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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

 

Przed nami kolejny rok nauki. Dla pierwszoklasistów rok wyjątkowy, bo  otwierający nowy 

etap ich życia. 1 września pani dyrektor Joanna Walczak powitała pierwszoklasistów 

wchodzących w  społeczność  naszej  szkoły.   W salach lekcyjnych odbyły się  spotkania             

z wychowawcami i zajęcia integracyjne. Tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością Starosta 

Lubliniecki Joachim Smyła oraz Wicestarosta Tadeusz Konina. 

 

 

 

 

 

 



POBYT KAZIKOWEJ GRUPY ERASMUSA W SŁONECZNEJ 

HISZPANII 

 

Przyjazna Hiszpania gości nas już czwarty dzień. Słońce, zabytki no i niesłychanie życzliwi 

ludzie- wszystko to sprawia, że czujemy się tak, jakbyśmy byli tutaj od dawna. 

Mieszkamy w sercu najstarszej dzielnicy Granady- Albacin, górującej nad miastem. Jak można 

się domyślać, mamy stąd zapierające dech w piersiach widoki. Jej arabskie pochodzenie jest 

wszechobecne. Stąd tylko krok do Alhambry- miejsca, gdzie odbywają sią nasze praktyki. Co 

prawda zanim dojdziemy do miejsca pracy, musimy wczesnym rankiem (o 7.00 tutaj jest jeszcze 

ciemno) dokonać niemal górskiej wspinaczki. Poniesione trudy rekompensują bajeczne ogrody, 

gdzie pod okiem doświadczonych ogrodników spełniamy nasze marzenia o rozwijaniu 

umiejętności zawodowych. Ciągle zaskakuje nas otwartość i chęć niesienia pomocy. Nasze 

obawy co do możliwości porozumienia się w pracy okazały się przedwczesne i nieuzasadnione. 

Radzimy sobie doskonale choć czasem „ręce bola” od rozmowy ;) 

 

Informatyczna część naszej społeczności została podzielona na 3 grupy zadaniowe. Marcel, 

Marek, Bartek oraz Kacper zajmują się aktualizacja strony Europroyectos. Poddają obróbce 

zdjęcia, które zostaną wykorzystane w galerii, dokonują tłumaczeń, modernizują elementy na 

stronie. Franek z Mateuszem W. zostali przydzieleni do pracy w firmie e-sistemas, gdzie 

rozwijają swe umiejętności w zakresie montażu i rekonfiguracji stanowiska komputerowego, 

aktualizacji i konfiguracji systemów operacyjnych. Ostatnia dwójka podróżuje kilka 

przystanków autobusami linii LAC do firmy Ecoprint. Grzesiek i Mateusz poznają tajniki 

przygotowania materiałów promocyjnych, obróbki grafiki, pracy z materiałami 

wielkoformatowymi, także ich wydruku. Wszyscy zdobywają cenne doświadczenia, które na 

pewno zaprocentują w przyszłości. 

 

Jest czas na pracę oraz czas na przyjemności. Za nami Granada Tour, dziś zwiedzamy 

Sacromonte. Codziennie przemierzamy niezwykle urokliwe uliczki Granady, obserwujemy 

codzienne życie, chłoniemy tutejszy klimat i tylko zadziwia Nas fakt, że czas tak szybko tu 

płynie…   

 

                                                                                                         Ekipa Erasmus+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIKNIK INTEGRACYJNY 

 

4 września  klasy pierwsze uczestniczyły w Pikniku Integracyjnym. Jest on już tradycją naszej 

szkoły. Na dobry start chcemy, aby młodzież  poznała się, przebywając ze sobą na różnych 

zajęciach. Były warsztaty integracyjne, biesiadowanie i spożywanie przyniesionych ze sobą 

pyszności. Druga część zajęć integracyjnych odbyła się w atmosferze zabawy i rywalizacji 

sportowej. Był gorący doping i już można dostrzec wśród naszych nowych uczniów różne 

talenty: sportowe, organizacyjne, artystyczne... Tak, tak była gitara i śpiew☺ W tym roku nasze 

piknikowe plany troszkę popsuła pogoda, ale dzięki uprzejmości  Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 3 mogliśmy przeprowadzić spotkanie w pięknej hali sportowej. Uśmiech              

i zadowolenie na twarzach uczestników widoczne na  zdjęciach do klasowych  są najlepszym 

dowodem, że zabawa się udała. Życzymy Wam- drodzy Uczniowie- uśmiechu i zadowolenia 

w kolejnych dniach, miesiącach i latach  nauki☺☺☺ 

 

 

 

 

 

                                                                 Pedagodzy szkolni 

 



NIEMIECKI NIE MUSI BYĆ NUDNY 

 

W czwartek w ramach lekcji niemieckiego odkrywaliśmy najciekawsze miejsca w Lublińcu. 

Każdy uczeń przygotował kilka ciekawych informacji  w języku niemieckim na temat wybranej 

atrakcji oraz pytanie, które miało sprawdzić wiedzę kolegów. Wysłuchaliśmy m.in. 

opowiadania o szpitalu psychiatrycznym, szkole muzyczne, wymaganiach stawianych 

komandosom. Zobaczyliśmy Most Zakochanych, Muzeum Pro Memoria Edyty Stein              

oraz spróbowaliśmy lodów na rynku.  

Zajęcia prowadzone przez panią Bawor wspominamy jako miłą formę urozmaicenia 

tradycyjnych zajęć szkolnych. Praca w terenie oraz zwieńczenie wyprawy kupnem klasowej 

rybki (ma na imię Günter) zostaną na długo w naszej pamięci. 

 

 

 

         

 

 

                                                                     Wirginia Szczęsny i Dajana Poloczek (3LO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



W SALONIE MATURZYSTÓW☺ 

Już tylko tydzień pozostał maturzystom na podjęcie decyzji o przedmiotach zdawanych na 

egzaminie dojrzałości i złożenie deklaracji maturalnych. Tymczasem 23 września odbyła się 

wizyta uczniów klas 4TI i 4TB na Politechnice Śląskiej. Okazją do odwiedzenia najlepszej 

uczelni technicznej na Śląsku i 7 w Polsce (według tegorocznego rankingu "Perspektyw") był 

Salon Maturzystów, czyli prezentacje wyższych uczelni.  

Od rana w Centrum Edukacyjno - Konferencyjnym Politechniki trwały wykłady 

przedstawicieli OKE w Jaworznie, których zadaniem było przybliżenie uczniom procedur 

maturalnych i zadań egzaminacyjnych z wszystkich obowiązkowych przedmiotów. W południe 

zostaliśmy przyjęci przez dr hab. Annę Timofiejczuk - Prodziekan Wydziału Mechanicznego 

Technologicznego i oprowadzeni po laboratoriach. Mogliśmy zapoznać się z warunkami 

kształcenia na kierunkach mechatronika oraz automatyka i robotyka, dla których informatyka 

jest punktem wyjścia i narzędziem wykorzystywanym w przemyśle.  

Zarówno pani Prodziekan, jak i wykładowcy zachęcali naszych uczniów do podejmowania 

kształcenia na kierunkach oferowanych przez wydział MT.  

Wyposażenie pracowni, jak i zakres zadań, które wykonywać muszą studenci na zajęciach, 

zrobiły duże wrażenie na uczniach i opiekunach grupy: K. Myrcik i J. Wróbel. Czy wizyta 

zaowocuje podjęciem ważnych decyzji, czas pokaże.  

 

   

 

 

                      Katarzyna Myrcik 



LEKKOATLECI ZSOT ZWYCIĘZCAMI ELIMINACJI 

POWIATOWYCH 

 

W rozegranych na nowym stadionie przy SP nr 1 w Lublińcu Drużynowych Eliminacjach 

powiatowych w lekkiej atletyce nasze obie drużyny dziewcząt i chłopców pokonały pewnie      

w punktacji zespołowej swoich rówieśników z ZS im. A. Mickiewicza! Obie szkoły już za 

tydzień w czwartek w Tarnowskich Górach powalczą o tytuł najlepszej w rejonie i o awans      

do finału wojewódzkiego! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom a zwycięzcom gratulujemy 

wspaniałych wyników i życzymy jeszcze lepszych za tydzień! 

 

                                                                          Opiekunowie: A.Gawin, A.Drumowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAMY NOWY SAMORZĄD 

 

Nowy, ale jakby trochę stary... 

30 września 2015 roku odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego ZSOT. Od rana komisja 

wyborcza zbierała głosy, dbając o to, by w  głosowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie, jak   

i pracownicy szkoły.  

W wyborach startowały dwie drużyny: International Odlot vol.2 z Kacprem Chromiakiem        

na czele i ich konkurenci, czyli Darek Dyla ze SPICE TEAM.  

Zwycięstwo odniósł Kacper Chromiak wraz z drużyną International Odlot vol.2. Tym samym 

Kacper został po raz kolejny Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a jego grupa 

liderów będzie miała realny wpływ na życie szkoły w tym roku.  

Wybieraliśmy również opiekuna samorządu, którym po raz kolejny została pani  Anna Kubat.  

Gratulujemy wygranym i dziękujemy wszystkim za udział w wyborach. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



KAZIKOWI ATLECI W CZOŁÓWCE REJONU 

 

W  Tarnowskich Górach na obiektach LO im. S. Staszica i stadionie "Gwarka " odbyły się 

Rejonowe Półfinały w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej. Stawką było mistrzostwo rejonu oraz 

awans  do finału wojewódzkiego, który już we wtorek odbędzie się w Sosnowcu. Nasze 

reprezentacje dziewcząt i chłopców po eliminacjach powiatowych, gdzie spisały się świetnie 

pewnie dystansując LO im. A. Mickiewicza, w Tarnowskich Górach poprawiły  większość 

rezultatów, jednak do sukcesu trochę zabrakło...  

 Dziewczęta po kapitalnych skokach w dal i konkursie pchnięcia kulą były na czele stawki          

6 zespołów! Panowie po dwóch konkurencjach technicznych wśród 8 ekip zajmowali                    

6 pozycję. O wszystkim zatem zadecydowały trzy konkurencje biegowe, w których równych 

sobie nie mieli reprezentanci gospodarzy z LO im. S. Staszica oraz LO im. S. Sempołowskiej. 

Padło jednak kilka wspaniałych "życiówek" naszych reprezentantów, co pokazuje jak wielki 

potencjał drzemie w naszych dzielnych sportowcach, a do tego pokazuje jak znakomitą walkę 

podjęli dziś wszyscy nasi zawodnicy i zawodniczki! Ostatecznie nasze wspaniałe dziewczęta 

zakończyły rywalizację na podium zajmując drużynowo III miejsce, zaś chłopcy- IV. 

Gratulujemy serdecznie naszym wszystkim zawodniczkom i zawodnikom świetnych 

rezultatów i kapitalnej walki do ostatnich centymetrów! Jesteśmy pewni, że nie powiedzieliście 

jeszcze ostatniego słowa, a już wiemy, że w tym sezonie nasi "kazikowi" wspaniali sportowcy 

znów będą się liczyć nie tylko na szczeblu powiatu, ale też w województwie! 

 

 

 

 

 

                Opiekunowie: A.Drumowicz, A.Gawin 

 

 



INDO- POLAND 2015 

  

Od soboty do środy 26-30 września trwała w naszej szkole wizyta delegacji z Indii. 13 uczniów 

i 2 nauczycielki reprezentowali jedną z najlepszych prywatnych szkół w Indiach St. Mark's Sr. 

Sec. Public School Meera Bagh w New Delhi.  

Ich wyjazd do Europy wiąże się z tym, że po ukończeniu szkoły planują  podjąć studia                  

w Wielkiej Brytanii. Podróż do Polski, a potem dalej, do innych krajów europejskich - miała 

być próbą zapoznania się i oswojenia z kulturą europejską. 

W Lublińcu Hindusi spotkali się z władzami lokalnymi i spędzili dwa dni w szkole. W weekend 

przebywali w domach naszych uczniów, poznawali Lubliniec i okolice, nasze zwyczaje i polską 

kuchnię. 

Goście z Indii uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, wzięli udział w sobotnim koncercie, 

zaliczyli paint balla, łowili ryby w "Łowisku", a na zaproszenie Starosty Lublinieckiego złożyli 

wizytę w Koszęcinie, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Jedną z większych atrakcji 

była sesja fotograficzna podczas przymierzania strojów śląskich. Wolne chwile spędzali 

wspólnie, spotykając się poza szkołą. 

We wtorek do późnych godzin nocnych trwał Talent Show. Uczniowie ZSOT i ich goście 

zaprezentowali swoje narodowe stroje, tańce, przedstawione zostały prezentacje o Polsce             

i Indiach. Przy wspólnej zabawie okazało się, że mimo różnic kulturowych, polska i hinduska 

młodzież potrafią znakomicie się porozumieć i zaprzyjaźnić.  

 

 

 

         Monika Ziaja - koordynatorka wizyty, Małgorzata Klimczyk, Anna Giemza - Jurga, 

                                                    Aleksandra Bawor,  Katarzyna Myrcik, Katarzyna Gajda 

 

 



WYCIECZKA  DYDAKTYCZNA  DO   INSTYTUTU FIZYKI 

W KATOWICACH 

 

23.09.2015 z Lublińca do Katowic ruszyło 140 dywizji zmotoryzowanych zorganizowanych   

w 13 armii (1TB, 1TM, 1TII, 1TIM, 1HT, 1LO, 2TI, 2TB, 2TA, 2HT, 3TI, 3TB, 4TB) 

przemieszczających się w trzech grupach bojowych. Pod dowództwem sześciu generałów (A. 

Siwiaszczyk, I. Lewke, M. Bogacki, S. Kościelny, A. Stelmaszczyk, P. Pękala) oraz jednego 

marszałka polnego (A. Biernacik) zdobyliśmy Instytut Fizyki w Katowicach. W wyniku 

intensywnych działań frontowych zdobyliśmy olbrzymie ilości wiedzy fizycznej, połączonej    

z przydatnymi doświadczeniami bojowymi☺ 

 

 

 

 

 

 

       Adam Biernacik 

 



II MIEJSCE W KONKURSIE POEZJI ŚPIEWANEJ 

 

Gabriela Kowol z klasy 3LO wyśpiewała II miejsce w Regionalnym Konkursie Poezji 

Śpiewanej "*** żyje się tylko chwilę" zorganizowanym w Regionalnym Ośrodku Kultury         

w Częstochowie w ramach projektu "Haśka. Poświatowska in art 2015". Konkurs odbył się       

w piątek 25 września, a ogłoszenie wyników nastąpiło 30 września w środę.  

Gabrysi towarzyszyli: Olaf Kocyła z 3TI jako gitarzysta oraz Dawid Gołombowski  - autor 

muzyki i aranżacji, akompaniator. Gratulujemy całemu zespołowi i zachęcamy inne osoby       

do angażowania się w przedsięwzięcia artystyczne naszej szkoły.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 



ŚWIĘTO WETERANA 

 

2 października 2015r. zwycięzcy Testu Wiedzy Historycznej „II wojna światowa” w składzie: 

Piotr Ledwoń, Kamil Nyk, Małgorzata Osadnik, Mateusz Urbańczyk i Krystian Langner wraz 

z paniami Hanną Ślimak i Jolantą Wróbel uczestniczyli w uroczystym rozdaniu nagród                

w Zamku Lublinieckim. 

Część pierwsza naszego spotkania miała na celu przypomnienie wydarzeń związanych                  

z  Powstaniem Warszawskim. Wysłuchaliśmy również wojennych piosenek w wykonaniu 

artystów z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny z Koszęcina. Po części artystycznej 

odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu. Nagrodzeni zostali zarówno 

przybyli na tę uroczystość weterani wojenni, którzy brali udział w Powstaniu, jak i wyróżnieni 

uczniowie. Podczas drugiej części uroczystości mieliśmy możliwość porozmawiania                     

z weteranami m.in. z Brygady „Zośka” czy „Parasol”. Były to bardzo ciekawe rozmowy! 

Zadawaliśmy pytania i dowiadywaliśmy się, jak naprawdę wyglądało życie w powstańczej 

Warszawie. Była to dla nas żywa lekcja historii. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                    Małgorzata Osadnik, 4 HT 

 

 

 

 



BIEG O NÓŻ KOMANDOSA 

 

2 października 2015 r. na stadionie Sparty w Lublińcu odbył się XIX Bieg o Nóż Komandosa. 

Na dystansie 2500 m 90-osobowa ekipa „Kazika” pokazała klasę. Nasi uczniowie, jak co roku 

zajęli  wysokie miejsca. 

Wśród dziewcząt najlepsza  okazała się Magdalena Skowronek z 2 LO  kończąc z czasem 12:11 

i zajmując rewelacyjne 2 miejsce. Wśród  chłopców, także  na 2 miejscu uplasował się 

Krzysztof Skiba z 4 TB z czasem 8:57. Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal       

i dyplom oraz słodką niespodziankę. 

Sprzyjająca atmosfera wojskowego pikniku była znakomitym uzupełnieniem sportowych 

zmagań. Podczas festynu można było skosztować pysznej wojskowej grochówki, posłuchać 

grup wokalnych zespołu „Śląsk”, wspinać się na ściance czy strzelać do tarczy.  

