 

 Tradycyjnie jak co roku w pierwszym tygodniu września odbywają się w naszej szkole 

zajęcia integracyjne dla klas pierwszych. Tym razem piknik integracyjny odbył się 5 września 

br. na boisku szkolnym. Uczniowie brali udział w zajęciach integracyjnych ułatwiających 

nawiązanie prawidłowych relacji z kolegami, koleżankami i wychowawcami. Wspólne 

spędzanie czasu   w  grupie  jest  najlepszym  sposobem  na  budowanie  serdecznych  więzi  

w  klasie oraz  wzajemne poznawanie się. 

Wszystkim  uczniom  klas  pierwszych  życzymy  sukcesów w  nauce i  samych dobrych 

dni w naszej szkole.  

 

Organizatorami zajęć byli pedagodzy szkolni, wychowawcy oraz  nauczyciele wychowania 

fizycznego.  

 

           A. Lipowska  
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 Weronika Kandzia  wróciła ze Strasburga 

 

 
 

 

 

 Weronika Kandzia, uczennica klasy 4HT została laureatką wojewódzkiego 

konkursu  dziennikarskiego.  Jako  zdobywczyni  głównej nagrody została zaproszona 

na wycieczkę do Strasburga. 

 

Wszystko zaczęło się od wyjazdu na 4- tygodniową praktykę hotelarską do Norwegii. Miesiąc 

w 4- gwiazdkowym hotelu w Brekstad był źródłem wielu wrażeń całej 9-osobowej grupy 

uczniów 4HT.  Zaowocował relacją wysłaną na konkurs dziennikarski „Press EFS” 

promujący efekty  projektów  dofinansowywanych  przez  Europejski Fundusz Społeczny.  

Zwycięstwo w  konkursie dało natomiast Weronice główną nagrodę w postaci wycieczki     

do Europarlamentu. Od 15 do 19 września trwała wizyta studyjna ufundowana przez 

profesora Adama Gierka.  Zwiedziłam  Parlament Europejski, który zaskoczył  mnie  swoim  

ogromem i nowoczesnością. W samym centrum  Strasburga zwiedziłam katedrę Notre Dame, 

monumentalną  budowlę,  jedyną  w swoim rodzaju, stanowiącą wizytówkę miasta!  Płynęłam 
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również  statkiem  Białej  Floty dookoła Strasburga,  podziwiając  kamieniczki oraz       

wspaniałe kościoły– relacjonuje zachwycona Weronika po powrocie. 

 

Program wycieczki był bardzo napięty. Organizatorom  udało się go zrealizować całkowicie. 

- Kilkudniowy pobyt we Francji zrobił na mnie ogromne wrażenie. Strasburg to miasto 

wymieszanych stylów architektonicznych. Bardzo spodobały mi się wszechobecne fontanny 

w wąziutkich uliczkach i maleńkie sklepiki ze słodyczami. Wszędzie panuje ogromna 

tolerancja.  Ciekawostką jest,  że trudno  tam  spotkać  Francuza.  Jest za to mieszanina ludzi 

z różnorodnych środowisk i kręgów kulturowych. Symbolem miasta jest Parlament 

Europejski. Czułam się  naprawdę wyjątkowo,  jedząc obiad  na  stołówce  razem  z  posłami 

z wszystkich krajów Unii Europejskiej.                                                             

   

                                                                                                                  Katarzyna Myrcik 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Bieg "O Nóż Komandosa"  
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 Jak co roku  nasza  szkoła  wzięła udział w biegu przełajowym „O Nóż Komandosa”. 

3 października na linii startu zameldowała się prawie setka uczniów naszej szkoły. Zarówno 

chłopcy, jak i dziewczęta mieli do pokonania dystans około 2,5 km. Trasa nie należała do 

najłatwiejszych, mimo to wszyscy ukończyli bieg. Jedni szczęśliwi, drudzy pozytywnie 

zaskoczeni swoimi możliwościami. Tuż po ukończeniu biegu wszyscy zawodnicy otrzymali 

drobne upominki, dyplomy oraz pamiątkowe medale. Atmosfera podczas biegu, a także 

zorganizowanego pikniku była wyśmienita. Liczne atrakcje przygotowane dla uczestników 

imprezy  pozwoliły zapomnieć o sporym wysiłku i zaciętej rywalizacji. Najlepszy wynik  

spośród uczniów ZSOT odnotowała  tegoroczna maturzystka  Joanna Kołodziej z klasy 4 HT 

zajmując 3 miejsce na podium.  

Aby  wystartować  w  biegu  przyszłorocznym,   zalecamy  szlifowanie  formy  już od dziś! :) 

 

                                                                                                                             K.Grudzińska 

                                                                                                                                                            K. Gerlic 

 

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej     

dla ZSOT 
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          W dniu 13.10.2014 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach nastąpiło 

wręczenie przez Wojewodę Śląskiego naszej szkole Złotego Medalu Opiekuna Miejsc 

Pamięci Narodowej nadanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.                                         

Na uroczystość zostaliśmy zaproszeni wraz z pocztem sztandarowym. 

Gratuluję  i  dziękuję    Państwu   za dotychczasową   pracę  na  rzecz  województwa  

śląskiego i całego kraju – tymi  słowami  wojewoda  śląski  Piotr Litwa docenił  trud uczniów 

oraz  nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych.  

 

 

 

Za nami podbój Turcji… 
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  W dniach 12 – 20 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły wraz z dwiema 

nauczycielkami wzięli udział w  mobilności  projektu Comenius. W skład projektu wchodzą: 

Niemcy, Włochy,  Czechy,  Islandia, Turcja i oczywiście Polska. Uczniowie spędzili tydzień 

w Turcji,  poznając turecką kulturę  oraz reprezentując nasz kraj, miasto i szkołę.  Wyjechali 

w niedzielę rano busem  spod  ZSOT do Berlina, stamtąd odlecieli  samolotem do Istambułu, 

a następnie do Izmiru. Późnym wieczorem dotarli do hotelu w Manisie, gdzie mogli zapoznać 

się z  uczestnikami projektu z innych krajów.  Już w poniedziałek rano stanęli przed zadaniem 

zareklamowania Polski, Lublińca i swojej szkoły, a następnego dnia prezentowali polskie 

święto- Andrzejki. Oprócz pracy czekały ich również przyjemności. Zwiedzili wiele 

zabytków tureckich, mieli również niepowtarzalną  okazję zjedzenia obiadu w tureckiej 

rodzinie. Zobaczyli jak wygląda turecka szkoła i jak przebiegają lekcje. Jeden dzień był 

przeznaczony wyłącznie na plażowanie, tak więc wszyscy mogli się lepiej zintegrować, 

podszlifować język i… się opalić.  Projekt zakończył się uroczystą kolacją w restauracji oraz 

złożeniem podziękowań. Po ciężkim, ale jednocześnie baaardzo przyjemnym tygodniu, 

uczestnicy mobilności  odbyli męczącą  podróż powrotną, by w poniedziałkowy  wieczór  

poczuć chłód polskiej jesieni. 

Bartosz Umlauf  z I HT mistrzem powiatu 
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 20 października odbyły się powiatowe zawody tenisa stołowego. Tradycyjnie zawody 

zgromadziły   reprezentacje  wszystkich  ponadgimnazjalnych  szkół  w  naszym   powiecie. 

W klasyfikacji drużynowej reprezentacja ZSOT dziewcząt zajęła IV miejsce, natomiast 

chłopcy drużynowo zajęli II miejsce. Prawdziwym sukcesem jest zajęcie przez naszego 

ucznia  Bartosza  Umlaufa  z   klasy  I HT   pierwszego miejsca w  klasyfikacji indywidualnej. 

 

Naszą szkołę w zawodach reprezentowali: 

Daria Ulfik II HT 

Marta Góra II HT 

Agnieszka Sowa II HT 

Bartosz Umlauf I HT 

Piotr Bryś I TB 

Dariusz Bryś III TB 

 

 

 

Joanna Walczak -jedna z trzech w Polsce z tytułem 

Super Dyrektor Szkoły 
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 22 października Joanna Walczak  została wyróżniona w konkursie na Super 

Dyrektora Szkoły. Wręczenie nominacji odbyło się podczas XVI Krajowej Konferencji 

Dyrektorów Szkół. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych znalazła 

się w gronie 3 osób w Polsce, które wyłoniono w dwuetapowych eliminacjach spośród 

setek kandydatów. 

Do konkursu zgłosiła Joannę Walczak grupa nauczycieli, rodziców, absolwentów, 

pracodawców i przedstawicieli instytucji partnerskich. Każdy z nich przedstawił 

rekomendację, która stanowiła uzasadnienie do prezentacji dotyczącej szeregu kwestii: 

dyrektor jako osoba zarządzająca, jako przywódca, ukierunkowanie na uczniów, 

pracowników, współpraca z otoczeniem, osiągnięcia szkoły, osiągnięcia osobiste. 

Kapitułę konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Żytko z Uniwersytetu 

Warszawskiego stanowili: prof. dr hab. S. Kwiatkowski, Prorektor Akademii Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie, Elżbieta Makieła z Biura Rzecznika Praw Dziecka, Tadeusz Matusz 

–  przewodniczący  Komisji  Edukacji  Związku Miast Polskich,  wiceprezydent   Krakowa, 

dr Aleksandra Piotrowska- dziekan Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, 

Elżbieta Piotrowska- Gromniak, prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” oraz Mirosław 

Sielatycki z Urzędu m.st. Warszawy. 

Na uroczystej Gali gratulacje laureatom złożył wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO – TECHNICZNYCH  

W LUBLIŃCU 

 

KRONIKA SZKOLNA 2014/2015 
 

 
13 

- Jestem bardzo szczęśliwa. Miejsce wśród trzech najlepszych dyrektorów szkół to ogromny 

zaszczyt. Chciałabym jednak podkreślić, że to nie tylko moja prywatna zasługa. Chciałabym 

serdecznie podziękować nauczycielom za codzienną ciężką, solidna pracę, która składa się na 

ten sukces. Dziękuję także osobom, które wytypowały mnie do tego konkursu. – mówi dyrektor 

Joanna Walczak. 

- Ten rok był dla nas wszystkich wyjątkowo sprzyjający. Rozpoczął się zdobyciem tytułu 

Najlepszego Nauczyciela Powiatu Lublinieckiego, wkrótce potem szkoła po raz drugi 

znalazła się   wśród   najlepszych  w  rankingu  "Perspektyw"   jako   Srebrna  Szkoła 2014. 

W czerwcu i wrześniu dowiedzieliśmy się, że nasze wyniki w egzaminach maturalnych oraz  

zawodowych  są jeszcze wyższe niż  znakomite wyniki powiatowe, wojewódzkie i   krajowe. 

We wrześniu odbył się Jubileusz 90-lecia ZSOT. Władze województwa śląskiego odznaczyły 

szkołę złotą odznaką "Zasłużony dla Województwa  Śląskiego". Kilka dni temu otrzymaliśmy 

również Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 

Celem konkursu "Super Dyrektor Szkoły" było wyłonienie i promowanie osób 

zarządzających placówkami oświatowymi, będących liderami w swoim środowisku, 

łączących     profesjonalizm    skutecznych    menedżerów,   wychowawców    i    nauczycieli 

z entuzjazmem  tworzenia  nowych  rozwiązań. Super Dyrektorzy - w intencji organizatorów - 

to osoby, które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie 

wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja 

edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na 

środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem. 

           

                                                                                                                         Katarzyna Myrcik 
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4TB Mistrzami Szkoły w piłce nożnej 2014 

 

 

  W fantastycznym październikowym słońcu rozegrano 28 października mecze finałowe 

Mistrzostw ZSOT w piłce nożnej’2014. W wyniku spotkań eliminacyjnych, a także 

późniejszej rywalizacji pucharowej wyłoniliśmy nowego Mistrza  Szkoły 2014, którym 

została  klasa  4TB  detronizując  4:3  (1:0)  w finale,  po  zaciętym  spotkaniu,  triumfatorów 

z poprzedniego roku, klasę 4TI/HT! Sukces ten  budowlańcy osiągnęli głównie dzięki 

wybornej formie strzeleckiej "króla strzelców" tegorocznych rozgrywek Darka Mizery, który 

w  finale  ustrzelił  hattrika, a we wszystkich 8 meczach tegorocznych rozgrywek zdobył aż 

27 bramek, co jest jednym z najlepszych wyników w historii naszych szkolnych batalii! Jedno 

trafienie dołożył Karol Koza,  a  dla  zdetronizowanych  obrońców  tytułu strzelali: Dustin 

Jerominek-  2 gole oraz Tomek Rak. Nagrody ufundowane tradycyjnie przez Radę Rodziców 

ZSOT wręczała w obecności organizatorów i kibiców Pani wicedyrektor Milena Doleżych-

Szymiczek. Spotkania finałowe sędziowali nasi szkolni międzynarodowi arbitrzy PPN 

Lubliniec Kacper Chromiak z 3TB i Jakub Maciów z 3TM.   

 

          Artur Gawin 
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Dziewczyny z 4 HT w trosce o zdrowy styl życia 

 
 

  

 W środę 29 października na małej sali gimnastycznej odbył się niecodzienny konkurs. 

Klasa 4 HT w ramach promocji zdrowia zorganizowała konkurs zdrowej sałatki. Akcja miała 

na celu wyłonienie najsmaczniejszej i najbogatszej w wartości odżywcze potrawy.             

Zaproszeni na degustację goście mogli do woli delektować się   różnorodnymi  sałatkami  

dietetycznymi  mającymi zbawienny wpływ na  zdrowie  i urodę.  

Poziom  wykonania    był  tak  wysoki, że  komisja  konkursowa    postanowiła           

przyznać wszystkim biorącym udział w konkursie zespołom równorzędne wyróżnienia.  

 

                                                                                                                                 
                                                                                                                   Henryka Sukienik 
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Kazik na Cyprze 

 
 

 Zaskoczyły nas... lato, upał, słońce. To na początek.  Potem, kiedy rozpoczęliśmy 

spotkania w American Academy Larnaca - naszej partnerskiej szkole, powodów do 

zaskoczenia było znacznie więcej. Po pierwsze - wszystkie grupy (Finowie, Węgrzy, 

Cypryjczycy, Niemcy i oczywiście my)  przygotowały  rewelacyjne  materiały.  Zadania do 

tej części projektu były dość trudne. Należało przygotować filmy o tym, jakich błędów unikać 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jakie kompetencje są niezbędne, żeby dostać najlepiej 

płatną  pracę,  jaka  jest  aktualna  sytuacja  na  rynku   pracy  w  każdym  kraju partnerskim. 

Z pozoru wyglądało na to, że czeka nas nieciekawy czas w sali wykładowej. Tymczasem 

wszyscy wykazali się ogromną kreatywnością i dużym poczuciem humoru. I tu dochodzimy 

do kolejnych zaskoczeń. Nasi gospodarze zaplanowali niezwykle intensywny tydzień. Ściśle 

trzymają się harmonogramu i punktualnie, z żelazną konsekwencją realizują wszystkie 

założone działania!!! 
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Druga edycja projektu Krokus w naszej szkole 

 

 

 Po raz drugi w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu zagościł 

projekt „Krokus” koordynowany przez panią Gabrielę Berbesz – Kupiec. 

Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów, które są sadzone, by 

uczcić pamięć półtora miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy dzieci innych narodowości 

zamordowanych w czasie II wojny światowej i Holokaustu.  Żółte kwiaty przypominają żółte 

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

krajach. Cebulki zapewnia Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście ze swoim 

polskim partnerem, Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. Z kolei aranżacją rabatek  

zajęli się uczniowie klasy pierwszej technikum architektury krajobrazu pod opieką pani 

Danuty Gajdy.  Projektowi będzie towarzyszyła gazetka stworzona z materiałów 

pokazujących      postęp  przedsięwzięcia  oraz   cykl  pogadanek  na   temat   okrucieństwa    

wojen i ludobójstwa, ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu.  

  

  

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO – TECHNICZNYCH  

W LUBLIŃCU 

 

KRONIKA SZKOLNA 2014/2015 
 

 
18 

List redakcji miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 

 

 Grupa nauczycieli i pracowników szkoły zgłosiła panią Joannę Walczak do 

ogólnopolskiego konkursu „Super Dyrektor Szkoły”, który został zorganizowany pod 

honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Minione tygodnie upłynęły pod 

znakiem radości z odniesionego sukcesu, bowiem Pani Dyrektor uzyskała w konkursie 

specjalne wyróżnienie. Parę dni temu Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „Dyrektor 

Szkoły” wydawanego przez Wolters Kluwer Sp. z o.o. (największego wydawcę publikacji 

prawniczych, biznesowych i oświatowych na rynku polskim) przesłała specjalisty list 

kierowany do Rodziców, Uczniów i Pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-

Technicznych w Lublińcu. 
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Do Super Uczniów i Super Pracowników ZSOT 

 
 

  

 Kiedy 22 października 2014r. odbierałam w Warszawie dyplom potwierdzający moje 

miejsce w pierwszej trójce najlepszych dyrektorów w Polsce, wydawało mi się, że nic nie 

przebije zaskoczenia, wdzięczności i radości, które towarzyszyły mi podczas wręczania 

laurów. Laurów, do których wytypowali mnie pracownicy, absolwenci i partnerzy naszej 

szkoły. 

Dzisiaj zostałam zaskoczona po raz kolejny! Tym razem przez Super Uczniów i Super 

Pracowników. Nigdy nie słyszałam tak licznego chóru, który w dodatku śpiewał dla mnie! 

Tych „stu lat” nie zapomnę nigdy! Bardzo Wam dziękuję.  Bez Was nie byłoby sukcesów, 

które doceniane są w Polsce. Nie byłoby atmosfery, którą tworzycie. Nie byłoby wielu 

cennych inicjatyw i działań, które są świadectwem Waszej wartości. 

Dziękuję Wam za wszystko.  

 

                   Joanna Walczak 

                   Super Dyrektorka „Kazika” 

 

 

 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO – TECHNICZNYCH  

W LUBLIŃCU 

 

KRONIKA SZKOLNA 2014/2015 
 

 
20 

Kochani wolontariusze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 W sprawach niezwykłej wagi  na  uczniów  ZSOT  można  zawsze  liczyć.  Dziękuję 

za otwarte serca, wrażliwość i chęć poświęcenia swojego czasu i wysiłku dla zdrowia innych. 

Dziękuję za godziny spędzone przy rejestracji dawców szpiku kostnego i za pokaz pierwszej 

pomocy. Dziękuję uczennicom klasy 1TA - Lidce Bodorze, Agacie Zazgórnik, Aleksandrze 

Kolasie i Aleksandrze Trzebińskiej, Magdzie Kasprzyk, Karolinie Serafin, Monice Krawczyk, 

Kamili Pasek, Mirce Tudzio, Agacie Jachymczak, Roksanie Jaśkiewicz i Monice Szuler, 

uczennicom 1LO- Magdzie Slezionie, Kamili Rek, Soni Komosie, Kamili Pałce, Karolinie 

Mazur z 1HT,  Klaudii  Krawczyk z 4TI, Weronice  Gajdzie z 2HT i jej siostrze Martynie 

oraz Rafałowi Dudzie z 1TI, Kamilowi  Markowskiemu z 1TB  i Sebastianowi Klimczykowi 

z 2TI. Dziękuję także pracownikom szkoły, którzy włączyli się w akcję. Szczególnie dziękuję 

uczniom i nauczycielom ZSOT, którzy zarejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku 

kostnego. Dziękuję. Udało nam się zarejestrować 271 osób i mam nadzieję, że dzięki temu 

uratujemy choć jedno ludzkie życie. WARTO POMAGAĆ! Pamiętajcie, że dobro powraca. 

 

 

         Małgorzata Klimczyk  
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Nasza  szkoła  na  II   Śląskim  Kongresie  Oświaty 

w Katowicach 

 
 

 

 Po ostatnich sukcesach mamy kolejny! Joanna Walczak – dyrektor naszej szkoły 

została zaproszona jako prelegentka na II Śląski Kongres Oświaty, który miał miejsce 

na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

 Śląski Kongres Oświaty, który otworzyła minister edukacji narodowej, Joanna Kluzik-

Rostkowska był wspólnym przedsięwzięciem wojewody śląskiego dr. Piotra Litwy, rektora 

Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty 

mgr. Stanisława Fabera. Przybyło na niego blisko 3000 dyrektorów, nauczycieli, pedagogów 

oraz psychologów ze śląskich szkół i przedszkoli. 

Panel, na którym Joanna Walczak przedstawiała czynniki warunkujące efektywność 

nauczania w szkołach kształcących w zawodzie adresowany był do dyrektorów szkół 

technicznych z całego województwa. 

Zaproszenie na Kongres - zdaniem Joanny Walczak - było wyrazem uznania dla naszej szkoły 

i jej sukcesów, na które od wielu lat pracuje cała społeczność Kazika– nauczyciele, 

uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz pracodawcy prowadzący kształcenie 

praktyczne. 
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Podczas swojego wystąpienia szczególną uwagę zwróciła na drogę, jaką przeszła nasza szkoła 

w ciągu ostatnich lat i czynniki, które pozwalają odnosić sukcesy w szkolnictwie 

zawodowym. 

W panelu wzięli również udział nasi nauczyciele przedmiotów zawodowych: Danuta Gajda, 

Marta Pulcer,  Eugeniusz Gerlic,  Sławomir Kościelny  oraz  panie  pedagog: Alina Lipowska 

i Mariola Strzoda. 

                                      

 

                                                                                                                    Katarzyna Myrcik 
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Święto Niepodległości’ 2014 

 
 

  

 11 listopada - Święto Niepodległości, mimo dnia wolnego od zajęć, uczciliśmy 

wspólnie. Uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych 

przez władze Lublińca.  Msza św., złożenie wiązanek na Cmentarzu Wojskowym to  część 

oficjalna programu. Uczestnictwo w Biegu Niepodległości i tworzenie żywego obrazu 

stanowiącego kontury Polski w biało - czerwonych barwach było tym, co przyciągnęło na 

stadion miejski tłumy młodzieży. Wraz z nauczycielkami wychowania fizycznego- Henryką  

Sukienik i Agnieszką  Drumowicz  kilkudziesięciu uczniów przebiegło dystans 2,5km.  

Wszyscy, spośród  niespełna  900  uczestników   biegu,  otrzymali  pamiątkowe   koszulki     

w barwach narodowych. 
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Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w ZSOT 

 
 

  20 listopada 2014 r. w polskich szkołach po raz pierwszy obchodzony był 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka oraz 25. Rocznica  uchwalenia przez Zgromadzenie 

Ogólne  Narodów  Zjednoczonych  najważniejszego  dokumentu  określającego prawa 

dziecka – Konwencji  o  Prawach  Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą 

dokumentu, który dzisiaj  nazywany  jest   Światową  Konstytucją  Praw  Dziecka.  Z  tej 

okazji nasi uczniowie z klasy I LO pod kierunkiem uczennicy klasy II LO Marleny Grządziel 

zaprezentowali nietypowy program artystyczny poruszający tematykę praw dziecka. Projekt 

w   nieco   zmienionej   formie  kontynuowany  będzie w  wybranych  przedszkolach, 

szkołach podstawowych oraz gimnazjach powiatu lublinieckiego. 

 

 

           Anna Kubat 
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Z prawem na TY 

 

 

 

 28 listopada uczniowie klasy pierwszej liceum: Darek, Kamila, Wiola i Dorota 

odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Celem wycieczki było 

przekazanie informacji na temat praw dziecka. Maluchy aktywnie uczestniczyły w pełnych 

śmiechu  zajęciach i zabawach, które przygotowali ich starsi koledzy. Dzieci polubiły naszych 

uczniów, a w szczególności Darka (wszystkie dziewczynki chciały zrobić sobie z nim 

zdjęcie). W planach mamy zorganizowanie kolejnych zajęć, ponieważ dają one wiele 

radości zarówno dzieciom, jak i uczniom naszej szkoły – mówi Anna Kubat – opiekunka 

projektu.  