Podczas biegu wspierały nas  Panie H.Sukienik i A.Drumowicz 

 

 

 

 

 

  

 

 

                      Biegaczki z KAZIKA☺ 

 

 



KLASA 2 TA Z POMOCĄ 

 

W porozumieniu z Urzędem Miasta Lublińca postanowiliśmy zająć się inwentaryzacją zieleni 

w naszym mieście. Prace rozpoczęliśmy w poniedziałek 5 października od zieleńca 

mieszczącego się przy Miejskim Domu Kultury. Nasza praca polega na rozpoznawaniu 

gatunków drzew i krzewów oraz mierzeniu obwodów pni, powierzchni krzewów oraz ocenie 

ich stanu zdrowia. Inwentaryzujemy również elementy małej architektury. Nie jest łatwo… 

Następnie już w szkole opracujemy wyniki w formie tabel i map. Czeka nas więc dużo pracy,  

tym bardziej, że zieleni w mieście mamy sporo. 

Największą korzyścią jest to, że wiele się nauczymy☺                                                                                                  

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                Ewelina Walocha, kl. 2 TA 

 

 

 

 

 

 

 



KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ 

 

Biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu promującego czytelnictwo, 

organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod hasłem "Książki naszych 

marzeń". Jak zwykle społeczność uczniowska naszej szkoły aktywnie włączyła się w tę akcję. 

Zdecydowanym zwycięzcą Waszych wyborów został Andrzej Sapkowski i jego cykl                     

o Wiedźminie. Z drugiej strony bardzo wiele głosów oddano na Johna Greena, a zwłaszcza       

na jego książkę "Gwiazd naszych wina". Mamy nadzieję, że osiągniemy sukces w konkursie, 

zaś MEN sfinansuje wybrane przez nas książki. 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEKSANDRA BAWOR ZDOBYWCZYNIĄ TYTUŁU 

ORTOGRAF KAZIK 2015 

 

W czwartek, 8 października, w naszej szkole odbyło się III Kazikowe Dyktando organizowane 

w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.  

Poziom dyktanda był bardzo wysoki. Autorką tekstu była- jak co roku-  pani Katarzyna Myrcik, 

która nie oszczędziła naszych uczestników. W tekście znalazło się wiele słów, które sprawiały 

uczestnikom problemy, między innymi „czteroipółgodzinny”, „dwudziestojednoipółcalowy”, 

„schopenhauerowski”. 

W konkursie wzięło łącznie udział 20 osób, w tym 13 uczniów oraz 7 nauczycieli. Komisja       

w składzie Dariusz Dyla, Dorota Wańczyk oraz opiekun SU - pani Anna Kubat po zakończeniu 

dyktanda przystąpili do sprawdzenia prac i wyłonili zwycięzcę. 

Dyktando odbywało się anonimowo, każdy z uczestników miał za zadanie podpisać się swoim 

pseudonimem. W tym roku szkolnym tytuł Ortograf Kazik 2015 powędrował do osoby 

podpisanej jako Jan Brzechwa, którą okazała się pani Aleksandra Bawor, germanistka. 

Zapraszamy za rok. 

 

Komu zabrakło odwagi, teraz ma okazję poznać treść tegorocznego dyktanda: 

Pewien hipnotyzer hinduista, zalogowawszy się na Facebooku, wpośród bezliku cud dziewczyn 

o bezkonkurencyjnej urodzie wygooglował pół-Niemkę, pół–lublińczankę, bez wątpienia 

chrześcijankę. Niepospolity jasnokasztanowy balejaż z blond ombre                                                      

na piętnastostocentymetrowych puklach wprawił w niepohamowany zachwyt owego pseudo-

terapeutę.  Z niepowstrzymanym westchnieniem zalajkował ów profil, po czym zanurzył się    

w schopenhauerowskiej nirwanie, przeglądając selfie swej bogdanki. Po czteroipółgodzinnej 

ekstazie przed dwudziestojednoipółcalowym monitorem zasnął, mrucząc „ciao, baby” i marząc 

o rychłej ekstrarandce w realu. 

 

                                                                                                           Dorota Wańczyk 2LO 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAGRODZENI NAUCZYCIELE 

 

Miło nam powiadomić wszystkich, że dwie nauczycielki naszej szkoły: Henryka Sukienik            

i Iwona Gnych 15 października 2015r. zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej. Jest to najwyższe odznaczenie resortowe dla nauczycieli. Otrzymuje się je za 

szczególne zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania.  

Liczne grono nauczycieli zostało docenione przez dyrektor Joannę Walczak. Na akademii           

z okazji Dnia Edukacji wręczyła ona Nagrody Dyrektora w uznaniu osiągnięć dydaktyczno - 

wychowawczych, wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły i kształtujących jej 

wizerunek w środowisku. 

 

Henryka Sukienik została także doceniona w tym roku przez Starostę Lublinieckiego Joachima 

Smyłę. Za zaangażowanie w pracę na rzecz promowania aktywności fizycznej dzieci                       

i młodzieży z terenu powiatu lublinieckiego otrzymała dyplom uznania. 

 

 

 

 

                  

 

 

                                                                                     Katarzyna Myrcik 

 

 

 



KIERUNEK: WROCŁAW 

 

Dwunasty października 2015, godzina 7:45. Na parkingu przez ZSOT gromadzą się 

punktualnie uczniowie klas 1LO, 2LO, 3LO, 4HT wraz z opiekunami-  p. Anną Kubat, p. Iwoną 

Lewke i p. Anną Siwiaszczyk.  

Po ponad dwugodzinnej podróży autokarem docieramy do Wrocławia.  

Miasto studentów od razu nas urzekło. Pierwszym punktem wycieczki było odwiedzenie 

katedry św. Marii Magdaleny oraz poznanie historii budowli, a także ciekawych legend. 

Następnie, udając się na  Uniwersytet Wrocławski, mieliśmy możliwość zobaczenia słynnego 

mostu zakochanych. Po przybyciu na uczelnię, poznaliśmy jej historię oraz historię 

najsłynniejszych profesorów i wykładowców. 

Zapoznaliśmy się również z  bogatą ofertą uczelni, przebiegiem rekrutacji. Mieliśmy również 

możliwość zadawania  nurtujących nas pytań. Po ciekawej prelekcji udaliśmy się na wieżę 

widokową.  

Po wizycie na uczelni przyszedł czas na Afrykarium. Rekiny, orki, krokodyle, słonie, lwy, 

tygrysy i żyrafy cieszyły się naszym największym zainteresowaniem. Około godziny 14.00 

udaliśmy się na odpoczynek do Galerii Dominikańskiej. Był czas na posiłek i drobne zakupy. 

O godzinie 16:30 wyruszyliśmy do Lublińca.  

Dziękujemy naszym opiekunom za świetnie zorganizowany wyjazd. 

 

 

 

             Wioletta Burzyk 3LO 

 



KAZIKI 2015 ROZDANE 

 

Tradycją naszej szkoły jest coroczny plebiscyt Samorządu Uczniowskiego zakończony 

wręczeniem statuetek „Kazików”. Okazją do nagrodzenia pracowników szkoły jest Dzień 

Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej akademii "Kaziki 2015" w poszczególnych 

kategoriach otrzymali: 

Krajzyga roku - Maria Kubat  

Hyjcel Rojbrów - Beata Dudek  

Wic Majster - Dawid Gołombowski  

Ujek Gogyl - Adam Biernacik  

Kuklok - Iwona Lewke 

 

Gryfne Frelki - panie sekretarki 

Łobczytane Frelki – księgowość 

Majster- pan Mariusz  

Wartkie Mietły - panie sprzątaczki  

Najważniejszo Perzona - pani Dyrektor Joanna Walczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYCIECZKA KLASY 2TB DO WISŁY I USTRONIA 

 

19.10.2015 klasa 2TB uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do Ustronia i Wisły. Program 

wycieczki obejmował piesze wejście na Czantorię Wielką, a następnie przejazd do Wisły, gdzie 

uczniowie mieli możliwość zobaczenia ciekawej budowli, jaką jest skocznia narciarska w Wiśle 

Malince im. Adama Małysza. W przyszłych technikach budowlanych skocznia wzbudziła 

ogromne zainteresowanie zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi i konstrukcyjnymi. 

W tak pięknych okolicznościach przyrody uczniowie aktywnie wypoczęli, poszerzając 

jednocześnie swoje wiadomości w zakresie budownictwa. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                                             Daniel Łodziński 

 

 

 

 



SZKOLNE PRAWYBORY PARLAMENTARNE 

 

W tym roku nasza szkoła uczestniczyła w programie „Młodzi głosują” Przeprowadzenie 

młodzieżowych wyborów parlamentarnych to doskonała okazja do tego, aby niepełnoletni 

mogli wyrazić swoje zdanie  oraz mieli prawo do wypowiadania się w ważnych dla kraju 

sprawach. Ważne też jest zaangażowanie we wspólne działanie.  

Wybory parlamentarne  w Kaziku odbyły się w poniedziałek 19.10.2015 roku.  

O godzinie 10:50 maturzyści z klasy 3LO w składzie: Przewodniczący Komisji - Wioletta 

Burzyk oraz Członkowie: Aleksandra Kluba, Robert Bielewicz, Rafał Seredyński, Dajana 

Poloczek przeprowadzili głosowanie. Swój głos oddali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 

oraz pracownicy szkoły. Frekwencja wyborcza w tym roku dopisała ponieważ zagłosowało 

niemal 500 osób z całej społeczności szkolnej. Głosujący mogli wybierać spośród                         

11 kandydatur. Wybory wygrał jednoznacznie, bo aż z 31% poparciem KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW "KUKIZ`15". Drugie miejsce należało do KOMITETU 

WYBORCZEGO KORWiN, natomiast 3 pozycja należała do KOMITETU WYBORCZEGO 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Szkolną akcję prawyborów nadzorowała pani Iwona Lewke 

oraz pani Anna Siwiaszczyk.  

 

 

  

 

  

                                                                                                  Wioletta Burzyk, 3LO 



REKORD POBITY! 

 

W piątek 16 października 2015 r., podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca 

- pobiliśmy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej!!! 

W akcji WOŚP wzięło udział dokładnie 92 049 uczestników! W tym około 50 uczniów ZSOT! 

Dziękujemy każdej osobie, która podjęła trud i włączyła się w to przedsięwzięcie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Małgorzata Klimczyk 

 



3TB-HT MISTRZAMI SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ 2015/2016! 

 

Trwające prawie miesiąc Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej ZSOT 2015/16 w ubiegły 

czwartek przeszły do historii! Po niespełna czterech tygodniach zmagań, 34 spotkaniach             

w których padło 220 bramek (średnia: 6,4 bramki/mecz) poznaliśmy nowego Mistrza Szkoły, 

którym została klasa 3TB-HT, a która w finale pokonała swoich starszych kolegów "po fachu" 

z 4 TB 3:1. W meczu o III miejsce również oglądaliśmy derbowe starcie na poziomie 

informatyków, w którym po dramatycznym meczu 4 TI pokonała 3TI. 

Najskuteczniejszym strzelcem rozgrywek, zdobywając tytuł "Króla strzelców" został Daniel 

Janik z 1TIM z 19 trafieniami, tuż za nim uplasował się z 16 trafieniami Dariusz Bryś z 4TB, 

a na III miejscu z 12 bramkami znalazł się  Dawid Kraska z 4TI. Najlepszym  bramkarzem 

turnieju organizatorzy wybrali bramkarza mistrzów- Daniela Prokopowicza z 3HT.  

Kolejne piłkarskie mistrzostwa szkoły już za rok, a przed nami kolejne "kazikowe" emocje 

sportowe, których dostarczą nam nasi reprezentanci szkoły grając w siatkówkę i ręczną. 

 

Gratulujemy zwycięzcom  oraz pozostałym ekipom sportowej rywalizacji w duchu "fair play"  

i zapraszamy do kolejnych sportowych zmagań w naszej szkole. 

 

 

                            

 

                                           Organizatorzy: Jacek Łuczyński, Artur Gawin, Krzysztof Kubica 

 

 

 

 

 



NAGRODZENI NAUCZYCIELE 

 

23 października w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie odbył się koncert 

dedykowany nauczycielom. Przedstawienie "A to Polska właśnie", w którym zaprezentowano 

pieśni i tańce rożnych regionów Polski było formą, poprzez którą Starosta Lubliniecki Joachim 

Smyła docenił osiągnięcia i sukcesy pracowników szkół prowadzonych przez Powiat 

Lubliniecki. Program zachwycił publiczność, a udział w koncercie na zaproszenie władz był 

okazją do podziwiania kunsztu artystycznego znanego w całym świecie zespołu, z którym 

mieszkańcy naszego regionu czują się szczególnie związani. Przed koncertem odbyło się 

wręczenie Nagród Starosty Lublinieckiego. Wśród uhonorowanych pedagogów znalazły się 

trzy przedstawicielki Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych: dyrektor Joanna 

Walczak oraz dwie nauczycielki: Katarzyna Myrcik i Monika Ziaja. 

 

 

 

 

 

          

 

fot. archiwum ZPiT "Śląsk" 

 

 

 

 

 



KOLEJNA EDYCJA ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ 

 

Kasia Kopyto (3LO) i Agata Sobala (2TB) zaangażowały się w projekt Domu Współpracy 

Polsko – Niemieckiej ,,Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl". Ich praca została 

uznana za wzorową i w nagrodę pojechały na wycieczkę do Berlina. 

Oto relacja dziewczyn z pobytu w stolicy Niemiec:  

W dniach 8-10 października odbyła się wycieczka do Berlina w ramach projektu ,,Archiwum 

Historii Mówionej”. 

Już o 7 rano musiałyśmy być w Opolu, bowiem o tej godzinie zaplanowano odjazd. Sama podróż 

minęła szybko i przyjemnie, jednak Berlin powitał nas deszczem. Pierwszym punktem wyjazdu 

było tzw. Sightseeing (niezorientowanych odsyłam do wujka Google :D) po stolicy Niemiec. 

Byłyśmy między innymi przy placu Poczdamskim, widziałyśmy resztki Muru Berlińskiego, 

Bramę Brandenburską oraz Wieżę Telewizyjną. Ostatnim punktem tego dnia było Muzeum 

Pergamońskie.  

Drugiego dnia, zaraz po śniadaniu, pojechałyśmy do Muzeum ,,The Story of Berlin". 

Zwiedziłyśmy tam podziemny bunkier przeciwatomowy. Następnie przeszłyśmy do muzeum, 

gdzie mogłyśmy poznać historię Berlina od początku istnienia do drugiej wojny światowej. Po 

szybkim obiedzie pojechałyśmy do Parlamentu Niemieckiego, gdzie wysłuchałyśmy bardzo 

interesującego wykładu i rozmawiałyśmy z panem Thomasem Konhauserem, który jest 

dyrektorem biura Hartmuta Koschyka. Następnie udałyśmy się na dach gmachu, na którym 

znajduje się kopuła, z której mogłyśmy podziwiać wspaniałą panoramę miasta. Wybrałyśmy się 

także pod Bramę Brandenburską, by obejrzeć pokaz w ramach pierwszego Festiwalu Światła.  

Ostatniego dnia czyli w sobotę pojechałyśmy do Katedry Berlińskiej, gdzie podziwiałyśmy jej 

wspaniałą architekturę.  

Wycieczkę do Berlina zaliczamy do udanych i długo będziemy ją wspominać. 

  



 

        

 

  

            Aleksandra Bawor 



KOLEJNA LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W TERENIE 

 

Tym razem grupa uczniów z klasy 2HT wybrała się w teren, by wcielić się w rolę dziennikarzy/ 

ankieterów. Ponieważ mamy właśnie okres jesienny, uczniowie mieli za zadanie przeprowadzić 

wywiady z przechodniami na temat domowych środków stosowanych na przeziębienie oraz 

sposobów na uodpornienie. Wyzwanie było tym bardziej stresujące, że rozmowy należało 

prowadzić nie tylko po polsku, ale i po niemiecku, co zostało uwiecznione na filmiku, który 

właśnie jest w obróbce☺ 

 

    

 

 

  

 Aleksandra Bawor 

 



DZIEŃ DLA ZDROWIA 

 

30 października 54-osobowa grupa uczniów naszej szkoły zaangażowała się w promocję 

zdrowego stylu życia, organizując „Dzień dla Zdrowia” w Kaziku w ramach Światowego Dnia 

Walki z Otyłością. Przez 5 godzin lekcyjnych edukowali i zachęcali kolegów do dbałości              

o własne zdrowie, jak i do zmiany złych nawyków żywieniowych. Nasi uczniowie samodzielnie 

przygotowali pyszne jedzonko. Mogliśmy spróbować ciasta marchewkowego, fasolowego, 

sałatki z roszpunki, koreczków z winogron, ciasteczek owsiano-orzechowych oraz mini- 

kanapeczek. Mieliśmy możliwość zapoznania się z różnymi odmianami fitness, m.in. zumby 

czy ćwiczeń wzmacniających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także konkursy                      

o tematyce sportowej, które przeprowadziła pani Sukienik, dając możliwość wykazania się 

wiedzą i wygrania atrakcyjnych nagród. O atmosferę zadbali niesamowici DJ-e: Mateusz               

i Dawid, a konkretną wiedzę na temat zdrowego stylu życia przekazały Wiola z Dajaną z 3LO. 

Inicjatorkami akcji były Panie H. Sukienik i A.Drumowicz.  

Nasi uczniowie oraz nauczyciele chętnie zaangażowali się w to wydarzenie. Nie zabrakło 

uśmiechów na twarzach i pozytywnej energii! Mamy nadzieję, że nasza akcja przyniesie 

zamierzone efekty.  