 

           Anna Kubat 
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Z sukcesem w poezji śpiewanej 

 

 
 

  

 

 Julia Suchara i Kinga Musiałek z 3LO reprezentowały naszą szkołę w Powiatowym 

Festiwalu Poezji Śpiewanej w Zespole Szkół Zawodowych. Konkurs pod hasłem "Dziwny 

jest ten świat" zorganizowany został pod patronatem Starosty Lublinieckiego. Wzięło w nim 

udział  kilkunastu  uczniów  gimnazjów  i  szkół ponadgimnazjalnych powiatu lublinieckiego.  

Julia i Kinga wyśpiewały II i III miejsce w kategorii szkół średnich- gratulujemy! 

 

          Katarzyna Myrcik 
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Bieg Mikołajkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          6 grudnia uczniowie  naszej szkoły wraz z  nauczycielkami wychowania fizycznego-    

Agnieszką Drumowicz i Henryką Sukienik, wzięli udział w przełajowym ,,Biegu 

Mikołajkowym’’ na dystansie 3 km organizowanym przez  Wojskowy Klub Biegacza "Meta 

Lubliniec". W biegu wystartowało ogółem 167 zawodników. Na mecie każdy zawodnik 

otrzymał pamiątkowy medal i drobny upominek, następnie  biesiadował przy ognisku, 

częstując się pieczoną kiełbaską, przepyszną wojskową grochówką, bigosem lub 

świątecznymi piernikami. Najszybszy z naszej szkoły okazał się  Mateusz Krawczyk- uczeń  

kl. 2TB, który uplasował się na 13 miejscu z czasem 10’37 min. 

Ekipie biegaczy z naszej szkoły gratulujemy i zapraszamy na następne biegi.  

          Przed nami kolejne wyzwanie, już w sobotę 20 grudnia  zapraszamy na „Bieg po 

Choinkę”. Uczestnicy  na mecie otrzymają w prezencie żywą, pachnącą lasem choinkę. 
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Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

 
 

 Dnia 8 grudnia br. w Częstochowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów 

Prezesa Rady Ministrów.  Stypendium przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 

którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole 

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

jednej dziedzinie wiedzy. Z naszej szkoły otrzymały je dwie uczennice: Justyna Sklorz 

reprezentantki  klasy III LO oraz Karolina Grudzińska z klasy III HT.  W uroczystości            

z udziałem najzdolniejszych uczniów w województwie śląskim uczestniczyli przedstawiciele 

władz oświatowych: Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty, Izabela Leszczyna - 

wiceminister finansów oraz przedstawiciele organów prowadzących, a także posłowie ziemi 

częstochowskiej. Wykład okolicznościowy na temat lodowców i badań prowadzonych na 

Arktyce pt. : "Ice and sea: lodowce i klimat Arktyki w świetle współczesnych zmian 

klimatycznych" wygłosił dr Dariusz Ignatiuk z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Śląskiego. 
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"Obsługa konsumenta w tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia" już  za  nami... 

 

 

 To już szósty raz, kiedy atmosferę Świąt Bożonarodzeniowych zapewniają nam 

uczniowie technikum hotelarskiego.  Po raz kolejny  32  hotelarzy  stanęło  do  rywalizacji    

w konkursie "Obsługa konsumenta w tradycji Świąt Bożego Narodzenia". Konkurs, który 

stał się już naszą szkolną tradycją trzymał naprawdę wyrównany poziom, a jury w składzie: 

Danuta Gajda,  Jolanta Romańska,  Ewa Swarlik i Sławomir Kościelny                                       

miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Po dwuetapowych zmaganiach, obejmujących 

test z wiedzy hotelarsko-gastronomicznej oraz   przystrojenie świątecznego stołu, jury 

ogłosiło następujący werdykt: 

I miejsce:  Natalia Bianketti,  Patrycja Jon, Joanna Kołodziej, Anna Poremba 

II miejsce:   Malwina Zawierucha,  Paulina Janik, Dominik Paruzel, Magdalena Zalewska 

III miejsce:   Małgorzata Osadnik,  Kornelia Knapik, Andżelina Filus, Anna Nowak ex aequo 

z Karoliną Grudzińską, Roksaną Matusek, Karoliną Gerlic i Beatą Nowińską 

IV miejsce:   Klaudia Opiłka,  Karolina  Kulik,  Elżbieta  Woś,  Aneta  Śleziona  ex aequo       

z Mariką Wieczorek, Marta Górą, Kamilą Sprot i Oliwią Owczarek 

V miejsce:  Karolina Sebesta, Karina Kubiś, Monika Wieczorek, Agnieszka Kawałko            

ex aequo z Adrianą Zwarycz, Darią Ulfik, Magdaleną Walacik i Justyną Lisoń. 

 Sławomir Kościelny
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COMENIUS-  czas na Polskę! 

 

 

 Od kilku dni gościmy młodzież i nauczycieli z Czech, Niemiec, Turcji oraz Islandii. 

Ich obecność jest kolejnym etapem realizacji projektu „Stateholidays – Story tellersabouta 

contry’shistory and culture” w ramach programu Comenius. W poniedziałkowy poranek 

zagranicznych gości powitał Burmistrz Miasta Lublińca - Edward Maniura, Wiceburmistrz – 

Anna Jończyk-Drzymała oraz Dyrektor szkoły- Joanna Walczak. Zaraz potem rozpoczął się 

cykl zajęć integracyjnych, który umożliwił bliższe poznanie się wszystkich uczestników 

mobilności. Goście z wielkim zainteresowaniem obejrzeli szkołę, a po południu zwiedzili 

nasze miasto. Wieczorem  wzięli udział w zorganizowanej specjalnie dla nich dyskotece. 

Kolejnego dnia stali się wnikliwymi obserwatorami lekcji prowadzonych przez polskich 

nauczycieli. Po południu uczestniczyli na lublinieckim rynku we Flashmobie. Wieczorem 

udali się do domów zaprzyjaźnionych uczniów i nauczycieli na ich zaproszenie, by do woli 

smakować polską kuchnię. W środę pojechali na wycieczkę do Krakowa, natomiast w piątek 

do Oświęcimia.  
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IV KAZIKOWY FLASHMOB 

 

 

          Wspólny taniec poloneza, zainicjowany  cztery lata temu przez młodzież Zespołu Szkół 

Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu, z roku na rok przygotowywany jest z coraz 

większym rozmachem i wykonywany w coraz obszerniejszym składzie. Pierwsza edycja 

zgromadziła uczniów klas maturalnych „Kazika” i garstkę nauczycieli. Kolejne odsłony, 

śmiało można stwierdzić, że wpisanego już w tradycję miasta przedsięwzięcia, cieszą się 

coraz większą popularnością. W ubiegłym roku z zaproszenia do wzięcia w nim udziału 

skorzystał Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura i Wiceburmistrz –Anna Jonczyk-

Drzymała.  Włodarze  miasta i w tym roku nie zawiedli- uświetnili swoją obecnością czwartą 

z rzędu edycję imprezy. Poloneza tańczył również Przewodniczący Rady Miasta- Gabriel 

Podbioł oraz zagraniczni goście ZSOT. W taniec zaangażowali się też nauczyciele  i młodzież 

lublinieckich szkół, m.in.  Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza, Zespołu Szkół im.         

św. Edyty Stein,  Gimnazjum nr 1,  Gimnazjum nr 2,   a  także  przypadkowi    przechodnie    

i internauci. 
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Siatkarki i siatkarze ZSOT znów pokazali klasę 

 

 W dniu 19 stycznia w  hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza 

nasze siatkarskie reprezentacje dziewcząt i chłopców rozegrały Mistrzostwa Powiatu. Wśród 

dziewcząt do rozgrywek zgłosiło się  5 drużyn.  Nasze "sreberka" trafiły do grupy z LO Psary 

i CKZiU L-c. Oba spotkania zakończyły się bezproblemowymi zwycięstwami naszej 

drużyny, a dziewczęta wykazały się sporym potencjałem. W drugiej grupie ZSZ L-c nie miało 

większych szans z faworytkami turnieju, drużyną gospodyń, które są aktualnymi 

wicemistrzyniami Śląska w siatkówce i jasne stało się, że- podobnie jak w latach ubiegłych- 

w wielkim finale nasze "sreberka" zmierzą się z LO Mickiewicz. Niestety tylko momentami 

nasze dzielne dziewczęta nawiązywały równorzędną walkę z niezwykle silnymi rywalkami 

przegrywając ostatecznie 0:2 (13:25 i 13:25), powtarzając jednak wielki sukces sprzed roku- 

uzyskanie tytułu Wicemistrz Powiatu w siatkówce dziewcząt. W rozgrywkach chłopców do 

rozgrywek zgłosiły się 4 zespoły, a nasza drużyna w półfinale wylosowała ekipę ZSZ L-c.   

W drugim półfinale gospodarze, ze sporymi problemami, pokonali niezwykle ambitnie 

grających gości z Psar 2:1 (19:25, 25:16, 15:11) i stało się jasne, że po raz trzeci z rzędu 

stoczymy zacięty bój o obronę mistrzowskiego tytułu, jaki nasza drużyna dzierży od 2 lat. 

Udało się po raz trzeci z rzędu!!!  Choć nasi chłopcy mieli spore problemy, zwłaszcza           

w pierwszym secie, który przegrywamy 21:25, drugi set to prawdziwy koncert gry naszej 

drużyny, która bez problemu wygrywa 25:13 i stało się jasne, że mamy tie break! W nim 

również dajemy fantastyczną lekcję siatkówki naszym odwiecznym rywalom wygrywając 

15:10, cały mecz 2:1 i zrozumiała euforia radości ogarnęła naszych wiernych kibiców,           
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a przede wszystkim "kazikowych złotych chłopców", którzy za kilka tygodni reprezentować 

będą nasz powiat w trudnym boju o Mistrzostwo Rejonu Tarnogórskiego. Prawdopodobnie 

zagramy z drużyną  LO Staszic z Tarnowskich Gór,  która w  poprzednim  roku zajęła          

III miejsce na Śląsku... MVP finału został Dawid Funk z 3TI, który kapitalną grą                     

i „atomowymi”  atakami, zwłaszcza w 2 partii zdobył 8 punktów i dał sygnał do ataku naszym 

pozostałym zawodnikom!  

Skład dziewcząt:  P.Otrzonsek 2LO, K.Zając 2LO, M. Schuler 1TA, K.Musiał 3LO,              

B. Nowińska 3HT, P.Kruplin 3LO, M.Śledziona 1LO, O.Owczarek 2HT, A.Sowa 2HT, 

N.Sadowska 2HT, K.Pałka 1LO, K.Rek 1LO. Opiekun drużyny: H.Sukienik.  

Skład chłopców:    D.Funk 3TI- kapitan drużyny, K.Golis 1TB (1 pkt w finale), D.Panek 1LO 

(6 pkt), K.Droński 1LO (4pkt), R.Bielewicz 3LO (6pkt), J.Deptała 3TI (2pkt), D.Matuszek 

3TI, K.Dylka 2TM (3pkt), J.Rak 3TB, K.Chromiak 3TB. Opiekunowie: A.Gawin oraz 

zaocznie D.Łodziński . 

 

          Artur Gawin 
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Kazikowe Otrzęsiny 2014/2015! 

   

 

 

 

 

 

               W czwartek 22 stycznia, tym  razem nie- jak zwykle-  w końcówce  września, ale       

z kilkumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym m.in. Jubileuszem 90-lecia Szkoły            

w „Kaziku” od wczesnych godzin porannych widać i słychać było gorączkowe przygotowania 

tradycyjnych stanowisk otrzęsinowych. Na pierwsze klasy nieświadome do końca, co ich 

spotka, czekały różnej maści niespodzianki, począwszy od wojskowej musztry, która po 

chwili zamieniła się w przedszkolne zabawy, przez salon fryzjersko-kosmetyczny, po 

komnatę przyrzeczeń i sprawnościowo-wojskowy tor przeszkód. Pierwszoklasiści  musieli  

odpowiedzieć  na kilka pytań quizu.  Następnie  w policyjnej eskorcie oraz pełnej dyscyplinie  

próbowali swoich sił w "kazikowym" warsztacie mechanicznym pod nazwą                                        

''Majster wichajster". Nieco strudzone wcześniejszymi poczynaniami  pierwszaki mogły się                                          

posilić w szkolnej ministołówce pyszną zupą o nazwie i smaku bliżej nieokreślonym,                               

zagryzając ją zdrową, wyborną zieloną cebulą. Na sali gimnastycznej czekała na nich 

dyskoteka i wesołe zabawy, w których wzięli również udział  nasi szanowni goście                 

z Comeniusa. Ci ostatni na pytania co sądzą o polskich  pomysłach na dobrą zabawę, 

odpowiadali chóralnie: "perfect and very impressive! Nad  otrzęsinowym przedsięwzięciem 

czuwali uczniowie starszych klas pod kierunkiem niezmordowanego i nieocenionego 

"kierownika otrzęsinowego zamieszania"- Adriana Hubera z klasy 3TM. 
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Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych Otrzęsin. Za  

poświęcony czas i niezwykłą kreatywność.  Po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy The 

Best,  a zabawę i naukę potrafimy miksować, jak nigdzie indziej!!! 

 

                                                                                           Artur Gawin, Sławomir Kościelny 
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Bartek Umlauf mistrzem ZSOT  w tenisie stołowym! 

 

 W piątek 30 stycznia na sali gimnastycznej ZSOT odbył się turniej Mistrzostw Szkoły 

w tenisie stołowym chłopców. Do rozgrywek zgłosiło się 22 zawodników, którzy rozgrywali 

mecze systemem brazylijskim (do dwóch przegranych spotkań). Najlepszym, wygrywając 

pewnie wszystkie turniejowe spotkania, okazał się Bartek Umlauf z klasy1HT, który w finale 

dość gładko w setach 4:0 pokonał aktualnego wicemistrza ZSOT sprzed 2 lat- Dominika 

Ledwonia z klasy 4TM. Ten z kolei obronił pozycję wywalczoną na turnieju w 2013 roku.         

III miejsce wywalczył rewelacyjny tego dnia Szymon Panek z klasy 1TI, który po przegranej 

w swoim pierwszym spotkaniu turnieju, odniósł następnie 6 kolejnych zwycięstw!!!                

I zasłużenie wywalczył najniższy stopień podium pokonując 3:2 w zaciętym meczu Dariusza 

Brysia z klasy 3TB. Pamiątkowe dyplomy najlepszej czwórce turnieju wręczyła Pani 

Dyrektor  Joanna Walczak.                               

 

                                                                                                               Artur Gawin 
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Nasi olimpijczycy filozoficzni  

w II etapie w Częstochowie 

 
 

           Po długich przygotowaniach nastąpił wreszcie czas podsumowań. W sobotnie, 

walentynkowe przedpołudnie Kamila Bugajak z 2HT i Bartosz Szuler z 3TB stanęli przed 

gmachem Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ich 

zadaniem było napisanie eseju i rozwiązanie testu z zakresu szeroko ujętej filozofii w II etapie 

Olimpiady Filozoficznej. Zakres zadań sięga wiedzy, której wymaga się od absolwentów 

magisterskich studiów filozoficznych. Czy naszym uczniom uda się powtórzyć ubiegłoroczny 

wynik Szymona Karpego z 3LO i zakwalifikować do finału? To oczywiście byłoby 

wymarzonym zwieńczeniem wielotygodniowej pracy. Wynik poznamy dopiero za kilka dni. 

 Dziś już możemy docenić wysiłek Kamili i Bartka, ponieważ pojechali na eliminacje 

bardzo dobrze przygotowani. Poświęcili olimpiadzie wiele godzin konsultacji i spędzili 

połowę ferii w szkole, nie licząc czasu spędzonego w domu nad książkami i pisaniem esejów. 

 

                  Katarzyna Myrcik                                                                                 
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Podsumowanie praktyk w Niemczech 

 

 24 lutego 2015r.spotkaliśmy się na podsumowaniu listopadowego wyjazdu na praktyki 

zawodowe do Niemiec. Praktyki odbyły się w ramach projektu unijnego ESF01-2013-1-PL1-

LEO01-37322 „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – 

informatyków i mechaników”. Zaprosiliśmy na to spotkanie również uczniów klas 

pierwszych naszego technikum. Część z nich ma szansę wyjechać w przyszłym roku na 

praktyki do Hiszpanii, więc opowiedziane wrażenia, obejrzany film oraz prezentacja jeszcze 

bardziej, mamy nadzieję, zachęciły do wyjazdu. Podczas spotkania pani dyrektor Joanna 

Walczak wręczyła uczestnikom projektu dokumenty Europass Mobilność, w którym zawarta 

jest informacja o zdobytych umiejętnościach i doświadczeniach. Całe spotkanie przygotowała 

młodzież – Michał Koloch z kl.II TM podczas praktyk zbierał materiał filmowy, z którego 

Paweł Krzyszczak z kl.III TM stworzył film o praktykach. Natomiast uczniowie klasy II TI – 

Paweł Feliks i Bartek Zając na podstawie licznych zdjęć, wykonali ciekawą prezentację 

multimedialną. Wrażeniami  podzielili  się  z  nami    uczniowie z  klasy  II TI- Hanna Myrcik 

i Damian Suchorski oraz z klasy II TM- Patryk Kacy i Michał Koloch.  

                                                                                                                                                   Iwona Gnych 

                                                                                                                                              Katarzyna Myrcik 
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         Turniej e-sportowy i II miejsce na Śląsku 

 

 

 E-sport to dyscyplina, w której przedmiotem działań zawodników są gry 

komputerowe. 27 lutego 2015 roku, w Mikołowie odbywał się turniej w grę Counter Strike: 

Global Offensive.  Postanowiliśmy w tym roku po raz pierwszy  zebrać  szkolną drużynę        

i spróbować swoich sił w tej dziedzinie "sportu"... W reprezentacji szkoły wystąpili: Szymon 

Cichoń 2TI, Patryk Jerominek 2TI, Mateusz Lasoń 2TI, Dawid Kraska 3TI, Kamil 

Milka 4TB, a opiekunem był Dawid Gołombowski.  

 Drużynie ZSOT udało się zająć  II miejsce w turnieju.  Tytuł zwycięzcy przypadł 

reprezentacji ZSTiO Bytom. Turniej dla szkół ponadgimnazjalnych był organizowany na 

poziomie wojewódzkim przez szkołę w Mikołowie.  

- Zaprezentowaliśmy się z bardzo dobrej strony, niestety brakło nam odrobiny szczęścia, by 

wygrać.  Być może w przyszłym roku  znowu podejmiemy  wyzwanie i  ponownie powalczymy 

o zwycięstwo - już dziś swój udział deklarują wszyscy tegoroczni uczestnicy. I dodają - 

oczywiście z p. Dawidem Gołombowskim, któremu pragniemy jeszcze raz bardzo 

podziękować.  

 

 

         Szymon Cichoń 2TI  
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ZSOT uhonorowany tytułem  

                    "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła" 

 
 

 Miło nam poinformować, że biorąc udział w konkursie „Projekt z klasą” nasza szkoła 

znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie 

umiejętności kluczowych swoich uczniów i została uhonorowana tytułem „Dobrze 

ZaPROJEKTowana Szkoła”. 

Tytuł ten oznacza, że szkoła: 

podchodzi do edukacji sposób nowoczesny, 

jest otwarta na uczniowskie inicjatywy, 

tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, 

poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy 

niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, 

odpowiedzialność), 

jest atrakcyjna  dla  rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej 

i twórczej. 
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IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego  

dla Gimnazjalistów 

 

 W czwartek w naszej szkole odbył się IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego 

dla Gimnazjalistów „Klar, das kann ich”. Formuła konkursu wymaga od uczniów 

umiejętności  komunikowania się w języku niemieckim, pracy zespołowej oraz kreatywności. 

Zastosowanie TIK sprawia, że zadania konkursowe są dla uczniów wyzwaniem. 

W zmaganiach wzięli udział uczniowie z 6 gimnazjów. Rywalizacja była zacięta, ostatecznie 

do finału zakwalifikowały się 4 drużyny.  Pierwsze miejsce zajęły ex equo ekipy                     

z Gimnazjum nr 2 Lublińcu (Simon i Victoria Kosmala)  oraz  z  Ciasnej  (Katarzyna Kurzaj 

oraz Patryk Kik),  2 miejsce należy do Pawonkowa (Adrian Kazimirek i Laura Jerominek), 

zaś 3- do Gimnazjum nr 1 (Martin Zelmozer i Robert Piosek). Patronem konkursu oraz 

głównym sponsorem nagród był Burmistrz Miasta Lublińca, ale nasze przedsięwzięcie 

wsparli także Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz panowie Tadeusz Mizgalski i Jan 

Czuk. 

 

        A. Bawor, A.Giemza – Jurga i I. Wosik 
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Kamil Cupiał zdobył stypendium  

                          na studia w Wielkiej Brytanii!!!  

 

  

 

 

          Kamil Cupiał z klasy 4TI został laureatem konkursu Uniwersytetu w Aberystwyth 

i jednym z dwóch zdobywców stypendium uczelni w wysokości £1,200 na każdy rok 

studiów. Kierunek, na którym rozpocznie  naukę  po  ukończeniu  technikum to:  

Computer graphics, vision and games 
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 Konkurs jest organizowany przez Aberystwyth University (Walia, UK) w wielu 

krajach jednocześnie dla wszystkich osób próbujących się dostać na tę uczelnię. Polega on na 

wybraniu dwóch kierunków/przedmiotów z puli dostępnych i napisaniu z nich egzaminów po 

angielsku. 

- W moim przypadku były to Computer Science oraz Information Technology. Uzyskałem 

wyniki 92% i 96% . Wybrałem  akurat  Aberystwyth, dlatego  że  ma  dość dobrą pozycję       

w rankingu uczelni UK, jeżeli chodzi o wydział informatyki to 30-40. miejsce. 

 

Gratulujemy Kamilowi z całego serca. Jego imponujące wyniki przynoszą chlubę całej 

szkole, ponieważ potwierdzają wysoki poziom wiedzy informatycznej i posługiwanie się 

językiem angielskim na poziomie gwarantującym sukces na studiach w Wielkiej Brytanii. 
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"Kazikowe" szczypiornistki  

            w półfinale wojewódzkim  po raz III z rzędu 

 
 

 

 

 W piątek 20 marca na hali SP nr 3 po raz kolejny dzięki gościnności dyrekcji, 

nauczycieli i uczniów tejże szkoły rozegrano zawody o mistrzostwo Rejonu Tarnogórskiego 

w piłce ręcznej. Nasze  "kazikowe złotka" po raz trzeci z rzędu okazały się bezkonkurencyjne 

pokonując  bez  większych  problemów 9:5 (7:4) dziewczęta z ZS Techniczno- Usługowych 

w Tarnowskich Górach! Na parkiecie od początku nasze dziewczyny narzuciły rywalkom 

swój styl gry i tylko przez 4 minuty można było drżeć o wynik, gdyż z obu stron widać było 

zdenerwowanie i niedokładność. Potem w swoje ręce sprawy wzięła niezawodna Daria 

Drumowicz, która była nie do zatrzymania dla rywalek, rzucając cztery bramki! Swoje trzy 

gole dorzuciła równie świetna tego dnia Natalia Grabińska i po pół godzinie gry stało się 

jasne, że trzeci raz z rzędu nasze dziewczyny są najlepsze w rejonie, a już w najbliższy piątek 

w hali  Sośnicy w  Gliwicach zagrają w  półfinałach wojewódzkich  licealiady o historyczny 

finał wojewódzki dla naszej szkoły!  
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"Literacki SMS" i Dzień Talentów 

 

 

 Jako Szkoła Odkrywców Talentów organizujemy co roku Dzień Talentów. Tym razem 

przypadł on w piątek 20 marca. Od godz. 11.00 odbywały się prezentacje artystyczne 

uzdolnionych uczniów z udziałem laureatów konkursu i zaproszonych gości. Podczas tego 

spotkania bardzo interesujący wykład nt. rozwijania zdolności wygłosiła psycholog Lilianna 

Białas. Klasy 1 i 2 uczestniczyły w tym dniu w przedpremierowym pokazie filmu, który 

nakręcony został w tym roku na Powiatowe Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych. Słowa 

uznania pod adresem osób zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia wygłosiła 

dyrektor Joanna Walczak. Pani dyrektor gratulowała także wszystkim uczniom, którzy swoje 

pasje i zainteresowania przekuli w sukcesy. Lista osiągnięć uczniów ZSOT była imponująco 

długa, zwłaszcza że obejmowała zaledwie 6 miesięcy - od września 2014. 