 

      

  

 

 

                                                                                                             Paula Mazik, 1LO 

 

 

 



PROJEKT KROKUS 

 

Po raz trzeci zawitał do naszej szkoły Projekt Krokus. 

Jest to ogólnoświatowa akcja organizowana przez Irlandzkie Towarzystwo    Edukacji                   

o Holokauście (w Polsce partnerem jest Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie), mająca        

na celu upamiętnienie półtora miliona dzieci żydowskich i innych narodowości 

zamordowanych podczas II wojny światowej. 

Otrzymujemy z Krakowa cebulki żółtych krokusów, które, posadzone teraz, zakwitną                  

na wiosnę: jedna cebulka jest poświęcona jednemu dziecku. 

Projekt kompozycji kwiatowej jak zwykle przygotowała klasa architektury krajobrazu, w tym 

roku już druga! Posadzili cebulki na klombach o kształcie łezki, pod wierzbą, od frontu szkoły. 

Spodziewamy się wiosną już całego dywanu kwiatów! Była to dla nich nie tylko lekcja historii, 

ale także lekcja praktycznej nauki zawodu.  

Nad kształtem i wykonaniem kompozycji czuwała  pani Magdalena Wszołek, a koordynatorką 

projektu jest pani Gabriela Berbesz-Kupiec. 

 

 

  

 

 

 

                      Gabriela Berbesz- Kupiec 

 

 

 

  



WSPOMNIENIE 

 

Święto Zmarłych jest dla wszystkich okazją do wspominania tych, którzy odeszli. Podobnie jak 

w latach ubiegłych, również w tym roku Samorząd Uczniowski uczcił pamięć dawnych 

pedagogów naszej szkoły. Uczniowie z klasy 1LO wraz z p. Anną Kubat odwiedzili cmentarze 

i zapalili symboliczne znicze na grobach osób związanych z naszą szkołą. Wspominali również 

uczniów, którzy przedwcześnie rozstali się z nami w ostatnich latach. 

 

 

 

 

                           

 

 

                      Anna Kubat 

 

 

 

 

 

 

 



UCZNIOWIE- PO DWULETNIEJ PRZERWIE- ZNOWU LEPSI 

OD NAUCZYCIELI 

 

W dwunastym w historii piłkarskim pojedynku uczniów i nauczycieli po raz siódmy lepsi 

okazali się uczniowie pokonując "kazikowych belfrów" po bramce strzelonej na niespełna 120 

sekund przed końcem 3:2 (1:1). Mecz był zacięty i dość wyrównany, a nie brakowało w nim 

ostrych męskich starć, co świadczyło o traktowaniu serio przez obie drużyny tej prestiżowej      

i tradycyjnej już w naszej szkole towarzyskiej batalii. Lepsze okazje i więcej z gry w tym meczu 

mieli nauczyciele, jednak nieskuteczność i proste błędy w obronie przy straconych bramkach 

oraz skromna ławka rezerwowych spowodowały, że po dwóch wygranych z rzędu musieliśmy 

przełknąć gorycz porażki.  Sprawiedliwy, drugi w historii remis był naprawdę blisko, ale to 

świeżo upieczeni Mistrzowie Szkoły 3TB-HT wykazali się zimną krwią w podbramkowych 

sytuacjach i to oni mogli cieszyć się z prestiżowej wygranej... Szansa na rewanż pojawi się 

zapewne już w przyszłym roku, a teraz pora na ciężką pracę i naukę… 

Sędziowali: Kacper Chromiak 4TB, Jakub Maciów 4TM 

 

 

 

 

                                         

                                             

                                                                                                      Artur Gawin 

 

 

 

 



NASI UCZNIOWIE W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ 

 

Tydzień temu, 11 listopada, w naszym kraju oraz poza jego granicami   obchodziliśmy jedno   

z  najważniejszych świąt państwowych- Dzień Niepodległości. Jak co roku na uroczystościach 

na cmentarzu pojawiła się liczna delegacja nauczycieli i uczniów, która uczestniczyła                   

w uroczystej mszy oraz złożeniu kwiatów pod pomnikiem poległych żołnierzy, a dzień 

wcześniej w szkole pani Berbesz-Kupiec wraz z panem Kubicą oraz uczniami przygotowali 

okolicznościową akademię.   

W przeddzień tych uroczystości liczna  dwudziestoosobowa delegacja naszych uczniów wraz 

z opiekunami panią Agnieszką Drumowicz i panem Arturem Gawinem udała się na zaproszenie 

dowódcy pułkownika dyplomowanego Sławomira Drumowicza na wycieczkę do Jednostki 

Specjalnej "AGAT" w Gliwicach, w której w nieco inny sposób wspólnie z komandosami 

instytucji uczciliśmy Święto Niepodległości. Nasi uczniowie mogli poznać tajniki niezwykle 

skomplikowanej i trudnej selekcji do tej placówki, a także zaznajomić się pokrótce ze specyfiką 

pracy dzielnych żołnierzy, no i przede wszystkim zobaczyć z bardzo bliska najnowocześniejszy 

sprzęt oraz wspaniałe uzbrojenie naszej armii. 

Największą atrakcją wtorkowego wyjazdu, oprócz strzelnicy laserowej, był bez wątpienia 

uroczysty apel wszystkich kompanii gliwickiej jednostki. W jego trakcie wraz z uroczystym 

wojskowym bardzo dostojnym ceremoniałem w obecności zaproszonych gości i m.in. 

Prezydenta Miasta Gliwice oraz dowódców i kombatantów wręczono żołnierzom medale, 

awanse i odznaczenia, a także pozostałe okolicznościowe wojskowe wyróżnienia. Po 

zakończeniu w/w odbyła się wspaniała uroczysta defilada prawie trzystu żołnierzy Jednostki 

Specjalnej "AGAT" oraz innych zaprzyjaźnionych jednostek obecnych na  uroczystości.  

Z pewnością była to dla nas wszystkich wspaniała lekcja patriotyzmu oraz dostojnego 

manifestowania swojej narodowości, z której zwłaszcza w dzisiejszych czasach musimy być 

dumni.  

Głównym patronem  i organizatorem wyjazdu była Fundacja "Szturman". 

  

                                                                      Artur Gawin 

 



SZKOLENIE MILITARNE DLA MŁODZIEŻY 

 

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem-koordynatorem p. Agnieszką Drumowicz wzięli 

udział w dniach 12-14.11.2015 w szkoleniu militarnym organizowanym przez Fundację Byłych 

Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN’’. Celem szkolenia było 

kształtowanie w młodzieży postaw proobronnych. 

 

 

 

 

 

 

                                      Koordynator szkolenia- Agnieszka Drumowicz 



BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

 

11.11.2015 r. o godz. 10 na stadionie „Sparty” w Lublińcu zgromadziło się blisko 1100 

zawodników, aby aktywnie uczcić Święto Niepodległości. Tradycyjnie naszą szkołę  

reprezentowała liczna grupa uczniów wraz z nauczycielami. Do pokonania mieliśmy  2,5-

kilometrowy dystans w terenie leśnym z finałem na stadionie.  Serdeczna atmosfera oraz 

warunki pogodowe sprzyjały nawet tym „trochę” słabszym. Przed biegiem, zawodnicy ubrani 

w białe lub czerwone koszulki stworzyli na płycie boiska symboliczny napis „Polska”.                

Na mecie czekały na wszystkich sportowców pamiątkowe medale i osłoda w postaci krówki 

komandoski. Wśród panów najlepszy  okazał się nasz Krzysztof Skiba z  czasem (08:00)! 

KAZIK górą!!! 

 

 

 

  

 

 

                                           Henryka Sukienik 

                                                                                  Agnieszka Drumowicz 

 

 

 

 

 

 

 



SUKCESY W KONKURSIE RECYTATORSKIM 

  

W piątek 20 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się kolejna 

edycja Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej. 

Zakończyła się ona dla nas wielkim sukcesem, gdyż Maja Fischer z kl. 2LO pokonała 

wszystkich konkurentów i brawurowo zdobyła I miejsce, a Kasia Winter z kl. 1HT i Karina 

Kubiś z 3HT wyrecytowały sobie wyróżnienia!  

W tym roku rywalizacja było wyjątkowo wyrównana, a poziom bardzo wysoki, ale nasze 

dziewczyny były rewelacyjnie przygotowane i ujęły jury wspaniałą interpretacją wybranych 

przez siebie utworów.  

Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych!  

 

 

 

 

 

 

 

Ekipie towarzyszyła, kciuki trzymała, w jury zasiadała i pierwsza pogratulowała p. Gabriela 

Berbesz-Kupiec. 

 

 

 



WYCIECZKA    DO       PARLAMENTU          EUROPEJSKIEGO 

NA  ZAPROSZENIE  PANI  POSEŁ  JADWIGI  WIŚNIEWSKIEJ 

 

W dniach 13-17.11. 2015r. odbył się wyjazd studyjny do Brukseli. Wycieczka była nagrodą   

dla laureatów Konkursu  Wiedzy o UE zorganizowanego przez p. Poseł do Parlamentu 

Europejskiego Jadwigę Wiśniewską.  

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 2 LO Małgorzata Kupiec. Gosia wraz z uczniami 

ze szkół Częstochowy i powiatu lublinieckiego mogła przyjrzeć się funkcjonowaniu 

Parlamentu Europejskiego. Była to też okazja do zwiedzenia pięknego miasta, jakim jest 

Bruksela. 

 

 

 

 

 

  

 

Zachęcam uczniów do udziału w kolejnych konkursach, bowiem ponownie nagrodą będą 

wyjazdy do Brukseli. 

  

                                                                                                  Iwona Lewke 

 

 

 



WYCIECZKA DO WARSZAWY 

 

20 listopada, dzięki współpracy z Jednostką Wojskową Komandosów odbył się wyjazd              

do Warszawy. W planach wycieczki było przechadzanie się warszawską Starówką oraz 

zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas spaceru przez Stare Miasto 

zobaczyliśmy m.in. Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski, a z tarasu widokowego mogliśmy 

podziwiać Stadion Narodowy. 

Następnie udaliśmy się do muzeum, o którym dowiedzieliśmy się, że zostało otwarte                     

w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania i mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej   

z początku XX w. Specjalnie zaprojektowana ekspozycja muzealna oddziaływała na nas  

obrazem, światłem i dźwiękiem, a wytyczona chronologicznie trasa, prowadziła nas przez 

wydarzenia z tamtego okresu do przygotowanych tematycznie sal. Sercem muzeum jest stalowy 

monument, przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku, na jego ścianach wyryte jest 

kalendarium powstania, a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca symbolizuje życie 

stolicy w roku 1944 – to architektoniczne dzieło sztuki sprawiło, że przez chwilę poczuliśmy 

więź z Walczącą Warszawą. 

Historię powstania poznaliśmy dzięki ciekawym opowieściom przewodników. Wszyscy 

uczestnicy wycieczki byli pod ogromnym wrażeniem. Na pamiątkę wspólnego wyjazdu 

otrzymaliśmy od JWK drobne upominki. Po tym pełnym wrażeń dniu udaliśmy się w podróż 

powrotną, podczas której mogliśmy się oddać chwili refleksji nad historią naszej stolicy. 

Wycieczkę zorganizowały panie A. Drumowicz i H. Sukienik. 

 

 

                           

  

 

                                                                     Dominika Ceglarek i Izabela Król, 3 TB 



APPLE PIE 

 

Jabłko to najbardziej znany polski owoc, dlatego też w naszej szkole w czwartek 19.11.2015 

odbyły się dwa konkursy z tym najpopularniejszym owocem w roli głównej. 

Pierwszy "Apple Pie", pod patronatem pani Oksany Terleckiej-Żyłki, polegał na upieczeniu 

jabłecznika i podaniu jego przepisu w języku angielskim. Wszystkie szarlotki były przepyszne, 

ale jury najbardziej zasmakowało ciasto  Dominiki Drohomireckiej z 2TA, drugie smaczne  

ciasto upiekła Aleksandra Skiba z 1HT, a trzecie Milena Siwek również z 1HT.  

Zostały również wyróżnione osoby za najlepszy przepis w języku angielskim, tj. Karolina 

Grudzińska z  4HT, Klaudia Wąsik, również z 4HT i Krzysztof Skiba z 4TB. 

Drugi konkurs, tym razem odbywający się pod przewodnictwem pani Danuty Gajdy, wymagał 

od uczestników stworzenia kompozycji florystycznej z wykorzystaniem jabłka. Głosujący 

mieli trudne zadanie, musieli wybrać tylko jedną kompozycję, a każda prezentowała się bardzo 

atrakcyjnie. Zwyciężczynią okazała się Anna Bromer z 2LO, drugie miejsce zajęła Aleksandra 

Trzebińska z 2TA, zaś trzecie- Karolina Serafin z klasy 2TA. 

 

  

 

  

                                                                                                         Lidia Bodora 



AGNIESZK I PIOTREK STYPENDYSTAMI PREZESA RADY 

MINISTRÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016 

 

25 listopada 2015 r. w auli Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się 

uroczystość rozdania stypendystom dyplomów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 

2015/2016. Nasze szkoły reprezentowali: Agnieszka Garus z klasy 3 II Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Piotr Ledwoń z Technikum nr 2, kształcący się w zawodzie technik 

informatyk w klasie 4. Całoroczne stypendium Prezesa Rady Ministrów  otrzymują uczniowie, 

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

średnią ocen lub wykazali się  szczególnymi uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie 

wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki           

co najmniej dobre. Dyplomy wręczał Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty.  Uroczystość 

wręczenia uświetnił swoją obecnością rektor  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie     

dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk 

 

 

 

 

 

 



OLIMPIADA MEDIALNA 2015/2016 

 

Znamy wyniki tegorocznej Olimpiady Medialnej. Ze wstępnej listy rankingowej wynika, że do 

II etapu zakwalifikowały się: 

Aleksandra Czernikowska, 

Małgorzata Kupiec,  

Wioletta Zazgórnik. 

Wszystkie uczestniczki są uczennicami klasy 2LO.  

15 stycznia 2016 pojadą one do Katowic, aby w kolejnym teście wykazać się szeroko 

pojętą wiedzą o mediach. Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady jest hasło "Obywatel 

2.0. Uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym przez nowe media". 

Gratulujemy awansu i życzymy wytrwałości w przygotowywaniu się do zadań na II 

etapie.  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KOLEJNA ODSŁONA AKCJI „POCZYTAJMY” 

 

Tradycyjnie nasza ekipa odwiedziła maluchy, tym razem z Przedszkola nr 3 i 7 w Lublińcu. 

Oprócz "poczytanki" i rozmowy o Andrzejkach uczniowie przygotowali popularne wróżby. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                     Aleksandra Bawor 

 



 

KONIE NA WYPASIE ZWYCIĘZCĄ III HALOWEGO 

TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO 

 

Ponad 6 godzin gry, 29 spotkań, 74 bramki, ponad 100 zawodników i... jedna zawodniczka- to 

wszystko oglądaliśmy na III Halowym Turnieju Mikołajkowym rozgrywanym na wypełnionej 

po brzegi kibicami hali SP nr 3, którego głównym organizatorem był lider Samorządu 

Uczniowskiego Kacper Chromiak, który pełnił również rolę sędziego głównego większości 

spotkań. Po całym dniu zmagań najlepszą drużyną okazała się prawdziwa "mieszanka 

wybuchowa" reprezentantów szkoły z różnych klas, drużyna pod dźwięczną nazwą "Konie na 

wypasie" pokonując 4:1 w finale prawdziwą rewelację tego turnieju- drużynę z 1TIm "Young 

Eagles. III miejsce w turnieju przypadło drużynie "FC Raczki" z 4TB, która rozgromiła aż 7:0 

"Czekoladowych Urwisów" z 3TM.  

 

 

 

Słodkie nagrody dostarczone przez samego Świętego Mikołaja ufundowała Rada Rodziców 

ZSOT.  

 

 

                  

 

 

Dziękujemy wszystkim za udział oraz  świetną zabawę  i... tradycyjnie   zapraszamy za rok! 

 

                                                                                      Artur Gawin 

 



BIEG MIKOŁAJKOWY 

 

W sobotę 6 grudnia 25 uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielami wychowania fizycznego 

wzięło udział w przełajowym ,,Biegu Mikołajkowym”, na dystansie 5 km, organizowanym 

przez WKB ,,Meta Lubliniec”. W biegu wystartowało ogółem ponad 300 zawodników                 

w różnych kategoriach. Na drugim miejscu uplasował się  Krzysztof Skiba z kl. 4TB z czasem 

00:17:48. Na mecie każdy uczestnik otrzymał medal i drobny upominek,  a po biegu wszyscy 

uczestnicy miło biesiadowali przy ognisku delektując się smaczną kuchnią i łakociami. Ekipie 

biegaczy gratulujemy i zapraszamy na kolejne sportowe wyzwania. 

 

 

 

 

        

A. Drumowicz, H. Sukienik 



LAUREACI KONKURSU NA OZDOBĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ 

 

10 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród w Regionalnym Konkursie Plastycznym na Ozdobę 

Bożonarodzeniową. 

Miło nam poinformować, że w kategorii wiekowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

laureatami zostali: Karolina Kulik z klasy 4HT (1 miejsce), Karolina Dudzik z klasy 2HT           

(2 miejsce), Sebastian Klimczyk z klasy 3TI (3 miejsce). 