Od piątku w holu na parterze szkoły  znajduje się wystawa prac plastycznych Julii 

Grabińskiej z klasy 2TB i Jonatana  Najgebauera z klasy 1LO. 
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Tradycyjnie   20  marca  organizowany jest w naszej szkole finał  Ogólnopolskiego Konkursu 

"LITERACKI   SMS  -   poezja  i   proza  na  160 znaków".   W  tym  roku  wręczono  łącznie          

13   nagród.    Laureatami     byli   uczniowie     szkół   gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych                   

z     województw:     pomorskiego,   warmińsko -   mazurskiego,    podlaskiego,     lubuskiego, 

dolnośląskiego,    małopolskiego,    mazowieckiego,   wielkopolskiego   i  śląskiego. 

Grand   Prix    zdobyła  Adrianna  Konopka z    Liceum  Plastycznego  im.  Artura  Grottgera                

w Supraślu    w  woj. podlaskim  za wiersz: 

 

Przez tyle lat 

myślałam, że nie lubię zimy. 

Tego roku temperatura powietrza i ciała 

były takie same. 

Jednak to niemożliwe 

umrzeć przez zamarznięte serce. 

 

Honorowymi    patronami   konkursu   byli:  Poseł na Sejm, Sekretarz  Stanu  w Ministerstwie 

Finansów    Izabela  Leszczyna,  Minister  Edukacji   Narodowej,   Wojewoda  Śląski,   Śląski 

Kurator  Oświaty  oraz  Starosta  Lubliniecki. 

 

Organizatorkami konkursu i pozostałych przedsięwzięć przygotowanych na Dzień Talentów 

były: Katarzyna Myrcik, Jolanta Wróbel, Beata Dudek, Maria Mikołajczyk - Szczęsna, które 

wsparli swoją pomocą uczniowie 1LO i 1TB.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO – TECHNICZNYCH  

W LUBLIŃCU 

 

KRONIKA SZKOLNA 2014/2015 
 

 
48 

 

Mamy Nagrodę Ministra Gospodarki i Katowickiej 

                             Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 
 

 

 23 marca w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w  Katowicach  podczas konferencji pt.  "Edukacja zawodowa kluczem      

do przyszłości  Regionu"  uznano zasługi Joanny Walczak dla podnoszenia jakości 

kształcenia i uhonorowano dyrektorkę ZSOT nagrodą Ministra Gospodarki i Nagrodą 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

 Konferencję zorganizowali Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A                

we współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty. W wydarzeniu wzięli udział Joanna Kluzik-

Rostkowska- Minister Edukacji Narodowej, Piotr Litwa- Wojewoda śląski, Wojciech Saługa - 

Marszałek województwa Śląskiego, Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty. Obecni byli: 

starostowie  powiatów,  dyrektorzy  wyróżniających się  szkół  zawodowych                          
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w województwie oraz przedsiębiorcy działający na Śląsku. Powiat Lubliniecki reprezentowali 

Starosta i Wicestarosta Lubliniecki - Joachim Smyła i Tadeusz Konina oraz dyrektorka 

ZSOT. Jakież było zaskoczenie, kiedy po dyskusjach dotyczących inauguracji Sieci K2- 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wspomagającej szkolnictwo zawodowe oraz 

wystąpień zaproszonych gości, Joanna Walczak - Dyrektor ZSOT  została zaproszona           

do odebrania nagród. Dyrektor ZSOT otrzymała: 

- Nagrodę Ministra Gospodarki, Wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego - za 

szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną 

współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy 

- Nagrodę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

promowania wiedzy oraz praktycznej nauki zawodu. 

- Uhonorowanie mnie tak prestiżowymi nagrodami jest wyrazem uznania dla całej 

lublinieckiej szkoły. We wrześniu obchodziliśmy 90-lecie szkoły i zostaliśmy uhonorowani 

Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa Śląskiego. Z rąk Wojewody Śląskiego 

Piotra Litwy odebraliśmy Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W styczniu 

2015r. dostaliśmy po raz trzeci tytuł „Srebrnej Szkoły” w rankingu Perspektyw. Jestem 

wdzięczna moim współpracownikom. Sukcesy wszystkich nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi oraz uczniów ZSOT są widoczne nie tylko w województwie śląskim, ale 

dostrzegane także na arenie ogólnopolskiej. Wszystkim przyjaciołom ZSOT składam wielkie, 

wielkie podziękowania za współpracę! – mówi Joanna Walczak. 
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MATEMATYKA W BIZNESIE’ 2015 

 
 

 

 Już  po raz  trzynasty odbył się w  Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych    

w Lublińcu XIII Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz                

I Powiatowy Konkurs dla gimnazjalistów "MATEMATYKA W BIZNESIE". Patronat nad 

konkursami sprawowali: Wojewoda Śląski, Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Urząd Miejski 

w Lublińcu, Starosta Mikołowski. Patronat naukowy: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Politechnika Śląska w Gliwicach. 

Uczniowie podczas konkursu rozwiązywali zadania matematyczne związane z pracą              

w biznesie. Zadania były oceniane są przez Jury, składające się z przybyłych na konkurs 

nauczycieli matematyki. Kwestie sporne rozstrzygał Przewodniczący Jury – dr Adam Sojda, 

autor zadań konkursowych, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz 

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Do konkursu 

przystąpili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Mikołowa, Tarnowskich Gór, 

Częstochowy, Psar, Krzepic, Lublińca. Uczniowie gimnazjów reprezentowali powiatowe 

gimnazja. 
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Zwycięzcy konkursowych zmagań na poziomie szkół ponadgimnazjalnych: 

 

I MIEJSCE: Rafał Gałązka - Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu 

II MIEJSCE: Radosław Haba - Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu 

III MIEJSCE: Grzegorz Kowalczyk - Zespół Szkół w Krzepicach 

 

Zwycięzcy konkursowych zmagań na poziomie szkół gimnazjalnych: 

 

I MIEJSCE: Adrian Kazimirek - Gimnazjum w Pawonkowie 

II MIEJSCE: Aleksandra Malcher - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu 

III MIEJSCE: Julia Osiadacz - Gimnazjum nr 1 im. 74 GPP w Lublińcu 

 

Sponsorzy  ufundowali  cenne  nagrody:  dwa tablety, słuchawki , urządzenie wielofunkcyjne, 

aparat  fotograficzny,  wycieczki  do  Kravare.   Nagrody ufundowali :  Starostwo Powiatowe    

w Lublińcu, Urząd Miejski w Lublińcu oraz lokalni przedsiębiorcy.  
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Ogólnopolski Konkurs Geograficzny  

                                            GEOPLANETA  

 

 Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEOPLANETA już  na  stałe  wpisał  się          

w kalendarz konkursów uczniów ZSOT. Jak co roku przystąpiła do niego spora grupa 

młodzieży. Konkurs polega na rozwiązaniu testu wiedzy oraz sporządzeniu krótkiej 

wypowiedzi o treści geograficznej. Wypełnione testy są wysyłane i oceniane przez 

zewnętrzną komisję pod przewodnictwem profesora Uniwersytetu Warszawskiego Floriana 

Plita. 

W tym roku najlepiej w teście wypadli uczniowie: RAFAŁ GRZESIK z 3 LO, który zajął 

pierwsze miejsce w szkole. Zaraz za nim: Justyna Sklorz, Beata Przywara, Agnieszka 

Garus, Marcin Maroń i Patrycja Otrzonsek. GRATULACJE!!!!! 

 

          Beata Kąpielska  
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    OGÓLNOPOLSKI   KONKURS   "MÓJ LAS" 

 

 

  

          Do rywalizacji w Ogólnopolskim Konkursie "Mój Las" przystąpiły dwie uczennice 

ZSOT: Oliwia Werner z 1 LO oraz Agnieszka Garus z 2 LO. Udział w konkursie polegał na 

napisaniu pracy na temat historii leśnictwa naszego regionu. Uczennice z zadania wywiązały 

się wzorowo, zajmując trzecie i pierwsze miejsce na poziomie regionalnym. Praca wykonana 

przez Agnieszkę została wysłana przez Zarząd LOP-u w Częstochowie na eliminacje 

ogólnopolskie. Zatem trzymamy kciuki i czekamy na pomyślne wieści z Warszawy. 

 

 

          Beata Kapielska 
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SIATKARZE ZSOT WICEMISTRZAMI 

 

                                                                 REJONU!!! 
 
 

 

 

 

 

               W rozegranym w zeszły czwartek na hali LO Mickiewicz meczu o Mistrzostwo Rejonu 

Tarnogórskiego w siatkówce chłopców nasza drużyna przegrała z faworytem tego pojedynku, 

III drużyną Śląska z ubiegłorocznych rozgrywek- LO im. Staszica w Tarnowskich Górach 0:2 

(11:25, 18:25). Co prawda w  drugim secie nasi chłopcy zaprezentowali się nieźle, jednak 

zbyt duża liczba prostych błędów w decydujących momentach obu setów spowodowała, że to 

rywale po raz kolejny z rzędu zasłużenie zgarnęli mistrzowski tytuł. Na pocieszenie pozostaje 

przyznać, że każdego roku widać postępy w naszym zespole, mimo sporej rotacji  

zawodników i jeżeli tylko chłopcy będą chcieli ciężko pracować, to nie tylko   w siatkówce 

gra powinna być zdecydowanie  lepsza! 
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VIII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  

dla Gimnazjalistów 

 

          24 marca  2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu 

odbyła się  VIII edycja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjalistów.            

Do rywalizacji o miano najlepszego przyrodnika przystąpiło 24 uczestników z 12 gimnazjów 

powiatu lublinieckiego i dobrodzieńskiego. 
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Wiedzę przyrodniczą na najwyższym poziomie zaprezentowała uczennica Gimnazjum          

w Lisowie- KAMILA DYMAREK, zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął uczeń 

Gimnazjum nr 1 w Lublińcu- MICHAŁ FLAK, natomiast trzecie miejsce- MICHAŁ 

ŚWITAŁA z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu. Zaraz za podium znaleźli się uczniowie: Kamil 

Cieślak z Gimnazjum w Herbach, Wojciech Dyczkowski z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu,        

a także Nina Kolasa z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu. 

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki 

poziom. 

Honorowy patronat nad konkursem objęło Nadleśnictwo Lubliniec oraz Urząd Miasta 

Lubliniec. Nagrody dla finalistów konkursu ufundowali: Jurand Irlik - Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Lubliniec, Edward Maniura - Burmistrz Miasta Lublińca, Alojzy Cichowski – 

Burmistrz Miasta Woźniki, Roman Banduch – Wójt Gminy Herby, Ireneusz Czech – Wójt 

Gminy Kochanowice. Fundatorom nagród składamy serdeczne podziękowania. 

 

           Beata Kąpielska 
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Targi Edukacyjne’ 2015 

 
 

 25 marca 2015r. od 8.00 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza odbywały się 

Powiatowe Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasze stoisko promocyjne odwiedziły 

tłumy gimnazjalistów z wszystkich szkół powiatu lublinieckiego. Do godziny 14.00 grupa  

uczniów pod opieką Anny Kubat i Michała Bogackiego intensywnie pracowała nad 

zachęcaniem młodszych kolegów do nauki w naszej szkole.  

Oferta na 2015/16 cieszyła się dużym zainteresowaniem, a przygotowane przez naszą 

młodzież niespodzianki były dodatkowym atutem szkoły. Wysoko oceniony został nasz nowy 

film. Komentarze gimnazjalistów były bardzo budujące.  

Nasza tegoroczna ekipa: Oktawia Basan, Maja Fischer, Karolina Mazur, Ola Trzebińska, 

Mirka Tudzio, Hania Myrcik, Klaudia Kaim, Beata Nowińska, Franek Bura, Kamil Pietrzak, 

Darek Dyla, Kacper Chromiak pod opieką Anny Kubat i Michała Bogackiego + ekipa 

wsparcia + ekipa logistyczna: Sebastian Spallek, Dominik Ledwoń, Robert Bielewicz, Rafał 

Seredyński z nauczycielami Maciejem Siwińskim i Danutą Gajdą na czele. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom - i tym wymienionym powyżej, i tym, którzy włączyli się 

w przygotowania, przyjmując na siebie jakieś konkretne, mniej widoczne, a równie ważne 

zadania, składamy WIELKIE PODZIĘKOWANIA. 

 
 
          Katarzyna Myrcik 
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WERNISAŻ ARTYSTYCZNY 

 

 

 W piątek 27 marca w ZSOT odbył się kolejny już wernisaż artystyczny. Tym razem 

mogliśmy podziwiać prace naszej koleżanki - Julii Grabińskiej z klasy 2TB. Kazikowe 

wernisaże to już niemalże tradycja w naszej szkole. Dzięki nim możemy poznawać 

ukrywające się wśród nas talenty, zaś organizacja takich wernisaży jest dobrą okazją do 

zaprezentowania m.in. plastycznych talentów budowlańców. 

  Julia zaprezentowała  cztery swoje prace, które pochodzą jeszcze z okresu, gdy 

uczęszczała na zajęcia plastyczne, o czym opowiedziała w swoim spontanicznym wystąpieniu 

poprzedzonym przemową Pani Dyrektor. Zgodnie ze zwyczajem, nastąpiło uroczyste, 

wspólne przecięcie wstęgi  przez Dyrektor Joannę Walczak i Julię, jako umowny znak 

otwarcia wernisażu. Nie mogło również zabraknąć wernisażowego poczęstunku, który  

przygotowali koledzy i koleżanki z klasy autorki wystawianych prac. Całość prezentowała się 

znakomicie i miło było popatrzeć na namacalny dowód wszechstronności uczniów naszej 

szkoły. Julii życzymy powodzenia i dalszych sukcesów, jednocześnie czekając na kolejne 

Kazikowe talenty, które będziemy mogli podziwiać w holu głównym! 

 
 
 
         Kamil Walczak kl. II TB  
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 Wyłoniliśmy zwycięzców II Mistrzostw Szkoły  

                   w Grach Matematycznych i Logicznych 

 

          Zaszczytne tytuły w II Mistrzostwach Szkoły w Grach Matematycznych i Logicznych 

wywalczyli: 

 

Kasia Lizura z kl. 3LO                         - Mistrz „Sudoku” 

Paweł Glanc z kl. 2TB                          - Mistrz „Kostki Rubika” 

Jakub Wieczorek z kl. 2TM                 - Mistrz „Szachów” 

Julia Grabińska z kl. 2TB        - Mistrz „Jeden z dziesięciu” na poziomie 

rozszerzonym 

Kasia Lizura z kl. 3LO            - Mistrz „Jeden z dziesięciu” na poziomie 

podstawowym. 

                                                     

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za liczny udział. 
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NOC POLONISTYCZNO-FILMOWA 

 

 W nocy ze środy na czwartek (1-2 kwiecień) miało miejsce w naszej szkole 

niecodzienne przedsięwzięcie - odbywały się zajęcia z języka polskiego. Pracując metodą 

warsztatową, uczniowie powtarzali materiał gramatyczny i ćwiczyli pisanie rozprawek,         

w których w charakterze argumentów można wykorzystać filmy jako teksty kultury. Stąd też 

w późniejszych godzinach nocnych, kiedy trudniej już jest pracować, skupialiśmy się właśnie 

ma materiałach filmowych. Oczywiście nie samą pracą człowiek żyje, był więc też czas        

na degustowanie pizzy z różnych konkurencyjnych pizzerii, żarty i nocne rozmowy. 

 Pomysł tych nietypowych warsztatów wziął się z realizacji projektu: "Mój wybór, mój 

zawód, moja kariera".  Brali więc  w nim udział  przede  wszystkim uczniowie realizujący  

ów projekt z kl. I TB i I TI, ponieważ jednak zainteresowanie było duże, uczestniczyli           

w zajęciach także uczniowie kl. I LO. 

 

 

 
 

          Jolanta Wróbel 
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Nasi Mechanicy w Finale Konkursu  

                                         na Targach w Poznaniu! 

 

 10 kwietnia uczniowie  klasy IV TM – Sebastian Spallek i Dominik Ledwoń oraz 

Adam Fronczyk i Tomasz Klimza - brali udział w Finale IV Konkursu Ogólnopolskich 

Mistrzostw Mechaników. Konkurs odbywał się  podczas  targów  Motor Show w Poznaniu  

na terenie Pawilonu 4, gdzie prezentowane były ciągniki siodłowe, naczepy i samochody 

dostawcze wiodących na rynku marek, a także ręcznie wykonane choppery. Finał konkursu 

rozpoczął się od testu teoretycznego, a następnie, według podanego wcześniej 

harmonogramu, drużyny wykonywały kolejno 6 konkurencji na stanowiskach sponsorów 

konkursu. Było to np. wyważanie kół, ustawianie zbieżności, wyszukiwanie usterek z pamięci 

pojazdów. Na wszystkich stanowiskach znajdowało się nowoczesne, w pełni 

skomputeryzowane wyposażenie. Nasi uczniowie znaleźli się w finale wśród 30 drużyn          

z całej Polski i dodatkowo zdobyli cenne doświadczenie przy obsłudze pojazdów 

samochodowych.  

 

 
 
 
 
 
                                 Iwona Gnych 



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO – TECHNICZNYCH  

W LUBLIŃCU 

 

KRONIKA SZKOLNA 2014/2015 
 

 
62 

Ćwiczymy  

 

  

           Dzięki  wielkiemu  zaangażowaniu Justyny Sklorz w życie szkoły, w piątek,                

10 kwietnia 2015r.  już kolejny raz mogliśmy wziąć udział w szkolnym treningu. Tym razem 

Justyna wykorzystała elementu treningu „Secret” Ewy Chodakowskiej. 

 

                                  Samorząd  Uczniowski  ZSOT 
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Finał VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej 

  

 W dniach 20-23 kwietnia 2015r. uczennica III klasy technikum hotelarskiego - 

Karolina Grudzińska uczestniczyła w etapie finałowym VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 

Pierwszym elementem zmagań był test obejmujący 100 pytań z zakresu hotelarstwa, 

gastronomii i turystyki, ze specjalnym uwzględnieniem usług hotelarskich w środkach 

transportu. W kolejnym dniu finaliści zmagali się z obsługą gościa w recepcji statku 

pasażerskiego w języku obcym, a także obsługą gościa w pokoju hotelowym przy realizacji 

usługi room-service. W tym roku Karolina zakończyła swoje zmagania z wiedzą hotelarską,   

a także swoje podróże po kraju (przypomnijmy, że wcześniej wygrała etap okręgowy            

w Wiśle) na bardzo dobrym 16 miejscu (na 36 uczestników), bo właśnie na tej pozycji została 

sklasyfikowana w finale.  Co warto dodać, zabrakło jej jednego punktu (!!!), aby przejść      

do finałowej 15 i zaprezentować tam swoje umiejętności praktyczne. 

Oprócz satysfakcji ze swojej pozycji Karolina przywiozła coś, czego wielu może jej 

pozazdrościć - zaświadczenie zwalniające ją z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa, który automatycznie przyznaje jej 100% za tę 

część egzaminu. Gratulujemy Karolinie sukcesów na arenie ogólnopolskiej i trzymamy za 

słowo, że za rok spróbuje swoich sił jeszcze raz. 

                          Sławomir Kościelny 
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Eliminacje Regionalne Ogólnopolskiego  

Konkursu Recytatorskiego 

 

 
 

  

 

 30 kwietnia nasza silna reprezentacja wokalno - recytatorska wyruszyła na podbój 

Częstochowy. Obrona Jasnej Góry przypominała jednak dantejskie sceny znane wszystkim    

z sienkiewiczowskiego "Potopu". W efekcie udało nam się wywalczyć "aż"  jedno miejsce     

w III etapie konkursu. Honoru ZSOT w eliminacjach wojewódzkich bronić będzie tegoroczna 

maturzystka - Julia Suchara. Odbędą się one w dniach 15-16 maja. 

 

 Sukces Julii był niestety jedynym miłym akcentem podczas wielogodzinnych 

przesłuchań. Rewelacyjne przygotowanie Kingi Musiałek z Michałem Grobelnym, Oliwii 

Werner, Mai Fischer i Gabrysi Kowol zostało w tym roku zdecydowanie gorzej   ocenione niż 

występy uczestników z Częstochowy i powiatu zawierciańskiego. 

 

 

           K. Myrcik  
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Nie ma dnia bez sukcesu! 

 

 I znowu  uczniowie  ZSO-T  pokonali  wielu  w  konkursie!  Tym  razem w literackich 

potyczkach  Story  Cubes: 

-    na  poziomie  pierwszym -    Beata  Popanda- uczennica klasy 1TA  zajęła  drugie miejsce, 

-    na  poziomie  drugim -    Karina  Kubiś- uczennica    klasy 2HT     również   zajęła   drugie 

miejsce, 

-    na  poziomie  trzecim -    Julia  Grabińska-  uczennica  klasy  2TB   zajęła  drugie  miejsce, 

natomiast   Gosia Kupiec z klasy  1LO trzecie! 

I    to   wszystko   dzięki    wspaniałej,   niezastąpionej     społeczności     szkolnej,    ponieważ   

intensywnie   głosowała    na opowiadania  dziewcząt,   oddając   niespełna   tysiąc   głosów!!! 

Warto  jeszcze  dodać,  że  decyzją  jury konkursowego opowiadanie Wioli Zazgórnik z 1LO 

uzyskało  wyróżnienie,  czego  też  serdecznie  gratulujemy! 

 

 

 
 
 
 
 
 
         G. Berbesz - Kupiec 
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Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
 

 Kolejny  trudny sprawdzian  umiejętności ratowania poszkodowanych w wypadkach 

za nami. Kapitan grupy ratunkowej - Armin Picz (4TI) mistrzowsko kierował swoją grupą 

ratowników: Weroniką Gajdą (2HT), Karoliną Mazur (1HT), Dominiką Klabis (1HT)       

oraz  Marcinem Mzykiem (1TB). Grupę wspierał Oskar Zamoski (1TB). Tym razem młodzi 

ratownicy musieli zmierzyć się z konsekwencjami powstałymi w wyniku wypadku 

motocyklisty, wypadku samochodowego, pijackiej burdy i innych groźnych zdarzeń.       

Ekipa „Kazika” zajęła II miejsce!  

Kochani, uzyskaniem  tak  wysokiej  lokaty  udowodniliście, że w sytuacji wypadku można 

na Was liczyć! Gratuluję i życzę sukcesów w kolejnych mistrzostwach. 

 
 
 
 
         Małgorzata Klimczyk 
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REWELACYJNE   WYSTĘPY  NASZYCH 

                                                 RECYTATORÓW 

  Znakomicie  zaprezentowali  się   uczniowie  naszej  szkoły  w  powiatowy etapie 

Ogólnopolskiego  Konkursu  Recytatorskiego.  Laureatami konkursu zostali 

w kategorii recytacji: 

Gabriela Kowol z klasy 2LO  - I miejsce 

Maja Fischer z 1LO - II miejsce 

Justyna Sklorz z 3LO - wyróżnienie 

Weronika Spojda z 1LO - wyróżnienie 

Hanna Myrcik z 2TI - wyróżnienie 

w kategorii poezji śpiewanej: 

Kinga Musiałek z 3LO i Michał Grobelny z 1TB - I miejsce 

Oliwia Werner z 1LO - I miejsce 

Julia Suchara z 3LO - II miejsce. 

 

Laureaci 1 i 2 miejsc będą uczestniczyli w eliminacjach regionalnych w Częstochowie, które 

odbędą się 30 kwietnia w Częstochowie od godz. 10.00. Gratulujemy sukcesów i trzymamy 

kciuki, życząc powodzenia w dalszych występach.  

 

 
 
 
                                                           
                                                                                                                                                                  Katarzyna Myrcik 
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TECHNIKUM BUDOWLANE promuje polskie  

obiekty  UNESCO w  Azji i  Europie 

Mamy kolejne międzynarodowe osiągnięcie! 

 Nasz projekt UNESCO został oceniony jako jeden z najlepszych w edycji 2013-

2014. Właśnie z Singapuru nadeszły certyfikaty potwierdzające sukces uczniów 

pracujących pod opieką p. Moniki Ziai. 