 

 

                    Beata Dudek 



WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ 

ŚWIĄTECZNĄ 

 

Po długich i burzliwych obradach  jury wyłoniło zwycięzców w konkursie na najładniejszą 

kartkę świąteczną: 

I miejsce- Karolina Gerlic kl. 4HT 

II miejsce- Roksana Jaśkiewicz kl.  2TA 

III miejsce ex aequo: Karina Kubiś kl. 3HT, Aleksandra Skiba kl. 1HT. 

 

Dla wszystkich biorących udział w konkursie Komisja Konkursowa ufundowała dodatkowo 

"Bonus na nieprzygotowanie", który będzie można wykorzystać do końca roku szk. 2015/2016. 

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu -już 

za rok. 

 

 

 

 

                                                                                                                          M. Rudzka 



„BALLADYNA” I WARSZTATY TEATRALNE 

 

14 grudnia 2015r. klasa 2LO oraz kilku uczniów 4HT uczestniczyło w spektaklu 

Wrocławskiego Teatru Muzycznego pt. "Balladyna" oraz warsztatach teatralnych.  

Trwające blisko 1,5 godziny przedstawienie zaskoczyło wszystkich ciekawą adaptacją sztuki 

Juliusza Słowackiego. W umownej, bardzo skromnej dekoracji aktorom udało się przy pomocy 

światła, efektów dźwiękowych oraz - co było największym atutem widowiska - wyśpiewanych 

fragmentów tekstu, stworzyć nowoczesną wersję utworu. Uczniowie po raz kolejny utwierdzili 

się w przekonaniu, że "Słowacki wielkim poetą był"☺ 

Interesujące okazały się również warsztaty teatralne, które towarzyszyły przedstawieniu. 

Wysłuchaliśmy wielu rad dotyczących występów scenicznych, a kilka odważnych osób 

(również z naszej szkoły ) spróbowało swoich sił przed widownią. Prowadząca warsztaty 

zwracała uwagę na szczerość i autentyczność w aktorstwie. Posługując się różnymi 

anegdotami, przedstawiła zawód aktora w różnorodnych aspektach. 

 

 

 

 

  

 

 

 Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 



OBSŁUGA KONSUMENTA W TRADYCJI ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA 

 

Tradycją naszej szkoły staje się to, że w ostatnich dniach przed Świętami Bożego Narodzenia 

uczniowie technikum hotelarskiego próbują pokazać nam jak powinien wyglądać świąteczny 

stół. 

W tym roku już siódmy raz spotkaliśmy się 21 grudnia, aby sprawdzić swoją wiedzę                  

oraz umiejętności hotelarsko-gastronomiczne podczas konkursu "Obsługa konsumenta               

w tradycji Świąt Bożego Narodzenia". W ramach tegorocznych zmagań 24 uczniów 

podzielonych na 6 drużyn musiało rozwiązać test z wiedzy hotelarsko-gastronomicznej            

oraz przygotować świąteczny stół według własnego pomysłu. 

Oprócz wiedzy oraz aranżacji zgodnie ze sztuką gastronomiczną punkty za pomysłowość 

przyznawane były przez chętnych nauczycieli oraz pracowników administracji. 

Po zebraniu wszystkich punktów udało nam się wyłonić zwycięzców tegorocznego konkursu, 

a jest to drużyna z klasy 4HT w składzie: Karolina Grudzińska, Karolina Gerlic, Beata 

Nowińska, Roksana Matusek 

Kolejne miejsca na podium zajęli: 

II miejsce: Małgorzata Osadnik, Kornelia Knapik, Anna Nowak, Andżelina Filus (klasa 4HT) 

ex aequo z Karoliną Mazur, Sylwią Potempą, Darią Tyką i Eweliną Żołnierczuk (klasa 2HT) 

III miejsce: Weronika Gajda, Monika Niesłony, Justyna Lisoń, Monika Wieczorek (klasa 3HT) 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział w konkursie i zaangażowanie, zachęcam 

także do ponownego udziału już za rok.  

                                                                                              Sławomir Kościelny 



 

BIEG PO CHOINKĘ 

 

19 grudnia 2015r. kilku uczniów z naszej szkoły wzięło  udział w przełajowym ,,Biegu po 

choinkę" na dystansie 5 km organizowanym przez WKB Meta oraz Nadleśnictwo Lublinieckie. 

W biegu wystartowało ok. 400 biegaczy,  którzy walczyli nie tylko o jak najlepszy wynik, ale 

również o piękną żywą choinkę i medale.  Najszybszy z naszej szkoły był Krzyszczak Paweł    

z klasy 4TM.  

Wszystkim uczestnikom biegu gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do aktywnego 

spędzania czasu wolnego. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Agnieszka Drumowicz 

 

 

 

 

 



PRZEDŚWIĄTECZNA WYCIECZKA NA POLITECHNIKĘ 

ŚLĄSKĄ 

 

21 grudnia 2015 odbyła się wycieczka klasy 3TB i 4TB na Wydział Budownictwa Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach. Uczniowie technikum budowlanego mieli okazje poznać strukturę 

uczelni i wydziału budownictwa, zasady rekrutacji oraz specyfikę studiowania na uczelni 

technicznej. Ponadto zwiedzili laboratorium wydziałowe, na którym zobaczyli szereg badań 

prowadzonych na materiałach budowlanych i ustrojach konstrukcyjnych. Mamy nadzieję, że 

wyjazd ten pomoże im w podjęciu decyzji o wyborze studiów wyższych na kierunkach 

technicznych. Następnie zwiedziliśmy radiostację w Gliwicach o wysokości 111m, co daje jej 

status najwyższej istniejącej, a zbudowanej w całości z drewna, konstrukcji na świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          D. Łodziński 

                                          M. Siwiński 

                                          R. Januszka 

 



KOLEJNA EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI ZA NAMI 

 

Razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na lepsze jutro! 

Dziękujemy za czas, zaangażowanie podczas przygotowywania paczki. Miłość wyraża się         

w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami 

wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne. 

Wolontariusz, który opiekował się rodziną, chciał przekazać kilka słów od siebie: 

„Od drzwi słychać było podziękowania dla Darczyńców i niedowierzanie, że jest aż tyle 

paczek. Córka Wiktoria od razu pokazała, co przygotowała dla Darczyńców za ich dary. 

Najwięcej wzruszeń było przy rozpakowywaniu paczek. Rodzina nie kryła zdumienia i co 

chwila było słychać: Mamo, mamo patrz co dostałyśmy! Zwyczajne płatki do mleka, czy ryby 

w puszce wywołały ogromną radość. Ubrania były dobrane idealnie i było ich bardzo dużo. 

Książki dla pani Jolanty wywołały u niej wzruszenie, ponieważ uwielbia czytać. Wiktoria 

ucieszyła się, gdy odkryła w jednym z kartonów dużą ilość bloków rysunkowych, mazaków, 

kredek, ponieważ kocha rysować. Wdzięczność i uśmiech nie schodziły z twarzy pani Jolanty 

i Wiktorii. Pani Jolanta ciągle pytała: Jak ja mam się za to wszystko odwdzięczyć? 

Co chce przekazać wolontariusz: 

Ja ze swojej strony składam ogromne podziękowania wszystkim i każdemu z osobna za WASZE 

otwarte, wielkie serca. To dzięki WAM rodzina dostała impuls do zmiany, ponieważ wlało to 

nadzieję, że jest jeszcze tak wiele osób, które chcą pomagać. Byłam obecna przy 

rozpakowywaniu paczek i widziałam radość na twarzach obdarowywanych. Były również łzy 

radości. Dziękuję WAM, że mogłam tego doświadczyć. WIELKIE DZIĘKI. Mam nadzieję, że 

dobro, które daliście wróci do WAS.  

Co chce powiedzieć od siebie rodzina: 

Pani Jolancie brakuje słów, aby wyrazić to, co czuła otwierając każdą paczkę. Jest bardzo 

wdzięczna. Jest to dla niej wielki dar, który jest motywacją do robienia dobrych uczynków 

innym. Bardzo wielkie podziękowania za każdą, nawet najmniejszą rzecz. Ogromne 

podziękowania za włożone serca w przygotowanie paczki. 

 

 

 

W XV edycji SZLACHETNEJ PACZKI impuls do zmiany otrzymało ponad 20 700 rodzin, 

których odwiedziło ponad 10 000 wolontariuszy. Paczki przygotowało ponad 700 000 

darczyńców. Dziękujemy, że byliście wśród nich. 

 

 

 



SESJA EGZAMINACYJNA W ZSOT 

 

Od 14 stycznia w naszej szkole trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla 

informatyków, budowlańców, hotelarzy i mechaników. Egzaminy potrwają aż do 21 stycznia. 

14 stycznia odbył się etap pisemny, kolejne dni to egzaminy praktyczne.   

 

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na kolejnych egzaminach. 

 

 

 

 

 

 



OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW I LICEÓW 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2016- MAMY ZŁOTO I BRĄZ!!! 

 

14 stycznia 2016 r. zostały ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół 2016 Fundacji 

Edukacyjnej Perspektywy. Obie szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych             

w Lublińcu zdobyły zaszczytne tytuły: 

II Liceum Ogólnokształcące ZSOT-  tytuł „Brązowej Szkoły” - 311 miejsce w Polsce, 40             

w województwie śląskim wśród najlepszych liceów ogólnokształcących; 

Technikum nr 2 ZSOT-  tytuł „Złotej Szkoły” - 69 miejsce w Polsce, 7 w województwie śląskim 

wśród najlepszych techników oraz 23 miejsce w Polsce i 2 w województwie śląskim                      

w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016.  

Wszystkie nasze zawody znalazły się w finałowej dwudziestce w Polsce. W rankingu według 

zawodów 2016 kierunki techniczne ZSOT znalazły się na czołowych pozycjach: 

technik architektury krajobrazu - 3 miejsce w Polsce, TYTUŁ SZKOŁY MISTRZÓW 

technik mechanik - 4 miejsce w Polsce, TYTUŁ SZKOŁY MISTRZÓW 

technik informatyk - 7 miejsce w Polsce, TYTUŁ SZKOŁY MISTRZÓW 

technik budownictwa - 16 miejsce w Polsce, 

technik hotelarstwa - 17 miejsce w Polsce. 

 

 

   

 

GRATULUJĘ  I DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO TYCH 

SUKCESÓW – NAUCZYCIELOM, ABSOLWENTOM,  UCZNIOM I PRACOWNIKOM 

ZSOT. 

 

                                                                          Joanna Walczak 



MATEMATYKA W BIZNESIE 

   

 Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej naszej nauce, ponieważ ten, kto 

nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata.  

                                                                                                                       Roger Bacon 

 

 

Po raz czternasty odbył się w naszej szkole wojewódzki konkurs MATEMATYKA                       

W BIZNESIE dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Drugi rok z rzędu gościliśmy 

gimnazjalistów, którzy również podjęli wyzwanie, jakie postawiła przed nimi Królowa Nauk.  

Uczestnicy konkursu musieli m.in. dokonać wyceny złotej bransolety wykonanej z dwóch 

kawałków złota różnej próby, obliczyć odsetki bankowe od lokaty założonej przez biznesmena 

w banku, wykonać kosztorys podjazdu z kostki brukowej, zaproponować plan produkcji 

zapewniający maksymalny zysk z wprowadzonych do sprzedaży nowych  produktów.  

Konkurs  został objęty patronatem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Marszałka 

Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, Starosty Powiatu Lublinieckiego Joachima Smyły 

oraz Burmistrza Miasta Lublińca Edwarda Maniury. Patronat naukowy nad konkursem 

sprawowały: Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 

Wydział Zamiejscowy w  Chorzowie. Autorem zadań i przewodniczącym komisji konkursowej 

był dr Adam Sojda. Zawodnicy konkursu walczyli o zwycięstwo w dwuosobowych drużynach 

wspierając się i wspólnie pracując na zwycięstwo reprezentowanej przez nich szkoły.  

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsi okazali  się uczniowie: 

 

1.    Piotr Ledwoń, Jarosław Deptała – Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych                 

w Lublińcu, 

2.    Karolina Żułtaszek, Paweł Matusek – Zespół Szkół Nr1 im. Adama Mickiewicza                     

w Lublińcu, 

3.    Paweł Poloczek, Maciej Cholewa – II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

w Tarnowskich Górach.  

 

W kategorii szkół gimnazjalnych: 

 

1.    Mateusz Lendzion, Aleksander Michalski – Gimnazjum Nr 1 im. 74 GPP w Lublińcu 

2.    Anna Grabolus, Filip Koza – Gimnazjum im. Św. J. Śląskiej w Lubecku 

3.    Dominika Nowak, Andrzej Adamus – Gimnazjum w Woźnikach. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Zwycięzcy otrzymali gratulacje i nagrody z  rąk Burmistrza Edwarda Maniury.  

Fundatorami nagród byli Starosta Lubliniecki Joachim Smyła oraz Edward Maniura – 

Burmistrz Miasta Lublińca.   

 

Konkurs zorganizowały  nauczycielki  matematyki ZSOT. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ- WYNIKI 

ETAPU OKRĘGOWEGO 

 

13 stycznia 2016r. Karolina Kulik oraz Karolina Grudzińska z klasy IVHT wzięły udział             

w etapie okręgowym VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Dziewczyny miały do rozwiązania 

test z wiedzy hotelarsko-gastronomicznej składający się ze 100 pytań testowych. W tym roku 

z racji, że olimpiada odbywa się pod hasłem "Historia hotelarstwa" część testu poruszała 

właśnie te zagadnienia. Niestety mimo bardzo dobrych wyników: Karolina Kulik - II miejsce 

w okręgu śląskim, Karolina Grudzińska - III miejsce w okręgu śląskim, dziewczynom nie udało 

się awansować do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.  

Data olimpiady niestety tym razem przyniosła pecha naszej szkole ponieważ Karolinie Kulik 

brakło zaledwie 1 punktu (!), a Karolinie Grudzińskiej 2 punktów (!), aby móc cieszyć się 

upragnionym wyjazdem do Kołobrzegu w kwietniu 2016r.  

Mimo wszystko możemy być dumni, że dzięki tym osiągnięciom nasza szkoła w dalszym ciągu 

plasuje się w ścisłej czołówce olimpiady, a z racji, że dziewczyny już w kwietniu opuszczają 

mury ZSOT to już teraz zapraszam wszystkich chętnych do zgłoszenia się do mnie                             

i rozpoczęcia przygotowań do przyszłorocznej edycji olimpiady. Przypominam, że awans         

do finału olimpiady daje zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, a na laureatów czekają indeksy Wyższej Szkoły Gospodarki                  

w Bydgoszczy. 

 

 

 

 

                                                                             Sławomir Kościelny 



OLIMPIADA MEDIALNA 

 

Wioletta  Zazgórnik i Małgorzata Kupiec z 2LO reprezentowały naszą szkołę w V Olimpiadzie 

Medialnej. II etap odbył się w Katowicach w tamtejszej siedzibie Uniwersytetu Humanistyczno 

- Społecznego SWPS.  

Pytania II etapu nie były trudne - komentowały uczestniczki. Niestety ich opinię podzielali 

również inni zakwalifikowani. Wyniki pojawią się już wkrótce. Mamy nadzieję, że w tym roku 

dziewczyny będą miały więcej szczęścia niż poprzednio, kiedy zabrakło im zaledwie 2 pkt, 

żeby zakwalifikować się do finału w Warszawie. W etapie regionalnym brało udział 113 

uczniów z całej Polski. Wejście do III etapu to już prawie finał.  Trzymamy kciuki. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Katarzyna Myrcik 



SIATKARZE I SIATKARKI Z KAZIKA NAJLEPSI  

                                                                              W POWIECIE!  

   

W ubiegły piątek na hali SP nr 3 rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej.    

Do turnieju dziewcząt zgłosiły się ZSZ w Lublińcu i nasza szkoła, będąca zarazem 

gospodarzem  imprezy. W rozgrywanym do trzech wygranych setów bez większych problemów 

zwyciężyły nasze dziewczęta, które 3:0 (25:14, 25:21, 25:15) pokonały swoje rówieśniczki i po 

raz pierwszy od wielu lat wywalczyły tytuł Mistrzyń Powiatu i walczyć będą w rejonach już     

w marcu!  

Siatkarze rozegrali swoje mecze każdy z każdym, a do turnieju zgłosiły się LO Psary,              

ZSZ Lubliniec i  reprezentanci ZSOT, którzy bronili mistrzowskiego tytułu.  

W pierwszym spotkaniu po bardzo dobrej grze pokonujemy ZSZ L-c 2:0 (25:17, 25:19),               

w drugim meczu grający w składzie głównie nasi zmiennicy zagrali z równie dobrym efektem 

pewnie pokonując LO Psary 2:0 (25:13, 25:18), zdobywając po raz czwarty z rzędu tytuł 

Mistrzów Powiatu i również powalczą o mistrzostwo rejonu! 

 

  

 

  



                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZIKOWY POLONEZ NA LUBLINIECKIM RYNKU 

 

Czwartkowe popołudnie w naszej bogatej szkolnej historii znów można zaliczyć   do bardzo 

udanych! Nasz jubileuszowy, piąty już flashmob wspólnego tańczenia Poloneza na 

lublinieckim rynku pobił swój kolejny rekord sprzed roku, gdyż aktywny udział wzięło w nim 

grubo ponad ćwierć tysiąca osób (134 pary)! W tym roku, prócz włodarzy naszego miasta, 

radnych, dyrekcji, nauczycieli, przebranych w stroje ludowe uczniów lublinieckich szkół,             

a także przypadkowych przechodniów tańczyli z nami dumnie prowadząc naszego Poloneza 

artyści Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w barwnych i efektownych ludowych strojach.                     