 Kilkoro uczniów z technikum budowlanego wzięło udział w projekcie „UNESCO 

Village: ThumbsUP for SketchUP” wspieranym przez fundację ASEF. W przedsięwzięciu 

wzięli  udział  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  i uczelni wyższych z kilkunastu krajów 

europejskich i azjatyckich, min. z Japonii, Malezji, Singapuru, Holandii, Szwecji, Słowenii. 

Każdy uczestnik przesłał informacje i projekt 3D wybranego obiektu UNESCO, w rezultacie 

powstała UNESCO wioska. 

- Celem projektu jest przede wszystkim integracji  dwóch kontynentów, ale też wzbogacenie 

wiedzy i umiejętności – informuje Monika Ziaja, koordynatorka projektu.  

- Każdy mógł  sobie  wybrać temat, który go interesuje.  Projekty 3D obiektów powstały         

w programie Sketch Up, co było ciekawym doświadczeniem, które niewątpliwie wykorzystamy 

w pracy zawodowej. Dzięki forum nawiązaliśmy też nowe przyjaźnie!- opowiada                     

o przedsięwzięciu Dawid Grabiński, uczeń klasy 2TB. 

Całość okazała się wielkim sukcesem i nagrodzona została w podsumowaniu projektów 

realizowanych w współpracy z ASEF.  

Zapraszamy na naszą stronę i bloga, gdzie znajdują się projekty wybranych budynków 

chronionych przez UNESCO, które stworzyliśmy! 

Polski blog: http://unesco-village-zsot.blogspot.com 

Oficjalna strona: http://unesco-village-zsot.blogspot.com 

 Warto dodać, że klasa 2LO po opieką merytoryczną p. Beaty Kąpielskiej  i językową 

p. Moniki Ziai brała udział  w innym projekcie ASEF - Our Blue Planet dotyczącym ekologii 

i zasobów wody na świecie. 

Zapraszamy na bloga naszej grupy:  http://ourblueplanet-zsot.blogspot.com 

                                                                                                                     Natalia Berak klasa 2TB 

http://unesco-village-zsot.blogspot.com/
http://unesco-village-zsot.blogspot.com/
http://ourblueplanet-zsot.blogspot.com/
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DWA RAZY „A”!!! 

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych           

w Lublińcu składają serdeczne podziękowania uczniom, nauczycielom, partnerom 

współpracującym ze szkołą, wszystkim osobom biorącym czynny udział w ewaluacji 

zewnętrznej naszej szkoły, która przeprowadzona została w kwietniu 2015 r. przez 

wizytatorów Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

 

Ewaluacja dotyczyła obszaru „Uczniowie są aktywni”. Zgodnie z rozporządzeniem 

dotyczącym nadzoru pedagogicznego każda szkoła może spełnić  wymagania opisane na 

pięciu poziomach począwszy od Poziomu A, który jest najwyższy, a skończywszy na 

Poziomie E- najniższym. W wyniku ewaluacji zakwalifikowani zostaliśmy do Poziomu A, 

który oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań. Ten sukces  nasza  szkoła  

zawdzięcza zespołowej  pracy uczniów, nauczycieli, rodziców oraz partnerów. 

 

Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za odpowiedzialne, poważne podejście        

do ewaluacji, współpracę, wsparcie i przychylną akceptację. Bez tego nie tylko nie 

uzyskalibyśmy najwyższej oceny, ale niejedno nasze zamierzenie nie mogłoby doczekać się 

realizacji. 

 

Raporty  z  ewaluacji   naszej   szkoły   znaleźć   można   na    platformie  internetowej,   gdzie 

publikowane  są  raporty  wszystkich  szkół  w   kraju:  http://www.npseo.pl 

•  „Raport  z  ewaluacji   problemowej.   II  Liceum  Ogólnokształcące.  Lubliniec”    znaleźć 

można   pod   adresem:  http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000309866153.pdf 

•  „Raport  z   ewaluacji   problemowej.  Technikum   nr  2   Lubliniec”  pod     adresem: 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000309951156.pdf   

                                                                            

                                                                                                             Katarzyna Myrcik 

 

http://www.npseo.pl/
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000309866153.pdf
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000309951156.pdf
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Sukces Kingi Musiałek  w konkursie kaligraficznym! 

 Kolejny raz Kinga Musiałek zdobywa nagrodę w Konkursie Kaligraficznym "I ty 

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

Prezydenta Miasta Częstochowy, Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty                

w  Katowicach  i  przy wsparciu  Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.         

12 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród. W gronie zaproszonych osób znalazła się 

uczennica naszego liceum jako zdobywczyni III miejsca w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych. Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac charakteryzujących się 

oryginalnością i starannością wykonania. Zauważono dbałość uczestników o estetkę           

oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną przepisywanych tekstów.  

 

 

 

 

 Beata Dudek 
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Koncert Wsparcia 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

                                                                                                                    Jan Paweł II 

  

 

 

  Pomysł zrodził się spontanicznie wśród tegorocznych absolwentek Liceum 

Ogólnokształcącego: „ Zróbmy jeszcze raz coś pożytecznego dla naszej szkoły”. Tak oto 

narodził się Koncert Wsparcia dla chorej koleżanki. Jak to zwykle bywa, pomysł zaczął 

znajdywać kolejnych zwolenników- do grupy muzycznej dołączyła młodzież, która 

przygotowała wspaniały poczęstunek i zadbała o sprawy techniczne. 20 maja Kinga Musiałek, 

Julia Suchara, Oliwia Werner, Dominika Klabis, Michał Grobelny i pan Dawid Gołombowski 

wyśpiewali piękne utwory. Dzięki wsparciu uczniów, rodziców, nauczycieli  i pracowników 

szkoły mieliśmy okazję uczestniczyć w pięknej lekcji empatii – współodczuwania i dzielenia 

się tym, co najpiękniejsze: talentem i sercem.                                                      

                              Pedagodzy szkolni 
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PRAWYBORY PREZYDENCKIE’ 2015 

 

 

 Młodzieżowe wybory prezydenckie 2015 już za nami. W ubiegłym tygodniu młodzież 

naszej szkoły mogła oddać głos na swojego kandydata, dzięki udziałowi w ogólnopolskim 

programie edukacyjnym „Młodzi Głosują” organizowanym przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej w Warszawie. Szkolną Komisję Wyborczą tworzyli uczniowie klas: 

2 HT- Marta Góra (przewodnicząca komisji), Kamila Sprot, Dominika Sprecher oraz 

1 LO: Kamil  Droński (zastępca przewodniczącej),  Gosia Kupiec, Wioletta Zazgórnik, Kamil 

Wręczycki.  

Na koniec- trochę statystyki: liczba oddanych głosów- 370, w tym ważnych- 351. 

Najwięcej głosów otrzymali w kolejności: Korwin- Mikke Janusz- 106, Komorowski 

Bronisław- 81, Kukiz Paweł - 64, Duda Andrzej- 50, Ogórek Magdalena- 32, Palikot Janusz-

11,Tanajno Paweł- 2, Jarubas Adam, Braun Grzegorz, Kowalski Marian- 1, Wilk Jacek- 0. 
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          Beata Kąpielska 
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WYCIECZKA DO BUDAPESZTU 

 

 

 W środę 27 maja spod ZSOT w Lublińcu na wycieczkę do Budapesztu wyruszyło     

46 uczniów. W czasie jazdy na Węgry mogliśmy z okien autokaru podziwiać fantastyczne 

widoki, przejeżdżając m.in.  przez górzyste tereny Słowacji.  Około godziny 14.00 byliśmy 

już w samym centrum Budapesztu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Alei Andrassyego, która 

łączy Plac Elżbiety z Placem Bohaterów. Wzdłuż alei wznoszą się eklektyczne budynki, m.in. 

gmach opery węgierskiej. Później mieliśmy okazję podziwiać przepiękny gmach Parlamentu. 

W tym dniu przygodę z Budapesztem zakończyliśmy obejrzeniem  Bazyliki św. Stefana          

i przejściem ulicą Vaci Kigyo. Następnego, wyjątkowo słonecznego dnia, udaliśmy się na 

wzgórze zamkowe, gdzie pomieszkuje prezydent Węgier. Ze wzgórza mogliśmy podziwiać 

niesamowite widoki, które uwieczniliśmy na pamiątkowych zdjęciach. Kolejnym elementem 

wycieczki była hala targowa, gdzie mogliśmy kupić ciekawe pamiątki.  Później wróciliśmy 

do hotelu na obiadokolację, a o godzinie 20.00 pojechaliśmy z powrotem do centrum,           

by podziwiać z Góry Gellerta niesamowitą panoramę nocnego Budapesztu. Ten pełen wrażeń 

dzień zakończył rejs po Dunaju. Ostatniego dnia naszej wycieczki zaraz po śniadaniu 

wyruszyliśmy na ostatnie spotkanie z  Budapesztem, po czym pojechaliśmy  na wyspę        

św. Małgorzaty, na której,  podróżując turystyczną kolejką, podziwialiśmy przyrodę i atrakcje 
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wyspy. Odwiedziliśmy też fabrykę marcepanu, gdzie mogliśmy go posmakować i zobaczyć, 

jakie dzieła da się z niego zrobić. Po wspólnym obiedzie wyruszyliśmy do domu. Drodze 

powrotnej towarzyszyła miła i rozśpiewana  (dzięki klasie I TB)  atmosfera. Trzydniową 

wycieczkę zakończyliśmy przyjazdem pod ZSOT, gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice.  

 

                                                                                                                       Izabela Król 

                                                                                                                                                   Natalia Berak 
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Kaziki w podróży 

 

                Koniec roku  szkolnego to w „Kaziku” szczególny czas. Podczas gdy niektórzy 

nadrabiają roczne zaległości, gorączkowo usiłują poprawiać stopnie, inni relaksują się 

podczas podróży.  

Uczniowie  ZSOT spędzili baaaaaaaaaaardzo intensywnie trzy dni podczas wycieczki do 

Morawskiego Krasu i Wiednia. Pierwszego dnia obejrzeli  m.in. jaskinie na Morawskim 

Krasie, płynęli  łodzią podziemną, podziwiali  urokliwe miasteczko o nazwie Brno. 

Następnego dnia wyjechali do Wiednia, gdzie  zwiedzanie rozpoczęli  od Kahlenbergu – 

wzgórza,  na którym znajduje się polski kościół i Muzeum Odsieczy Wiedeńskiej. Zachwyt 

uczniów wzbudziły wspaniałe tarasy widokowe oraz SchÖnbrunn – letnia rezydencja cesarzy 

austriackich.  Późne popołudnie uczniowie spędzili na  Praterze. Ostatniego dnia spacerowali 

po  Placu Marii Teresy, obejrzeli Parlament, Hofburg, Kościół Minorytów, Kościół 

Augustianów, 300-letni Dom Aukcyjny Dorotheum, Kościół św. Piotra, Katedrę św. Stefana, 

Kościół św. Karola Boromeusza, a także główną siedzibę Zakonu Krzyżackiego. Późnym 

popołudniem, wyczerpani, ale zadowoleni, pełni wrażeń wsiedli do autokaru i udali się          

w drogę powrotną.  
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Fantastyczny Dzień Sportu w ZSOT za nami! 

Są nowe, imponujące rekordy szkoły! 