Z pewnością ta spontaniczna, ale też integrująca lublinieckie społeczeństwo akcja zainicjowana 

i prowadzona od 2012 roku przez naszą szkołę na stałe już wpisała się nie tylko w kalendarz 

naszych szkolnych zadań i imprez, ale miejmy nadzieję również w wydarzenia naszego 

miasta...  

 

 

 

 



MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE RĘCZNEJ 

 

Po ponad trzech miesiącach zmagań w morderczych bojach w miniony piątek na hali SP nr 3 

zakończyły się Mistrzostwa Szkoły w Piłce Ręcznej 2015/16! Zwycięzcami wśród                         

10 startujących zespołów chłopców okazała się 2TB/LO, która w wielkim finale pokonała 

rewelację i "czarnego konia" bieżących rozgrywek klasę 1TIM!  

Wśród dziewcząt wystartowały cztery klasy, a najlepszą okazała się 3LO, która w finale 

pokonała 2TA/1TA aż 20:4! Pamiątkowe dyplomy oraz upominki, które rozdane zostały  

najlepszym zawodnikom po zakończeniu turnieju z pewnością nie były jego najważniejszą 

częścią, bo głównym elementem turnieju było propagowanie piłki ręcznej wśród naszych 

uczniów oraz wyłanianie talentów do reprezentacji szkoły.  

Najskuteczniejsza zawodniczka: Natalia Grabińska 3LO- 22 bramki (4 mecze) 

Najlepsza bramkarka: Roksana Matusek 4HT 

Najskuteczniejszy zawodnik: Michał Grobelny 2TB - 54 bramki (11 meczy)  

Najlepszy bramkarz: Patryk Woroniak 

 

 

 

 

                      

 

 

                 Artur Gawin 

 

 



SPOTKANIE Z POEZJĄ 

 

W środę 3 lutego w naszej szkole odbyło się „Spotkanie z poezją”, na którym mieliśmy zaszczyt 

gościć Julię Kaczmarzyk - 15-letnią, świetnie zapowiadającą się poetkę, której pomimo 

młodego wieku udało się wydać już swój własny tomik poezji! 

 

Na spotkaniu młodzież naszej szkoły, a także gimnazjaliści z Lubecka i grupa uczniów                 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 zadeklamowali nam swoje ulubione wiersze. Czas umilały nam 

także występy wokalne naszych szkolnych koleżanek. Całe spotkanie uświetnił też swoją 

obecnością przedstawiciel Wydawnictwa św. Macieja Apostoła – pan Edward Przebieracz, 

który opowiedział o prężnie rozwijającej się karierze młodej poetki i promował jej pięknie 

wydany tomik pt. "Poezja mej duszy". Wspaniały montaż poetycko – muzyczny złożony               

z wierszy Julii Kaczmarzyk przedstawili jej koledzy i koleżanki z Gimnazjum w Ciasnej pod 

kierunkiem Małgorzaty Gzyl – wicedyrektor i nauczycielki j. polskiego. 

 

Spotkaniu towarzyszyła niezwykle miła atmosfera. Udzieliła się ona klasie 2LO, która 

uczestniczyła w imprezie, traktując je jako swoiste warsztaty. Dwie uczennice tej klasy 

przeprowadziły również wywiad z Julią Kaczmarzyk, który być może wkrótce będzie można 

przeczytać w jednej z miejscowych gazet. Spotkanie okazało się więc niezwykle owocne. 

Zorganizowała je Beata Dudek przy współpracy licznych nauczycieli: Ewy Nowak                          

i Małgorzaty Gzyl z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciasnej, Aleksandry Kachel                   

z Gimnazjum w Lubecku, Sylwii Kansy ze Szkoły Podstawowej nr1 w Lublińcu oraz Aliny 

Lipowskiej, Marioli Strzody, Marii Mikołajczyk – Szczęsnej z ZSOT. 

 

                                                                                                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                  Weronika Sczygioł, 2LO 

 

 

 

 



POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA 

GIMNAZJALISTÓW 

 

5 lutego już po raz piąty w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych odbył się 

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

którym patronat objęli Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura oraz poseł na sejm RP 

Andrzej Gawron, którzy byli także fundatorami nagród. Nagrody dla uczestników ufundowali 

również:  wójt gminy Kochanowice,  państwo Anita i Mikołaj Naczyńscy z sieci szkół 

językowych Naczyńscy, pan Jan Czuk, pan Tadeusz Mizgalski oraz właściciele spółki Stemar. 

W zmaganiach rywalizowały ze sobą dwuosobowe drużyny z 6 gimnazjów powiatu 

lublinieckiego. Konkurs oparty był  na zadaniach, w których wykorzystywano różnorodne  

techniki multimedialne. Jak co rok uczniowie rozwiązywali zadania rozwijające  różne 

umiejętności takie, jak czytanie i słuchanie ze zrozumieniem czy też  konwersacje w języku 

obcym. Mogli przy tym wykazać się kreatywnością oraz swobodą porozumiewania się                  

w języku niemieckim. W tym roku uczestnicy projektowali, wykonywali, a następnie 

prezentowali produkt handlowy, który mógłby podbić rynki europejskie. Uczestnicy wyrażali 

bardzo pochlebne opinie na temat formuły konkursu. Szczególnie podobała im się forma pracy 

konkursowej, jaką była praca zespołowa. Zdaniem uczestników  praca zespołowa pozwala na 

wykorzystanie najmocniejszych stron każdego z zawodników.  

I miejsce zdobyli Victoria i Jakob Kosmala z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu, 

II miejsce Esther Mik i Julia Siwy z gimnazjum w Koszęcinie, 

III miejsce Laura Jerominek i Żaneta Matziol z gimnazjum w Pawonkowie. 

 

 
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody: tablety, kursy językowe, wycieczkę do Kravare oraz 

inne upominki. Nagrody zwycięzcom wręczali -  Burmistrz Miasta Lublińca pan Edward 

Maniura, pani Anna Adamczyk - przedstawicielka sieci szkół językowych Naczyńscy oraz 

Joanna Walczak dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. 

Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka niemieckiego : Aleksandra Bawor, Anna 

Giemza- Jurga i Iwona Wosik. 

 



OLIMPIADA FILOZOFICZNA 2016 

 
Dokładnie w połowie ferii, w sobotę 20 lutego 2016r. odbyły się w Częstochowie eliminacje 

okręgowe Olimpiady Filozoficznej.  

Konkurs wymagał znajomości koncepcji filozoficznych i tekstów z poziomu wiedzy 

uniwersyteckiej. Tym bardziej jesteśmy dumni z dwójki naszych uczestników: Małgorzaty 

Kupiec z klasy II LO i Bartosza Szulera z IV TB. Start w olimpiadzie był poprzedzony 

gruntownymi przygotowaniami, wieloma godzinami indywidualnej pracy i konsultacji                 

z nauczycielem.  

Niestety, okazało się, że obojgu zabrakło zaledwie kilku punktów do awansu do finału                  

w Warszawie.   

Mimo to gratulujemy z całego serca. Bartkowi życzymy sukcesu na maturze rozszerzonej             

z filozofii, a Gosi - sukcesu w przyszłym roku, zwłaszcza że już teraz był on w zasięgu ręki.  

Dodać należy, że Gosia Kupiec razem z Wiolettą Zazgórnik z II LO właśnie przygotowują się 

do startu w kwalifikacji do finału Olimpiady Medialnej. 

 

 

 

 

  

 

 

                    Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 

 



ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. NIEZŁOMNI BOHATEROWIE 

 

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 29.02.2016r.                      

w Częstochowie Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego zorganizowała 

konferencję historyczną "Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Bohaterowie" pod Patronatem 

Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.  

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Magdalena Stemarowicz, Mateusz Czarnecki i Hanna 

Myrcik. Towarzyszyły im  nauczycielki historii Hanna Ślimak i Iwona Lewke. Na konferencji 

rozstrzygnięty został Konkurs Wojewódzki na prezentację multimedialną "Żołnierze Wyklęci 

- Niezłomni Bohaterowie", który w naszej szkole został zorganizowany przez Panią Hannę 

Ślimak. Na konkurs wpłynęło ok. 200 prac. 

III miejsce zdobyła uczennica Hanna Myrcik, która została nagrodzona przez panią Poseł 

Jadwigę Wiśniewską biletem do Brukseli. Nagrodzona prezentacja Hani przedstawia losy jej 

pradziadka – Mariana Sroki z Koszęcina, żołnierza Armii Krajowej, a później WiN z oddziału 

„Brytana” i „Draży”, skazanego na 11 lat więzienia.  

Spotkanie z młodzieżą uświetnił wykład Rafała Michalskiego – historyka IPN „Historia 

ostatniego polskiego powstania. Rzecz o żołnierzach niezłomnych.” 

 

 

                            

 

 

 

 

 



 SPOTKANIE Z EUROPOSŁEM MARKIEM PLURĄ 

 

3 marca gościliśmy w naszej szkole posła do Parlamentu Europejskiego pana Marka Plurę        

oraz  przewodniczącego Związku Górnośląskiego pana Grzegorza Franki. 

Spotkanie pt.” Młodzież w  Unii Europejskiej” zostało zorganizowane z inicjatywy Starostwa 

Powiatowego w Lublińcu i spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów. Pan Marek Plura 

przedstawił, czym zajmuje się w swej pracy  posła oraz przed jakimi problemami staje dzisiaj 

Unia Europejska.   

Młodzież zadawała pytania, głównie dotyczące aktualnych problemów, przed jakimi stoi 

dzisiaj Europa,  pojawiło się również pytanie stale aktualne: „Czy  przynależność  do  Unii nie 

zagraża naszej tożsamości i  odrębności kulturowej”.  

Była to bardzo interesująca lekcja dla nas wszystkich, pokazująca, że jeżeli mamy pasję i plany  

można je zrealizować  mimo  stojących  przed nami  przeszkód. Wszystko zależy od nas.   

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X POWIATOWY KONKURS „SUDOKU W LUBLIŃCU” 

 

Jubileuszowa edycja tego konkursu okazała się dla naszej szkoły bardzo szczęśliwa. 

Odnotowaliśmy podwójny sukces, którego autorkami były:  

- wielokrotna zwyciężczyni:   Karolina Mańka z kl. 4TB -  I miejsce 

- debiutantka w tej dziedzinie: Klaudia Wąsik z kl. 4HT - III miejsce. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w mistrzostwach szkoły! 

 

 

 

                                                                                         Maria  Kubat 

 



WYCIECZKA KLASY 2TB 

 

7 marca odbyła się wycieczka klasy 2TB na budowę jednej z największych w Polsce hali 

widowiskowo-sportowej w Gliwicach. Wyglądem przypominający końskie siodło dach hali 

Gliwice, to wsparty na 40 słupach żelbetowy ring z 58 stalowymi linami o długości 150 km        

i trapezową blachą. W hali Gliwice będą odbywać się koncerty, targi, kongresy i zawody 

sportowe rangi krajowej, europejskiej i światowej. Zwiedzenie tak dużej inwestycji budowlanej 

pozwoliło uczniom technikum budowlanego poznać nowe rozwiązania konstrukcyjne, 

technologiczne i materiałowe w budownictwie. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć jak 

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

powinna zachęcić uczniów do pójścia na wyższe studia budowlane, co umożliwi im                        

w przyszłości kierować pracami podczas wykonywania podobnych obiektów.  

Zwiedzanie budowy poprzedziliśmy wizytą na krytym lodowisku Tafla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Daniel Łodziński 

                                                                                                                

             Maciej Siwiński   



   

DENIS I DARIA MISTRZAMI ZSOT W TENISIE STOŁOWYM 

 

W rozgrywanych  Mistrzostwach Szkoły w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców udział 

wzięło prawie 25 zawodniczek i zawodników, którzy swoje mecze rozgrywali systemem 

brazylijskim "do dwóch przegranych". Dziewczęta grały w 2 grupach eliminacyjnych "każda   

z każdą", a awans do półfinałów wywalczyły po dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy. 

Najlepsi okazali się: w kategorii dziewcząt Mistrzynią Szkoły została Daria Ulfik z 3HT, która 

w finale pokonała Basię Maciuch z 1TIM a III miejsce wywalczyła Magda Greupner z 1 TA, 

która pokonała swoją koleżankę z klasy Magdę Kozę w setach 4:0.  

 U panów bezkonkurencyjny okazał się Denis Funk z 1TB, który  dość gładko pokonał 4:1 w 

setach w spóźnionym finale Szymona Panka z 2LO (przed rokiem III miejsce!). III pozycję 

wywalczył Szymon Olszok z 1TB, który po pasjonującym, niezwykle zaciętym i wyrównanym 

pojedynku w stosunku setów 4:3 pokonał Wojciecha Strobę z 3TB.   

  

 

 

 

                Artur Gawin 



JESTEŚMY MISTRZAMI POWIATU! 

 

W piątkowy poranek na hali SP nr 3 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej. 

W kategorii chłopców do rozgrywek zgłosiły się po raz pierwszy od bardzo dawna cztery 

zespoły: ZSOT- jako gospodarz, obrońca tytułu- LO im. A. Mickiewicza, CKZiU oraz ZSZ, 

dziewczęta natomiast rywalizowały tylko w jednym meczu z LO im. A. Mickiewicza. W finale 

nasza drużyna kontrolując spokojnie przebieg spotkania bez większych problemów pokonała 

ekipę CKZiU  i po ponad 2 latach odzyskujemy tytuł mistrzowski w powiecie!!! Natomiast 

nasze wspaniałe "Złote Dziewczęta" po raz 4 z rzędu wywalczyły tytuł Mistrzyń Powiatu, 

jednak tegoroczna batalia była z pewnością dla naszej drużyny najtrudniejszą od lat, bo wiele 

nowych zawodniczek zasiliło naszą szkolną drużynę.  

 

 

 

 

Dziękujemy bardzo i gratulujemy naszym wspaniałym reprezentantkom i szczypiornistom za 

niesamowite emocje oraz...liczymy na kolejne zwycięskie pojedynki! 

                  Artur Gawin 

 



RECYTATORZY I WOKALIŚCI ZSOT ZASŁUŻYLI  

                                                                  NA GRATULACJE 

 

We wtorek 15.03.2016 w Miejskim Domu Kultury odbyły się powiatowe eliminacje 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  

Nasza szkoła wystawiła silną 10-osobową reprezentację w trzech kategoriach: recytacji, poezji 

śpiewanej i "wywiedzione ze słowa". Wszyscy byli świetnie przygotowani, sympatyczni               

i wspierający się nawzajem, tak jakby nie chodziło o rywalizację i awans do dalszego etapu. 

Może dlatego, że emocje większość uczestników zostawiła na próbnej maturze z matematyki, 

która skończyła się parę minut przed konkursem.  

Jurorzy docenili nasze starania.  

W recytacji zajęli: 

I miejsce - Maja Fischer z 2LO 

II miejsce - Hanna Myrcik z 3TI 

Wyróżnienie - Weronika Spojda 2LO 

 

W poezji śpiewanej: 

I miejsce - Gabriela Kowol 3LO 

II miejsce - Oliwia Werner 2LO ex equo z Julią Machoń z 1LO. Współautorami sukcesu są 

również akompaniatorzy: Karolina Mańka z 4TB i Michał Grobelny z 2TB 

 

Wywiedzione ze słowa: 

Wyróżnienie: Dariusz Dyla 2LO 

 

31 marca w Częstochowie odbędą się eliminacje regionalne z udziałem osób nagrodzonych      

w etapie powiatowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszą szkołę reprezentowały także: Katarzyna Winter (1HT), Karina Kubiś (3HT), 

Magdalena Skowronek (2LO). 

                                                                                                             Katarzyna Myrcik 



IX EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU 

PRZYRODNICZEGO DLA GIMNAZJALISTÓW 

 

16 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu odbyła się  

IX edycja  Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjalistów. 

Do rywalizacji o miano najlepszego przyrodnika  przystąpiło 16 uczestników z 8 gimnazjów 

powiatu lublinieckiego i dobrodzieńskiego.  

Wiedzę przyrodniczą na najwyższym poziomie zaprezentował uczeń Publicznego Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu MICHAŁ JOŚKO, zajmując pierwsze miejsce. Drugie 

miejsce zajął  uczeń Gimnazjum nr 1 w Lublińcu ALEKSANDER MICHALSKI, natomiast 

trzecie miejsce  MATEUSZ DWORACZYK, także z gimnazjum w Dobrodzieniu. Zaraz            

za podium znalazły się dwie uczennice: Aleksandra Malcher z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu 

oraz Justyna Bambynek z Gimnazjum nr 2 w Strzebiniu. 

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczestnicy konkursu  prezentowali bardzo wysoki 

poziom. 

Nagrody dla finalistów konkursu ufundowali Zbigniew Znojek Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Lubliniec, Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lubliniec, Alojzy Cichowski – Burmistrz 

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

Kochanowice, Rufin Majchrzyk - Wójt Gminy Boronów. Fundatorom nagród składamy 

serdeczne podziękowania. 

Pani Krystyna Bartocha – kierownik Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą 

przeprowadziła  ciekawą prelekcję na temat form ochrony przyrody. 

Organizatorzy konkursu : Anna Siwiaszczyk, Małgorzata Klimczyk.  

Obsługę konkursu zapewnili uczniowie klas 2TA, 1HT oraz 2TI. 