 

 W chłodny wtorkowy poranek na naszych sportowych obiektach ZSOT odbył się 

tradycyjny Dzień Sportu, który w tym roku przybrał  formę Mistrzostw Szkoły w lekkiej 

atletyce. Wyłoniły one kilku fantastycznych zawodników do lekkoatletycznej kadry naszej 

szkoły, a ich niewątpliwym liderami będą Michał Grobelny z 1 TB oraz Roksana Matusek- 

uczennica klasy 3 HT. Niestety „Roksi”- nasza genialna utytułowana bramkarka "złotych” 

kazikowych piłkarek ręcznych" nie będzie mogła wziąć udziału we wrześniowej 

lekkoatletycznej licealiadzie z racji przekroczonego przez nią wieku, jaki wymagany jest 

regulaminami. Roksana pobiła jednak rekord szkoły w pchnięciu kulą 3kg, ustanawiając 

nowy wynik: 9m 61cm! Wicemistrzynią szkoły została Beata Popanda z 1 TA z rezultatem 

6m 00cm. Doskonały, wręcz kosmiczny- jak na nasze warunki- rezultat w biegu na 60m 

osiągnął Michał Grobelny, który pobiegł prawdopodobnie jeden z najszybszych, o ile 

nie najszybszy bieg w 90 letniej historii naszej szkoły!!! Jest  to  zarazem nowy rekord ZSOT    

i wynosi on od wtorku 9 czerwca 7:16s, poprawiając poprzedni rezultat należący do naszego 

absolwenta- Patryka Bielewicza o 0:08s! Michał zapowiada, że to jeszcze nie jest jego 

ostatnie słowo! Trzymamy zatem kciuki za naszego szkolnego wspaniałego "białego Usaina 

Bolta"! 
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EGZAMINY W ZSOT 

 

W technikach rozpoczęła się sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W Zespole Szkół Ogólnokształcąco – 

Technicznych w Lublińcu codziennie od 10 czerwca przez dwa tygodnie trwać będą 

egzaminy dla informatyków, hotelarzy, budowlańców, mechaników i architektów 

krajobrazu. 

 

          Rok 2015 jest szczególnym wyzwaniem, 

ponieważ o dyplom technika ubiega się nie tylko 

ponad setka absolwentów klas czwartych. W związku 

ze zmianą podstawy programowej do egzaminów 

przystępują uczniowie już w klasach drugich i 

trzecich, czyli łącznie            248 uczniów! Obecnie 

bowiem kwalifikacje rozdzielone  są na poszczególne 

elementy,          a egzaminy zdaje się etapami (w 

zależności od zawodu) w sesji zimowej lub letniej. 

Uczniowie muszą wykonać konkretne zadanie, a nie 

jak dawniej, napisać projekt. Dlatego też lekcje mają 

charakter praktyczny. Uczniowie ZSOT w szkolnych 

pracowniach uczą się murarstwa, tynkarstwa, 

naprawiają komputery, wykonują prace ślusarsko - 

mechaniczne, ćwiczą usługi recepcji hotelowej, 

pielęgnują rośliny, projektują ogrody itd.  Połowa 

godzin   w programie technikum realizowana jest praktycznie. 

Czy tegoroczne wyniki uczniów ZSOT przyniosą szkole po raz czwarty tytuł  srebrnej szkoły 

i najwyższe miejsce w regionie? Czas pokaże. Na wyniki trzeba będzie poczekać                  

do   28 sierpnia 2015 r.  
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III Piknik Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec 
 

 

 Kolejny raz uczniowie ZSOT  zaangażowali się w działania Szkolnego Koła 

Wolontariatu i zorganizowali wspaniałe przedsięwzięcie.  

11 czerwca 2015 odbył się, po raz trzeci, Piknik Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec. 

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej z Lubecka mieli okazję uczestniczyć w warsztatach 

udzielania I pomocy przedmedycznej. Ich wiedzę sprawdzali i uzupełniali ratownicy              

ze Szkolnego Koła PCK funkcjonującego w naszej szkole. Piknik zorganizowała grupa 

uczniów w składzie: Karolina Mazur (1 HT), Dominika Klabis (1 HT), Weronika Gajda 

(2 HT), Marcin Mzyk (1 TB), Sebastian Klimczyk (2 TI) i Armin Picz- absolwent. 

Okazało się, że praktyczną naukę udzielania pomocy oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa    

i radzenia sobie w sytuacjach trudnych mali ratownicy mają dużą. Jest to efekt realizowanego 

w szkole programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Niespodzianką był udział   w pikniku 

zorganizowanym przez strażaków z OSP Ciasna, którzy m.in. umożliwili uczniom zwiedzanie 

wozu strażackiego.  
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Celem przedsięwzięcia było promowanie i upowszechnienie zasad ratownictwa 

przedmedycznego, kształtowanie świadomości udzielenia pierwszej pomocy oraz sposobów 

udzielania pomocy poszkodowanym. Uczniowie podzieleni na cztery zespoły wykazywali się 

umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy w scenkach rodzajowych. Każda scenka 

różniła się od siebie rodzajem urazu oraz miejscem wypadku. Na zakończenie pikniku 

uczniowie uczestniczyli w ognisku. Warto nadmienić, że pomysł organizacji Pikniku Zdrowia 

wyszedł trzy lata temu od naszych uczniów- ratowników i jest realizowany, co roku               

w Leśniczówce Lubliniec. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pedagog szkolny- Mariola 

Strzoda. Uczestnicy pikniku bardzo wysoko ocenili zaangażowanie, a także  umiejętności 

pedagogiczne naszych uczniów i z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkanie. 
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Podsumowanie projektów  

                    wymiany zagranicznej młodzieży  

 Dobiegła końca tygodniowa wizyta 6 zagranicznych nauczycieli w Zespole Szkół 

Ogólnokształcąco – Technicznych. Goście odwiedzili ZSOT w ramach ostatniej wymiany 

projektu "Discover Your International Potential". Najważniejszym punktem ich wizyty 

była konferencja poświęcona projektom mobilności zagranicznej uczniów. 

 Młodzież przedstawiła prezentacje dotyczące działań realizowanych podczas 

wyjazdów do Niemiec i Finlandii, na Węgry i na Cypr. Dzieliła się z kolegami swoimi 

wrażeniami z kolejnych etapów projektu. Celem projektu było przygotowanie się do nauki      

i pracy w kraju oraz  za granicą. Uczniowie analizowali sytuację na europejskim rynku pracy, 

przygotowywali dokumenty niezbędne do ubiegania się o pracę, a nawet "na żywo" ćwiczyli 

rozmowę kwalifikacyjną, stając przed potencjalnymi pracodawcami w kilku znanych 

przedsiębiorstwach w Niemczech, m.in.: VW, P&G, Audi i innych. 

Podsumowanie projektu było okazją do podzielenia się przed społecznością szkolną 

informacjami o korzyściach płynących z udziału w projektach. Wszystkie prezentacje 

odbywały się w języku angielskim. 

 Uczniowie  klas  pierwszych  po wysłuchaniu  prezentacji  podchodzili  do nauczycieli 

zaangażowanych   w   realizację   projektu,   ażeby  zgłosić  swój  udział   w   następnej edycji 

projektów   wymiany   zagranicznej. 

- Nie miałam odwagi zgłosić się do  poprzedniego  projektu,  ale bardzo mi zależy, żeby wziąć 

udział w następnym - mówi jedna z uczestniczek konferencji. – Teraz żałuję,  że nie zgłosiłam 

się w ubiegłym roku. 
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 Dyrektor Joanna Walczak podkreślała podczas spotkania, jak ważne jest 

zaangażowanie nauczycieli, którzy nie szczędzą wolnego czasu, piszą wnioski aplikacyjne,     

a potem realizują i rozliczają projekty wysoko oceniane przez instytucje oświatowe. 

- Nie odbyłby się żaden projekt w naszej szkole, gdyby nie zielone światło ze strony dyrekcji – 

wyjaśniła młodzieży Monika Ziaja. - To zespołowa praca wielu osób, które – co warto 

podkreślić – pracują całkowicie za darmo, ażeby młodzież mogła skorzystać z wymian 

zagranicznych i nic do tego nie dopłacać. 

Trzy nauczycielki z Niemiec,  dwie Cypryjki i matematyk z Finlandii nie tylko uczestniczyli 

w konferencji. Ich przyjazd miał przede wszystkim charakter roboczy - przez cały tydzień 

pracowali wraz z Moniką Ziają, koordynatorką projektu nad raportem końcowym. 

Zaplanowane prace zostały zrealizowane, a wolne popołudnia grupa spędzała, zwiedzając 

ważne miejsca dla kultury polskiej: m.in. muzeum Auschwitz - Birkenau czy Muzeum Chleba 

w Radzionkowie. 

Wizyta zagranicznych gości w ZSOT była także okazją do podsumowania innych wymian 

zagranicznych. Przedstawiona została prezentacja projektu "State Holidays" 

koordynowanego przez Annę Giemzę – Jurgę oraz sprawozdanie z I etapu realizacji 

trwającego obecnie projektu w ramach programu Erasmus + „Hiszpańska technologia, 

wiedza i praktyka dla polskich uczniów-informatyków i architektów krajobrazu”, które 

przedstawiła koordynatorka Danuta Gajda. 

  

 

Projekt "Discover Your International Potential"realizowany przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu w ramach 

ProgramuUczenie się przez Całe życie 

          

         Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO – TECHNICZNYCH  

W LUBLIŃCU 

 

KRONIKA SZKOLNA 2014/2015 
 

 
83 

Inicjatywa naszych uczniów 
 

  

 Pani Dyrektor Joanna Walczak w imieniu własnym oraz całej społeczności szkolnej 

złożyła gorące podziękowania uczniom klasy 3 TB: Karolinie Mańce, Kacprowi 

Chromiakowi, Bartoszowi Dyli oraz Krzysztofowi Skibie   za wykonanie prac związanych     

z remontem pracowni fizycznej. Pomysłodawczynią, projektantką oraz koordynatorką całego 

przedsięwzięcia była Karolina Mańka. Wysiłek włożony przez uczniów w sfinalizowanie prac 

remontowych wzbogaci szkołę i jej otoczenie, ale przede wszystkim sprawia, że jesteśmy 

dumni, iż w ZSOT mamy tak zdolną i chętną do dzielenia się swoimi umiejętnościami 

młodzież. 

18.06.215 r.  Pani Dyrektor Joanna Walczak w imieniu 

dyrekcji, grona pedagogicznego oraz całej 

społeczności szkolnej złożyła kolejne podziękowania 

uczniom – tym razem -  klasy       2 TB: Paulinie 

Małczak, Wojciechowi Strobie, Krzysztofowi 

Masłoniowi, Maciejowi Spałkowi, Jakubowi Kukułce, 

Józefowi Thomalli, Kamilowi Walczakowi oraz 

Kamilowi Wacławkowi za aktywny udział w życiu 

szkoły. Uczniowie pod okiem pomysłodawcy,           a 

zarazem koordynatora Pana Eugeniusza Gerlica, 

wykonali w ramach zajęć murarsko – tynkarskich 

termomodernizację ściany zewnętrznej tynkiem 

cienkowarstwowym. Cieszymy się, że wśród 

młodzieży ZSOT znaleźli się uczniowie, którzy swoją 

dobrą wolą                       i umiejętnościami chcą 

wspomagać szkołę w jej rozwoju. Wysiłek włożony przez uczniów     w sfinalizowanie 

projektu wzbogaci szkołę i jej otoczenie, a uczniowie klasy 2 TB zostawią po sobie pamiątkę.  
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Wycieczka do Czech 

w nagrodę dla najlepszej szkoły 
 
 

 

 

 Możemy być dumni. Bitwa Szkół o Klucze do Bram Miasta rozegrana została 

przez nas po mistrzowsku. Akcja, którą Samorząd Uczniowski pod okiem p. Anny 

Kubat przeprowadził w Parku Miejskim na rozpoczęcie Dni Lublińca, zaowocowała 

zdobyciem Grand Prix. Jako zwycięzcy zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę                   

do partnerskiego miasta Kravare ufundowaną przez Burmistrza Lublińca Edwarda 

Maniurę. 

 

 

  

 

 

 

 

 Wyjazd odbył się w poniedziałek 22 czerwca. 30 uczniów i uczennic pod opieką         

p. Moniki Ziai i p. Katarzyny Myrcik spędziło dzień w Czechach. W południe odwiedziliśmy 

aquapark, a potem zostaliśmy zaproszeni do zwiedzaniu zamku w Kravare i na obiad             

w zamkowej restauracji. Osobiście odwiedzili nas włodarze partnerskiego miasta: pani 

burmistrz i jej zastępca. 

Wycieczka w okresie przedwakacyjnym cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spędziliśmy 

bardzo przyjemnie czas,  przygotowując się do pełnego relaksu, jaki czeka nas za kilka dni, 

po rozdaniu świadectw. 

Czekamy na następne konkursy, w których będziemy mogli wykazać się naszymi szerokimi 

zdolnościami, a potem cieszyć z wygranej, podobnie jak w tym roku. 

 

 

 