 

 



MISTRZOSTWO REJONU DLA ZSOT 

 

W miniony piątek na hali SP nr 3 nasze reprezentacje ZSOT w piłce ręcznej dziewcząt                    

i chłopców zmierzyły się w meczach o Mistrzostwo Rejonu Tarnogórskiego. Najpierw na 

parkiet wyszły nasze "złotka", które wywalczyły czwarty z rzędu tytuł mistrzowski (!) i awans  

do półfinału wojewódzkiego  

Panowie również  odnieśli zasłużone zwycięstwo, które oznacza odzyskanie prymatu w rejonie 

po ponad 3 latach i awans do  półfinału wojewódzkiego, który nasi reprezentanci rozegrają        

w Piekarach Śląskich 1 kwietnia. Dziewczęta już w tę środę 23 marca powalczą o swój awans 

do finałów wojewódzkich na turnieju w Gliwicach. 

 

 

 

Gratulujemy naszym drużynom i życzymy im jak najlepszych występów w półfinałowych 

turniejach oraz jak najwięcej satysfakcji z gry bez kontuzji, bo przecież to jest w sporcie 

najważniejsze...! 

                    Artur Gawin 

 



SIATKARKI I SIATKARZE ZSOT WALCZYLI W FINAŁACH 

REJONOWYCH 

 

W czwartek 17 marca na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza zostały 

rozegrane Finały Rejonowe w Piłce Siatkowej. Po raz pierwszy od wielu lat udział w tym 

turnieju wzięły obie nasze reprezentacje, co jest dla nas z pewnością sporym sukcesem. 

Najpierw na parkiet wyszli nasi  "złoci chłopcy", którzy już po raz czwarty z rzędu próbują 

wygrać tytuł Mistrzów Rejonu, jednak- jak się niestety okazało- znów bezskutecznie... 

Dziewczęta  uległy rywalkom z LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach  i to te 

ostatnie cieszyły się z Mistrzostwa Rejonu oraz awansu. 

 

 

Dziękujemy za walkę i emocje obu naszym zespołom i życzymy im więcej szczęścia i sukcesów 

w kolejnych latach!                                                                               Artur Gawin 



III MISTRZOSTWA SZKOŁY W GRACH   

                                        MATEMATYCZNYCH I LOGICZNYCH 

 

Tytuły mistrzów poszczególnych dyscyplin na rok szkolny 2015/2016 wywalczyli: 

 

I. SUDOKU 

1. Karolina Mańka kl. 4TB 

2. Julia Krus  kl. 1HT 

3. Agata Macioł  kl. 2HT 

 

II. SZACHY 

1. Daniel Płonka kl. 4TB 

2. Radosław Stanikowski  kl.  4HT 

3. Jakub Wieczorek kl. 3TM 

 

III. KOSTKA RUBIKA 

1. Paweł Glanc kl. 3TB 

2. Tomasz Jośko kl. 1TB 

3. Jakub Maciów kl. 4TM 

 

IV. PLANIMETRIA 

1. Tomasz Urbańczyk kl. 4TB 

2. Piotr Ledwoń kl. 4TI, Kacper Chromiak  kl. 4TB     

3. Mateusz Mrugała kl. 4TI, Dominik Majchrzyk kl.  4TB 

 

V. „1 z 10” poziom P 

1. Wirginia Sczesny kl. 3LO 

2. Karolina Mańczyk kl. 3LO 

3. Gabriela Kowol kl. 3LO 

 

VI. „1 z 10” poziom R 

1. Dominika Ceglarek kl. 3TB 

2. Jarosław Deptała kl. 4TI 

3. Mateusz Mrugała kl. 4TI 

 

GRATULUJEMY !!!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Maria Kubat, Gabriela Patrzyk    

 

 

 

 

 



LITERACKI SMS 2016 

 

21 marca oprócz pierwszego dnia wiosny obchodzimy Światowy Dzień Poezji. W szkołach 

takich jak nasza mamy także Dzień Talentów. Dlatego też organizatorzy Ogólnopolskiego 

Konkursu „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków” zaprosili w tym dniu laureatów 

konkursu na uroczyste wręczenie nagród. 

 

Patronami tegorocznej edycji byli: Posłowie na Sejm RP Izabela Leszczyna i Andrzej Gawron, 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,  Śląski 

Kurator Oświaty, Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.  

 

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 689 prac. Jury w składzie: Katarzyna Myrcik, Jolanta Wróbel, 

Maria Mikołajczyk – Szczęsna, Beata Dudek podjęło decyzję o przyznaniu 8 nagród i                          

4 wyróżnień. 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych wyróżnienia otrzymali: 

Kamila Sadlak Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie opiekun: Beata 

Barakszyn 

Maja Devillard Polsko-Francuskie Niepubliczne Gimnazjum "La Fontaine"z Warszawy 

opiekun: Kinga Pawelec 

Anna Wróbel z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu opiekun: Beata Borowik 

Ponadto : 

III miejsce zajęła Anna Zdziennicka Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika             

w Świebodzinie opiekun: Iwona Rutkowska 

II miejsce - Julia Kaczmarzyk Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej opiekun: Ewa Nowak 

I miejsce - Aleksandra Jędrych Publiczne Gimnazjum nr 3 w Radomsku opiekun: Tomasz 

Mazur 

 

W kategorii szkół średnich wyróżnienia otrzymała: 

Marzena Wójcik LO im. K. K. Baczyńskiego w Kozach opiekun: Iwona Wójcik 

Ponadto: 

III miejsce zajęła Iga Kugiel I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego                          

w Częstochowie opiekun: Iwona Kociołek 

II miejsce - Wiktoria Gleń Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu 

I miejsce - Sonia Szkirpan Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie 

opiekun: Agnieszka Zielonka 

Nagroda Specjalna ufundowana przez Posła Andrzeja Gawrona dla uczestnika 

reprezentującego Ziemię Lubliniecką trafiła do Mateusza Szulca z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu 

Grand Prix VI Konkursu LITERACKI SMS – nagrodę ufundowaną przez Poseł Izabelę 

Leszczynę otrzymała Adrianna Brzozowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 

Śląskich w Bieruniu opiekun: Magdalena Padlewska – Berger. 



 

Nagrody wręczyli dyrektor ZSOT Joanna Walczak i uczestniczący w uroczystości patroni: 

poseł Izabela Leszczyna i Dawid Smol – dyrektor biura poselskiego Andrzeja Gawrona. 

 

Na scenie zaprezentowali się uczniowie ZSOT: Julia Machoń z 1LO z Karoliną Mańką z 4TB, 

Maja Fischer z 2LO, Oliwia Werner z 2LO, Hanna Myrcik z 3TI, Gabriela Kowol z 3LO oraz 

Dariusz Dyla z 3LO. Swoje prace plastyczne zaprezentowała Weronika Kopyciok 1TB,                  

a fotografie w prezentacji nagrodzonych tekstów przedstawił Michał Malik z klasy 3TI. 

 

 

 

 

Organizatorami imprezy byli uczniowie klasy 2LO, a koordynatorem wszystkich działań 

wspieranych przez nauczycielki: Beatę Dudek, Marię Mikołajczyk - Szczęsną i Katarzynę 

Myrcik była Dorota Wańczyk z 2LO. 

 

 

 

 

 

                                                                                                Katarzyna Myrcik 

 

 



ZDOBYWCY PÓŁNOCY 

 

Dla sześciu dziewcząt naszej szkoły ubiegły tydzień był wyjątkowo emocjonujący. W ramach 

projektu Erasmus+ pt. European Job Market for Youth finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej reprezentujące Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu 

uczennice, wraz z dwiema opiekunkami, gościły w partnerskiej Donnerska Skolan w Kokkola 

w Finlandii. Celem spotkania sześcionarodowej grupy (Niemcy, Chorwaci, Węgrzy, Turcy, 

Polacy i Finowie) było omówienie dotychczasowych wyników pracy nad projektem. 

Przedstawione zostały prezentacje porównujące tradycyjne CV i Europass CV z perspektywy 

wszystkich krajów partnerskich, ich pracodawców i potencjonalnych pracowników. Uczniowie 

wykazali się wiedzą na temat pożądanych i niepożądanych zachowań podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej. Uczestniczyli także w wycieczkach do fińskich zakładów pracy, Häggblom 

produkującego podłoża do pojazdów gąsienicowych czy Baltic Boots specjalizującego się w 

budowie i wyposażaniu ekskluzywnych jachtów dalekomorskich. 

Prócz pracy i spotkań na salach wykładowych nie brakło podczas tygodniowego pobytu              

w Finlandii także egzotycznych na naszych szerokościach geograficznych atrakcji, takich jak 

pływanie w przeręblu w lodowatej wodzie, łowienie ryb, jazdy na nartach biegowych                   

na zamarzniętym jeziorze czy kibicowanie regionalnej drużynie hokeja.  

Finowie okazali się narodem wyjątkowo gościnnym i mimo zdystansowanej powierzchowności 

bardzo otwartym. Potwierdzeniem szczerej przyjaźni były łzy na lotnisku płynące tak po 

polskich, jak i fińskich twarzach. Nawet przyroda dalekiej północy zdawała się pozytywnie 

nastawiona do gości, mogliśmy bowiem podziwiać dość rzadkie w Finlandii zjawisko zorzy 

polarnej. 

 

 

 

 

                                                               Jolanta Wróbel 

                                                                       Anna Giemza-Jurga 



Z KOLEJNĄ WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU 

 

Po raz kolejny odwiedziliśmy przedszkolaków!  Tym razem byliśmy w Przedszkolu nr 7               

i Przedszkolu nr 3 w Lublińcu. Dzieci z radością nas przywitały. Korzystając z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych, uczniowie naszej szkoły podarowali przedszkolakom 

książeczki z bajkami. Prezent bardzo się spodobał.  Na początku przedstawiliśmy się sobie 

nawzajem. Następnie rozpoczęliśmy zabawy związane z Wielkanocą, podczas których było 

dużo, dużo śmiechu!  Na zakończenie naszej wizyty na przedszkolaków czekała przygotowana 

przez nas słodka niespodzianka. Bawiąc się z dziećmi przypomnieliśmy sobie zabawy, w które 

sami kiedyś graliśmy  Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do akcji! 

 

 

 

 

                                                                                           Maja Fischer 

                                                                                           Opiekun akcji: Anna Giemza – Jurga 



WYRUSZYLI DO HISZPANII 

 

W poniedziałkowy poranek grupa 8 przyszłych architektów krajobrazu i informatyków 

najpierw pojechała busem, a potem poleciała samolotem z Wrocławia do Malagi w Hiszpanii.  

Po przyjeździe do Granady wyrazili wielkie zdziwienie– przecież pojechali, aby nasycić się 

słońcem, a tam deszcz i chłód. No cóż – aura- jak widać- lubi płatać figle, bo u nas upał. 

Architekci krajobrazu wraz z opiekunką panią Katarzyną Gajda rozpoczynają praktyki                        

w Alhambrze, największym i najpiękniejszym ogrodzie orientalnym w Europie. Informatycy 

w towarzystwie opiekunki pani Iwony Gnych pojadą do firm informatycznych mieszczących 

się w różnych częściach Granady. 

Grupa bierze udział w projekcie ERASMUS+ „ Hiszpańska technologia wiedza i praktyka dla 

polskich uczniów informatyków i architektów krajobrazu” współfinansowanego przez UE. 

 

 

   

                             
 

 

 

 

                                Koordynator projektu  

                    Danuta Gajda 

 

 

 

 

 

 



SZCZYPIORNIŚCI ZSOT NA III MIEJSCU W PÓŁFINALE 

WOJEWÓDZKIM 

 

W poniedziałek 4 kwietnia reprezentacja ZSOT chłopców w piłce ręcznej udała się do Piekar 

Śląskich na halę MOSiR na Półfinał Wojewódzki Licealiady Chłopców. Po sukcesie                       

i II miejscu dziewcząt nasi zawodnicy mieli dodatkową motywację, by powalczyć o jak 

najwyższe miejsce w tym niezwykle silnie obsadzonym turnieju, w którym wystąpiły drużyny: 

z Zespołu Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu, I LO im. Sobieskiego z Piekar 

Śląskich oraz Górnośląskie Centrum Edukacyjne z Gliwic. Dwie pierwsze szkoły 

naszpikowane ligowymi zawodnikami na co dzień trenują piłkę ręczną, zatem jasne było, że      

o dobry wynik będzie niezwykle ciężko. Jednak takie turnieje to okazja również do nauki              

i zbierania nowych doświadczeń, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Po niezbyt 

dobrym losowaniu okazało się, że w meczu o finał zagramy z drużyną z Zabrza, która- jak się 

potem okazało-  w ciągu 50 minut meczu dała nam znakomitą lekcję szybkiej i niezwykle 

widowiskowej piłki ręcznej pokonując naszych  chłopców grających zwłaszcza w I połowie 

chaotycznie i nerwowo 51:26 (29:11). Dodać należy, że przez pierwsze 10 minut spotkania nasi 

zawodnicy dotrzymywali tempa faworytowi, prowadząc nawet po 3 minutach spotkania 3:1, 

ale potem nerwy, proste błędy, mnóstwo niewymuszonych strat i bardzo szybka, efektowna gra 

przeciwników spowodowała, że na walkę jak równy z równym po prostu nie było szans...           

W drugim półfinale faworyci z Piekar rozgromili gliwiczan 35:10 i jasne stało się, że to właśnie 

zawodnicy z GCE będą naszym rywalem w walce o III miejsce w turnieju. Spotkanie to 

trwające 2x20 minut przebiegało zdecydowanie pod dyktando naszej drużyny zmobilizowanej 

i grającej już na swoim optymalnym poziomie. Po zmianie stron świetna gra w defensywie          

i dobre kontry naszej drużyny spowodowały, że przewaga sięgała już  nawet 15 bramek, by 

ostatecznie pokonać GCE Gliwice 28:16, powtarzając tym samym sukces naszej drużyny            

z 2012 roku, gdzie na tej samej hali nasi zawodnicy zajęli również III miejsce! Turniej wygrali 

gospodarze pokonując ZSS Zabrze 26:21 i to oni zagrają w najlepszej czwórce Śląskiej  

Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych. Sukces naszej drużyny w tym roku bez wątpienia rodził 

się w bólach oraz wielkich trudach, ale przez to smakuje lepiej i cieszy- zwłaszcza tych 

uczniów, którzy na co dzień chcieliby pograć i potrenować piłkę ręczną, ale z racji warunków 

nie mają za bardzo gdzie... Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości utrzymywać się będzie   

w naszej szkole  taki poziom i zainteresowanie tą niezwykle widowiskową i efektowną grą 

zespołową. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Naszą szkołę reprezentowali: bramkarze- Patryk Woroniak, Bartłomiej Zając; skrzydłowi- 

Mateusz Grobara, Jacek Słodczyk, Kamil Wacławek, Krzysztof Strużyk, Piotr Bryś; obrotowi- 

Marek Patyna, Patryk Jerominek; rozgrywający- Michał Grobelny (kapitan), Dariusz Bryś, 

Adrian Maroń, Krzysztof Dylka, Bartłomiej Anczok. 

 

 

                                                                                                  Trener drużyny: Artur Gawin 

 

 

 

 



 

KORESPONDENT PORTALU EURODESK UCZY SIĘ                  

W NASZEJ SZKOLE! 

 

Kamil Golis z 2TB zgłosił się w konkursie na korespondenta Europejskiego Portalu 

Młodzieżowego. I wygrał!  

Eliminacje były dwuetapowe.  

- Postanowiłem spróbować swoich sił w kwalifikacjach - wyjaśnia Kamil. - Wymogiem 

wstępnym było wysłanie swojego CV oraz artykułu. Dostarczyłem oba pod wskazany adres,    

po uprzednich konsultacjach z panią Katarzyną Myrcik, której jeszcze raz bardzo dziękuję        

za cały trud. Najpierw zostałem poinformowany drogą mailową, że dostałem się do 2. etapu, 

którym była rozmowa kwalifikacyjna. Odbyła się ona za pośrednictwem komunikatora Skype. 

Podejście organizatorki projektu okazało się być bardzo pozytywne.  

Kamil rywalizował z osobami w wieku 16-30 lat. Istniała obawa, że przegra ze studentami lub 

absolwentami dziennikarstwa. Konkurs miał charakter otwarty, był ogólnodostępny dla 

wszystkich.  

Atutem Kamila oprócz lekkiego pióra były na pewno jego doświadczenia związane                         

z projektami europejskimi. Mimo że jest dopiero w drugiej klasie technikum, uczestniczył już 

w wymianach zagranicznych, a teraz zakwalifikował się także do projektu "Razem zbudujemy 

Europę" w ramach programu POWER VET.  

- Następnym krokiem - dodaje Kamil - związanym ze współpracą z portalem  eurodesk.pl jest 

udział w szkoleniu, które odbędzie się w Warszawie w przyszłym tygodniu. A później nie 

pozostaje już nic innego, jak tylko pisać! 

 

 

 

 

                                                                                                 Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 

 

 



KONKURS REALIOZNAWCZY O RFN 

 

IV Konkurs Realioznawczy o Republice Federalnej Niemiec i Mieście Kolonii rozstrzygnięty. 

Pytania, zdaniem naszych reprezentantów, nie należały do najłatwiejszych, w szczególności, że 

większość z nich miała charakter otwarty i dotyczyła bardzo szczegółowych informacji. 

Pomimo to Martyna Bok z 1LO i Paweł Feliks z 3TI znaleźli się w gronie dziesięciu finalistów 

i 14.04.2016 wzięli udział w Gali Finałowej Konkursu, która odbyła się w Sali Rady Wydziału 

Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Filologicznym. Dyplomy i nagrody wręczali: 

Przewodniczący Köln-Kattowitz Verein  Ulrich Freitag, p.o. Naczelnika Wydziału Promocji 

Marcin Stańczyk, attache Konsulatu Niemiec we Wrocławiu oraz dyrektor Instytutu Filologii 

Germańskiej. 

 

Warto również zauważyć, że nasz trzeci reprezentant Mateusz Urbańczyk także uzyskał 

znakomity wynik i niewiele  brakowało, a zakwalifikowałby się do grona finalistów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anna Giemza- Jurga 

 



ZWYCIĘSTWO JARKA, DAWIDA I PIOTRKA                                    

W  OGÓLNOPOLSKIM   KONKURSIE   MAT@NDO 2016 

 

14.04.16r. w Gliwicach odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego 

Mat@ndo. Był on wspólną inicjatywą gliwickiego samorządu, Śląskiej Sieci Metropolitalnej     

i Gliwickiego Ośrodka Metodycznego. W konkursie wzięło udział 41 zespołów z całej Polski. 

Eliminacje odbywały się w dwóch etapach: pierwszym, rozgrywającym się w szkołach            

oraz finałowym, na który uczestnicy pojechali do Gliwic. 

Uczestnicy startowali w kategoriach: liceum i technikum. ZSOT reprezentowali uczniowie 

klasy 4 technikum informatycznego: Jarosław Deptała, Dawid Funk oraz Piotr Ledwoń i to 

właśnie oni okazali się najlepszym zespołem wśród techników. Zaraz za nimi uplasowały się 

drużyny z Gliwic i Sosnowca. Do konkursu przygotowywali się pod okiem swojej 

matematyczki Gabrieli Patrzyk. 

Uczestnicy konkursu mieli także okazję poszerzyć swoją wiedzę, uczestnicząc w warsztatach, 

na których mogli poznać podstawy kryptografii i kryptoanalizy, tworzyć strony internetowe      

za pomocą CMS Joomla, programować roboty Lego lub poznać metodologię zarządzania 

projektami informatycznymi SCRUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          KONKURS WIEDZY O BHP W BUDOWNICTWIE                              

                                                 oraz  

                     MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA 

 

15 kwietnia na Politechnice Częstochowskiej, uczniowie technikum budowlanego wzięli udział 

w dwóch konkursach. Pierwszy to międzyszkolny, drużynowy „Konkurs Wiedzy o BHP             

w Budownictwie”, gdzie zespół w skład którego wchodzili Patryk Woroniak i Alan Ledwoń po 

zsumowaniu punktów zajęli znakomite II miejsce. Udział w konkursie podniósł wiedzę 

uczniów z niewątpliwie ważnej dziedziny, jaką jest BHP w budownictwie a zarazem dał 

możliwość sprawdzenia tej wiedzy w konfrontacji z uczniami innych szkół. Drugim konkursem 

był „Młody Mistrz Budownictwa”, gdzie drużyna w składzie Krzysztof Skiba (4TB), Kamil 

Strzyż (2TB) oraz Patryk Kompała (2TB) po ciężkich zmaganiach związanych z pracami 

projektowymi  i murarsko-tynkarskimi niestety uplasowała się poza podium, lecz zdobyte 

umiejętności  i wiedza z pewnością zaprocentują na egzaminie oraz w przyszłym życiu 

zawodowym. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w innych zmaganiach 

budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               D. Łodziński 

 

 



ECHA KATYNIA 

 

W kwietniu, w związku z 76. rocznicą Zbrodni Katyńskiej Instytut Pamięci Narodowej 

zorganizował VII Przegląd Filmowy "Echa Katynia". Podczas przeglądu, który odbył się          

14 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, młodzież             

z klasy 1LO wysłuchała wykładu przedstawicielki IPN- pani Anny Skiendziel oraz 

uczestniczyła w projekcji filmów "Zapora" oraz "Epitafia Katyńskie". 

Dzięki udziałowi w przeglądzie uczniowie mogli poznać okoliczności Zbrodni Katyńskiej     

oraz innych represji komunistycznych. 

 

 

 

 

                               

 

                           

 

 

                                                                                                       Iwona Lewke 

 

 

 

 

 



MISTRZOWIE BUDOWNICTWA 

 

W konkursie  „Młody Mistrz Budownictwa”, który odbył się 15 kwietnia na Wydziale 

Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, drużyna w składzie: Krzysztof, Skiba, Patryk 

Kompała i Kamil Strzyż uplasowała się poza podium, lecz indywidualnie Kamil Strzyż i Patryk 

Kompała otrzymali Wyróżnienie Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia 

Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego za najlepiej wykonane zadanie praktyczne. 

Gratulujemy. 

 

 

 

                   

 

 

 

                                                                                          D. Łodziński 

 

 

 

 

 

 

 



KOLEJNE OBCHODY W ZSOT 

 

We wtorek obchodziliśmy 73. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Było to 

wydarzenie bez precedensu, gdyż resztka pozostałych przy życiu Żydów podjęła nierówną 

walkę nie o zwycięstwo, ale o wybór sposobu umierania.  

Upamiętniliśmy te dni akcesem do Projektu Żonkile, gdzie rozdawaliśmy papierowe kwiaty, 

słuchaliśmy na przerwie muzyki szeroko związanej z kulturą żydowską (np. piosenek Leonarda 

Cohena i Boba Geldofa), a także obejrzeliśmy specjalnie przygotowany przez Muzeum Polin 

film. 

W projekt zaangażowała się klasa 1LO z paniami Iwoną Lewke i Gabrielą Berbesz-Kupiec. 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 



WYCIECZKA DO WARSZAWY 

 

21 kwietnia wybraliśmy się na wycieczkę do Warszawy. Głównym celem naszego wyjazdu 

było odwiedzenie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Uczestniczyliśmy tam 

w wyjątkowo ciekawej prelekcji dotyczącej udziału polskich żołnierzy w zagranicznych 

misjach. Spotkaliśmy weteranów, którzy opowiedzieli nam historie ściśle związane                        

z prowadzonymi przed laty działaniami wojennymi. Złożyliśmy także kwiaty pod pomnikiem 

Żołnierzy Poległych w Misjach  i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa                

oraz zapaliliśmy symboliczny znicz przy Ścianie Pamięci. Podczas pobytu w stolicy mieliśmy 

okazje zwiedzić Łazienki Królewskie   i  Starówkę. Odwiedziliśmy również Grób Nieznanego 

Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sprzyjająca pogoda umiliła nam czas. 

Wycieczka odbyła się dzięki współpracy naszej szkoły z Fundacją Byłych Żołnierzy                        

i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN”. Wyjazd zorganizowały panie Agnieszka 

Drumowicz i Henryka Sukienik.  

 

      

 

                                                                                                           

 

                                                                                                            Monika Bryś, 1LO 

                                                                                                            Ania Wocławek, 1LO 



KONKURS NA NAJLEPIEJ WYKONANĄ MAKIETĘ 

BUDYNKU- WYNIKI 

 

25 kwietnia 2016 roku odbyło się rozstrzygniecie konkursu na najlepiej wykonaną makietę 

budynku. Komisja konkursowa oceniająca prace postanowiła przyznać miejsca na podium 

wymienionym niżej  uczniom:   

  

 

 

1 miejsce – Mrozek Izabela 1TB 

 

 

2 miejsce – Olszok Szymon 1TB 

 

 

 



 

3 miejsce – Funk Denis 1TB 

 

 

 

Wyróżnione również zostały prace wykonane przez następujących uczniów: 

Hat Daniel 

Kołosińska Wiktoria i Sowa Kamil 

Świgoń Sławomir. 

 

Uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałych prac! Po odbiór dyplomów oraz nagród 

rzeczowych zapraszamy na akademię w dniu zakończenia szkoły przez maturzystów. 

 

 

                                                                                                            D. Łodziński 

                                                                                                            M. Siwiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT „JA ZA BAREM” 

 

21 kwietnia naszą szkołę odwiedzili niecodzienni goście - Adam Białczyk "Biały" (barman, 

uczestnik programu "Ugotowani") oraz Piotr i Andrzej Kos, czyli duet Flair Brothers (również 

barmani, uczestnicy i laureaci wielu konkursów barmańskich, a także uczestnicy programu 

"Mam Talent"). W ramach realizowanego przez nich projektu "Ja za barem" odwiedzają oni 

szkoły o profilach gastronomiczno-hotelarskich i przeprowadzają szkolenia na temat szeroko 

pojętej sztuki barmańskiej. W trakcie pierwszego etapu szkolenia mogliśmy zobaczyć zasady 

tworzenia prostych drinków bezalkoholowych, podstawowe triki flair, a całość zwieńczył 

widowiskowy pokaz duetu Flair Brothers. Kolejny etap projektu adresowany będzie                    

do uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w dwudniowym szkoleniu na terenie szkoły, a które 

odbędzie się już 16-17 maja i zostanie zakończone egzaminem oraz  przyznaniem certyfikatu 

uczestnictwa. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                                                                                                   Sławomir Kościelny 

 

 

 



MISTRZOSTWA REJONU W PIERWSZEJ POMOCY PCK 

 

26 kwietnia 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbyły się XXIV Rejonowe 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy 

najpierw zmagali się z 20 pytaniami dotyczącymi pierwszej pomocy, a później w 5-osobowych 

drużynach udzielali pomocy rannym.  

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Weronika Gajda, Magdalena Stemarowicz, 

Marcin Mzyk, Monika Kosiada, Sebastian Klimczyk. 

- Pozoracje, którym musieliśmy sprostać, były dla nas nie lada wyzwaniem. Organizatorzy co 

roku podnoszą poprzeczkę i zadania, które dla nas przygotowali nie były łatwe – mówi 

Weronika, kapitan drużyny. 

Uczniowie musieli pomóc między innymi: dziewczynie we wstrząsie anafilaktycznym, 

chłopakowi, który spadł z drabiny, czego następstwem był uraz lewej kostki i złamane żeber. 

Musieli podjąć resuscytację niemowlęcia i osoby dorosłej, a także być mediatorami                         

z dziewczyną, która chciała popełnić samobójstwo.  

- Największym zaskoczeniem i sprawdzianem naszej umiejętności współdziałania był wypadek 

masowy. W tym roku był to wybuch petardy, w wyniku czego musieliśmy między innymi ratować 

poszkodowanych  z wbitym prętem w prawe podudzie, z amputowaną dłonią, z urazem głowy   

i drgawkami, z poparzeniami prawie całego ciała, z urazem głowy i wyciekiem krwi   z uszu 

oraz ze  złamaniem otwartym nogi – wspomina Sebastian. 

Stres, realistycznie wyglądające rany, duża liczba poszkodowanych i przeszkadzający gapie - 

wszystkie te czynniki nie ułatwiały skupienia, jednak członkowie drużyny spisali się na medal 

i zdobyli Puchar Przechodni PCK po raz kolejny. 

 

 

 

 

                                                                            Katarzyna Myrcik 

 



UROCZYSTOŚĆ UKOŃCZENIA SZKOŁY W KLASACH 

MATURALNYCH 

 

W piątek 29 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczystość ukończenia szkoły. Jej bohaterami 

byli uczniowie klas maturalnych, którzy kilka dni później, bo 4 maja 2016 rozpoczęli sesję 

egzaminacyjną.  

Spotkanie zorganizowane na sali gimnastycznej miało szczególny charakter, ponieważ               

na zaproszenie dyrekcji szkoły odpowiedzieli Starosta Lubliniecki Joachim Smyła, 

Wicestarosta - Tadeusz Konina, Sekretarz Starostwa Powiatowego Sylwia Fronczek oraz Anita 

Naczyńska - przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Powiatowej. 

Pełne wzruszeń wystąpienia Dyrektor Joanny Walczak i Przewodniczącej Rady Rodziców - 

Katarzyny Serafin ociepliły dostojny charakter imprezy. Atmosferę wzruszeń podtrzymał 

swoimi słowami Kacper Chromiak występujący z podziękowaniami w imieniu  uczniów 

przystępujących do matury i jednocześnie kończący swą kilkuletnią rolę w Samorządzie 

Uczniowskim.  

Kolejnym ważnym punktem programu było wręczenie  listów gratulacyjnych uczniom 

kończącym szkołę z wyróżnieniem oraz ich rodzicom, a także wręczenie Nagród Dyrektora 

Szkoły osobom wyróżniającym się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale także 

aktywną działalnością artystyczną, naukową czy sportową.  

Statuetki Primus Inter Pares wręczono w tym roku aż trzem osobom. Najwyższą średnią              

w technikum  uzyskał Piotr Ledwoń z technikum informatycznego, a w liceum 

ogólnokształcącym ex equo najlepsze wyniki zdobyły Agnieszka Garus i Patrycja Otrzonsek. 

Wszyscy uczniowie otrzymali w tym roku świadectwa z rąk Starosty Lublinieckiego. W swoim 

przemówieniu nie tylko złożył on życzenia maturzystom, ale także uroczyście ogłosił, że 

przedłużona zostanie kadencja dyrektor Joanny Walczak na następne 5 lat.  

Program artystyczny i oprawę całej uroczystości przygotowali uczniowie pod  kierunkiem 

nauczycieli: Dawida Gołombowskiego, Krystyny Pacudy, Beaty Dudek, Henryki Sukienik          

i Jacka Łuczyńskiego. 

  



ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 

W tym roku obchodziliśmy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza        

w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza, która w sposób nowoczesny formułowała 

porządek prawny w państwie.  Dla nas dzisiaj jest to święto państwowe, przypominające jedną 

z piękniejszych kart historii naszej Ojczyzny. W całym kraju odbyły się uroczyste obchody, 

akademie, koncerty, biegi. W Lublińcu na Cmentarzu Wojskowym odbyła się uroczysta msza 

św. za Ojczyznę. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miasta, instytucji, organizacji           

i stowarzyszeń. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy ze sztandarem Zespołu Szkół 

Ogólnokształcąco-Technicznych, przedstawiciele społeczności uczniowskiej, nauczyciele          

i dyrektor szkoły p. Joanna Walczak. Składane były wiązanki kwiatów pod pomnikiem 

poległych za Ojczyznę. Liczny udział mieszkańców naszego miasta w tych uroczystościach 

świadczy o tym, że sprawy kraju są nam bliskie, budują naszą tożsamość narodową i jednoczą 

społeczeństwo. 

 

 

                                    

      

 

 

 

 

 



GRATULACJE! 

 

Dwie uczennice z klasy 2LO zakwalifikowały się do finału Olimpiady Medialnej. Małgorzata 

Kupiec i Wioletta Zazgórnik pojadą 10 i 11 czerwca zaprezentować swoje projekty działań 

lokalnych realizowanych pod hasłem Obywatel 2.0. 

 

Obie uczennice przeszły szczęśliwie przez trzyetapowe eliminacje. Polegały one na wykazaniu 

się wiedzą na temat szeroko pojętych mediów oraz zagadnień polityki społecznej. 

Najtrudniejszym zadaniem okazało się zaprojektowanie działań adresowanych do społeczności 

lokalnej będących odpowiedzią na realnie istniejący problem.  

 

Gosia i Wiola zmieściły się w pierwszej dziesiątce. To daje im nadzieję na otrzymanie tytułu 

laureata zarezerwowanego dla 10 najlepszych finalistów. Przed nimi zadania grupowe                    

i indywidualne (sesja pytań z programu olimpiady i prezentacja swojego zadania oraz udział   

w dyskusji publicznej). 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                                                                                                Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 



MATURA 2016 

 

4 maja rozpoczęła się sesja egzaminacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych. 150 

absolwentów liceum i technikum w ZSOT z umiarkowanym optymizmem otwierało arkusze z 

języka polskiego. Temat rozprawki o miłości i cierpieniu poprawił wszystkim nastroje. 

Zdający opuszczali sale   z pozytywnym nastawieniem.  

Na wyniki egzaminów trzeba będzie poczekać. OKE przyśle świadectwa do szkół 5 lipca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ OTWARTY 2016 

 

Dzień Otwarty w ZSOT uważamy nieskromnie za bardzo udany. Naszą szkołę odwiedziło 

kilkuset gimnazjalistów, kilku rodziców i - całkiem niespodzianie – dwie nauczycielki                   

z Brazylii. Bardzo nas to cieszy, ponieważ liczymy, że po obejrzeniu „na żywo” naszego 

KAZIKOWEGO TEAMU, łatwiej będzie tegorocznym kandydatom do szkół średnich podjąć 

właściwą decyzję. Taki w każdym razie mieliśmy zamiar – chcieliśmy, żebyście poznali nas – 

uczniów i nauczycieli i przekonali się, czy pasujecie do naszej społeczności. Nie zapomnijcie 

podziękować swoim nauczycielom i rodzicom, że zgodzili się na wycieczkę do lublinieckiego 

ZSOT. 

Ogromne podziękowania należą się też uczniom liceum i technikum ZSOT i ich nauczycielom, 

którzy pochwalili się dzisiaj tym, co robią na lekcjach i poza nimi. Kiedy odwiedzali nas 

gimnazjaliści, szkoła tętniła muzyką, w każdym miejscu promowane były zawody, profile, 

zajęcia pozalekcyjne i projekty. Ale gdy wychodziliśmy o 15.00, ławki stały na swoich 

miejscach i wszystko wyglądało jak zawsze. To właśnie jest potwierdzeniem, że najtrudniejszy 

projekt roku – nasz „Dzień Otwarty” – to tylko kolejne wyzwanie. Dobra robota! 

 

 

 

 



TWOJE „TAK” MA ZNACZENIE 

 

W sobotę 14 maja 2016r. grupa wolontariuszy z naszej szkoły brała udział w akcji 

prozdrowotnej „Twoje TAK ma ZNACZENIE”.  

 

Grupa w następującym składzie: Weronika Gajda, Monika Kosiada, Magda Stemarowicz, 

Marcin Mzyk, Mateusz Urbańczyk, Rafał Duda, Basia Maciuch, Monika Wolka, Dagmara 

Grzyb, Agata Macioł, Karolina Dudzik, Aleksandra Skiba, Patrycja Bielewska, Kamila Żurek, 

Przemek Gajowczyk pod opieką Małgorzaty Klimczyk pomagała osobom zainteresowanym 

akcją znaleźć interesujące ich stanowisko medyczne, promowała idee wykonywania 

przeszczepów, rozdawała ulotki i zbierała pieniądze do puszek. Zebrane fundusze zostały 

przekazane na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży po transplantacji serca.              

Mimo  że mieliśmy dużo pracy, sami mogliśmy skorzystać z wielu darmowych badań, oddać 

krew albo zapisać się do bazy DKMS, z czego wielu z nas skorzystało.  

Oprócz badań można było także obejrzeć wóz strażacki OSP Ciasna, porozmawiać                        

ze strażakami na temat ich pracy, a także nauczyć się podstawowych zasad pierwszej pomocy. 

 

Po akcji prozdrowotnej zaczęła się część artystyczna, podczas której ogłoszono wyniki 

konkursu „Reklama życia”. Dwie uczennice z naszej szkoły zajęły w tym konkursie miejsca   

na podium: Karina Kubiś z 3HT wykonała pracę, która znalazła się na drugim miejscu,                   

a Karolina Mazur z 2HT uplasowała się na trzecim. Bardzo gratulujemy dziewczynom 

zdolności plastycznych!  

 

  

 

 

                Katarzyna Myrcik 



WIZYTA GOŚCI Z FINLANDII 

 

We wtorek 17 maja gościliśmy delegację nauczycieli z naszej zaprzyjaźnionej Donnerska 

Skolan w Finlandii z miasta Kokkola. Nauczyciele szczególnie zainteresowani byli metodami 

nauczania w naszej szkole, dlatego zorganizowaliśmy dla nich lekcje otwarte z różnych 

przedmiotów. Jak wszyscy wiemy, wielu nauczycieli naszej szkoły wykorzystuje w swej pracy 

ocenianie kształtujące, co skłoniło nas do zaprezentowania gościom technik z tym związanych. 

Ku naszemu obopólnemu zdziwieniu okazało się, że nasza szkoła partnerska również                  

od niedawna zaczęła stosować tę metodę. Powstała zatem doskonała okazja do wymiany 

doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego. Na zakończenie wizyty zaprosiliśmy naszych gości 

na krótkie zwiedzanie miasta, podczas którego mogliśmy pokazać Muzeum Edyty Stein, Mały 

i Duży Rynek, kościoły św. Mikołaja i św. Anny oraz Zamek Lubliniecki.  

Goście byli żywo zainteresowani zarówno szkołą, jej metodami pracy, miastem, jak i samą 

Polską. Nasz kraj, a szczególnie industrialny region Śląska, okazał się dla nich bardzo 

egzotyczny i atrakcyjny. Podziwiali zwartą zabudowę regionu, historyczne obiekty Lublińca     

i gorącą atmosferę w szkole. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                 Anna Giemza- Jurga 

 

 

 

 



KAZIKI W CHORWACJI 

 

Zintegrowani i szczęśliwi podbijamy słoneczną Chorwację! Nasza 9-osobowa reprezentacja 

przybyła tutaj niedawno, a już czujemy się jak w domu! Pozytywni ludzie, ciekawe zajęcia          

i nowe doświadczenia sprawiają, że nie mamy ani chwili wytchnienia. Chorwacka szkoła 

zwiedzona, przysmaki skosztowane, a zakamarki miasta i atrakcje okolicy odkrywamy                

w każdej wolnej chwili. Co będzie dalej? Stay tuned! 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                Paula Mazik 1LO  

                                                                                                Karolina Mazur 2HT 

 

 



WYCIECZKA DO WROCŁAWIA 

 

W poniedziałek 23 maja grupa uczniów z klasy 1TA oraz 2TA udała się na wycieczkę                  

do Wrocławia. Po kilku godzinach jazdy byliśmy już trochę zniecierpliwieni, ponieważ, mimo 

wczesnych godzin porannych, temperatura była dość wysoka. Dlatego też ucieszyliśmy się, 

kiedy dotarliśmy do celu. 

Pierwszym "przystankiem" na trasie naszej wycieczki był Uniwersytet Wrocławski. 

Reprezentantka uczelni opowiedziała nam o kierunkach kształcenia oraz przybliżyła historię 

samego uniwersytetu. Zwiedziliśmy jego zabytkową część: Aulę Leopoldina, Oratorium 

Marianum oraz Wieżę Matematyczną, z której mogliśmy podziwiać panoramę Wrocławia. 

Następnie mieliśmy czas na samodzielne zwiedzanie wrocławskiego rynku, który zachwycił 

nas pięknem kolorowych kamienic. Kolejnym miejscem, do którego się udaliśmy był Ogród 

Botaniczny. Na powierzchni obejmującej ponad 7 hektarów znajduje się około 12 000 

gatunków i odmian roślin. Dla nas- przyszłych architektów krajobrazu była to nie lada atrakcja.  

Następnym miejscem, jakie mieliśmy okazję odwiedzić był Ogród Japoński, w którym znajduje 

się bogata w azjatyckie gatunki roślinność. Ogród położony jest w sąsiedztwie Hali Stulecia, 

dlatego też udało nam się zobaczyć również i ten unikatowy budynek.  

Po dniu pełnym wrażeń, zmęczeni ale zadowoleni udaliśmy się w drogę powrotną do Lublińca.  

 

 

 

 

 

 

            Karolina Michlik 

 



WYCIECZKA 1TB DO GLIWIC 

 

25 maja odbyła się wycieczka klasy 1TB na budowę jednej z największych w Polsce hali 

widowiskowo-sportowej w Gliwicach. Wyglądem przypominający końskie siodło dach Hali 

Gliwice, to wsparty na 40 słupach żelbetowy ring z 58 stalowymi linami o długości 150 km        

i trapezową blachą. W tym miejscu już niebawem odbywać się będą koncerty, targi, kongresy 

i zawody sportowe rangi krajowej, europejskiej i światowej. Zwiedzenie tak dużej inwestycji 

budowlanej pozwoliło uczniom technikum budowlanego poznać nowe rozwiązania 

konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć jak 

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

powinna zachęcić uczniów do pójścia na wyższe studia budowlane, co umożliwi im                       

w przyszłości kierować pracami przy wykonywaniu podobnych obiektów.  

Kolejnym etapem wycieczki stała się radiostacja gliwicka (drewniana wieża nadawcza                  

o  wysokość 111 m, co daje jej status najwyższej istniejącej, zbudowanej w całości  z drewna, 

konstrukcji na świecie). 

 

 

                           

 

 

 

                   Daniel Łodziński 

                                                                                                        Maciej Siwiński 

 

 

 

 



BRĄZOWY MEDAL W MISTRZOSTWACH PIERWSZEJ 

POMOCY PCK 2016 NA ŚLĄSKU! 

 

To niesamowite osiągnięcie! Nigdy w historii szkoły Kazikowa drużyna PCK nie stanęła           

na podium na tak wysokim miejscu! W tym roku udało się wywalczyć w etapie wojewódzkim 

trzecie miejsce. A nie było łatwo.  

Drużyna w składzie: kapitan - Weronika Gajda, Magdalena Stemarowicz, Monika Kosiada, 

Marcin Mzyk i Mateusz Zdziebko zmagała się indywidualnie z testem z ratownictwa,                     

a następnie udzielała pomocy przedmedycznej w zainscenizowanych sytuacjach. Młodzi 

ratownicy udzielali pomocy między innymi rannym w wypadku drogowy i poszkodowanym   

od wybuchu bomby. Było realistycznie, jeśli można tak delikatnie określić mrożące krew           

w żyłach sytuacje, w których zagrożone jest życie człowieka.  

Gratulacje składał uczniom sam Prezes PCK w Lublińcu pan Czesław Gansiniec                        

oraz przedstawiciele  najwyższych władz PCK na Śląsku. 

Bardzo jestem  dumna i dziękuję całej drużynie.  

  

 

                                                                                                 Małgorzata Klimczyk 



DWIE LAUREATKI OLIMPIADY MEDIALNEJ 

 

Jak trudno przebić się w ogólnopolskich olimpiadach, wiedzą wszyscy ci, którzy choć raz 

podjęli takie wyzwanie. Tymczasem nasze LO ma podwójny sukces w tym roku. Wioletta 

Zazgórnik i Małgorzata Kupiec są dopiero w drugiej klasie, a znalazły się 11 czerwca w gronie 

10 najlepszych osób w Polsce, które wygrały finał Olimpiady Medialnej.  

Eliminacje centralne były jednocześnie 4 etapem konkursu. Miały charakter dwustopniowy. 

Pierwsze zadanie stanowiła prezentacja projektu i jej "obrona" przed komisją naukowców 

wykładających na dziennikarstwie i komunikacji społecznej dwóch uniwersytetów: SWPS          

i UKSW. W sobotę natomiast odbyły się debaty oksfordzkie z udziałem wszystkich 

uczestników. Tu punktowane były nie tylko wiedza i zdolności indywidualne, ale również praca 

w zespole.  

Obie dziewczyny zaprezentowały się znakomicie i okazało się, że wśród osób reprezentujących 

nierzadko bardzo dobre licea z wielkich miast, to lublińczanki z klasy dziennikarsko - 

menadżerskiej wiodły prym. Sukces Wioli i Gosi jest tym większy, że obie chodzą do tej samej 

szkoły. Byliśmy jedyną taką grupą, która znalazła się w gronie laureatów. Należy podkreślić, 

że Wiola Zazgórnik zajęła         2 miejsce w konkursie i oprócz tytułu laureatki otrzymała indeks 

na dowolny kierunek na SWPS - Uniwesytecie Humanistyczno - Społecznym. Oczywiście, 

może z niego skorzystać, kiedy zda maturę. 

Gratulujemy i już zbieramy chętnych do startu w przyszłym roku. 

 

 Katarzyna Myrcik   



SPORTOWA KOŃCÓWKA ROKU SZKOLNEGO 

 

7 czerwca na szkolnym boisku wspólnie z nauczycielami w-f gościliśmy naszych dzielnych 

komandosów z JWK, którzy poprowadzili po raz pierwszy  Dzień Sportu ZSOT. W niezwykle 

widowiskowych i wyczerpujących konkurencjach przygotowanych przez naszych gości udział 

wzięło 11 czteroosobowych zespołów złożonych również z dziewcząt, które zmierzyły się m.in. 

z ciągnięciem na linie wojskowego samochodu terenowego, przenoszeniem zespołowym 

skrzyni na amunicję oraz  czołganiem się w maskach gazowych. Organizatorzy przed 

rozpoczęciem zmagań udzielili wszystkim zawodnikom drobiazgowego instruktażu.                   

Na zakończenie najlepsze drużyny otrzymały gadżety związane z JWK. W dalszej części 

rozegrano towarzyski mecz, w którym piłkarska reprezentacja ZSOT pokonała drużynę JWK 

5:2.  

Całą imprezę udało się zorganizować dzięki współpracy naszej szkoły z JWK, którą 

monitorowała pani Agnieszka Drumowicz. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dwa dni później,  9 czerwca w godzinach południowych zorganizowano Mistrzostwa Szkoły 

w Lekkoatletyce, które przyniosły kilka fenomenalnych rekordów szkoły! Najważniejszy był 

jednak udział i sportowa rywalizacja. Na odnowionym rozbiegu skoczni w dal przy pomocy 

naszych budowlańców z klasy 2TB pod okiem panów Łodzińskiego i Siwińskiego 

zobaczyliśmy "kosmiczny" wręcz konkurs skoku w dal chłopców, który przyniósł kilkanaście 

skoków powyżej starego rekordu, a także nowy kapitalny rekord dziewcząt. O setną sekundy 

poprawiono również rekord szkoły chłopców w biegu na 60m oraz pchnięciu kulą dziewcząt! 

 

 

 Organizatorzy: A.Gawin, J.Łuczyński, K.Kubica 

 

 

 



MECHANICY ROZPOCZĘLI LETNIĄ SESJĘ EGZAMINÓW 

ZAWODOWYCH 

 

W EthosEnergy Poland S.A. 14 czerwca br. nasi mechanicy, uczniowie klasy trzeciej 

technikum rozpoczęli letnią sesję egzaminów zawodowych. Egzamin praktyczny polegał          

na wykonaniu obróbki na obrabiarkach skrawających – CNC  (sterowanych numerycznie)            

i tzw. obrabiarkach konwencjonalnych. Miejmy nadzieję, że zadanie dla naszych uczniów nie 

okazało się zbyt  trudne, mimo że uczniowie byli egzaminowani w rzeczywistych warunkach 

pracy, dzięki współpracy i zaangażowaniu EthosEnergy Poland S.A. Do egzaminu                         

w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie technika mechanika – operatora obrabiarek 

skrawających przygotowują się przecież już  od trzech lat.  

Do części praktycznej egzaminów przystąpią w tej sesji jeszcze informatycy, budowlańcy             

i hotelarze. 17 czerwca wszystkich czeka egzamin pisemny. 

 

  

 

   

                                                                            Iwona Gnych 

 

 

 

 



PIKNIK ZDROWIA 

 

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w działania Szkolnego Koła 

Wolontariatu i zorganizowali wspaniałe przedsięwzięcie. 7 czerwca , w piękny słoneczny dzień 

odbył się, po raz czwarty, Piknik Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec. Uczniowie klas I-III 

Szkoły Podstawowej z Lubecka mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych 

przez ratowników- członków Szkolnego Koła PCK : Weroniki Gajdy, Sebastiana Klimczyka, 

Marcina Mzyka, Magdy Stemarowicz, Moniki Kosiady, Mateusza Zdziebko, Mateusza 

Urbańczyka. Ratownicy sprawdzili wiedzę młodych uczniów z zakresu pierwszej pomocy, 

która okazała się duża ponieważ dzieci uczestniczą w swojej szkole w programie „Ratujemy      

i Uczymy Ratować”.  

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. Uczestników Pikniku Zdrowia odwiedzili strażacy z OSP Ciasna, dzięki 

czemu mogli oni zobaczyć „od kuchni” wóz bojowy, przymierzyć NOMEX, spróbować swoich 

sił w laniu wody do celu.  

Poza zdobywaniem i utrwalaniem zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej znalazł 

się czas na wspólne ognisko.. 

 

 

 

 

 



MAREK LEŚ LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

Marek Leś – uczeń 2TI został zdobywcą wyróżnienia za pracę pt. „Kameralny Wieczór”             

w III KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM – 2015 „Łazienki Królewskie – Cztery Pory Roku”. 

Nagrodzone fotografie laureatów prezentowane są w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki 

Królewskie w Warszawie od 23 maja do 19 czerwca 2016r. Biorąc pod uwagę dużą liczbę 

zgłoszonych do konkursu prac oraz to, że uczestniczyli w nim również  zawodowcy  to 

wyróżnienie w tym ogólnopolskim konkursie jest dla Marka sporym osiągnięciem!  

A trzeba dodać, że nie jest to pierwszy sukces fotograficzny Marka, bo tej pory zajmował:             

I miejsca- 23 razy (18 razy ogólnopolskie), nagrody równorzędne 2 razy (1 raz 

międzynarodowa), II miejsca 10 razy (6 razy ogólnopolskie), III miejsca 9 razy (3 razy 

ogólnopolskie), wyróżnienia 13 razy (1 międzynarodowe, 6 ogólnopolskich)! Jego prace były 

prezentowane na 4 wystawach autorskich oraz na 53 wystawach zbiorowych, między innymi 

w: Galerii Sztuki Przyrodniczej w Toruniu, Pałacu Młodzieży w Koszalinie, Muzeum 

Okręgowym w Bydgoszczy, Muzeum Mazowieckim w Płocku, Hali Stulecia we Wrocławiu, 

MDK w Krakowie, OK „Ziemowit” w Kielcach, MTP w Poznaniu, Świętokrzyskim i Poleskim 

PN, WPK i W w Chorzowie, Klubie Studenckim „Studio” w Krakowie, a także w prasie         

oraz  galeriach wirtualnych! Jest także   autorem zdjęć do kilku kalendarzy, folderów                              

i multimedialnego przewodnika.  

Dla Marka fotografia nie jest jedynym hobby, bo prócz spędzania wolnego czasu z aparatem 

lubi również z przyjaciółmi grać na gitarze w ich własnym zespole. 

 

 

 

 Nadesłał: Pan Dariusz Leś 

 



BUDOWLAŃCY WRÓCILI Z NIEMIEC 

 

Cali i zdrowi, zadowoleni, mądrzejsi i bogatsi o wiedzę i umiejętności  nasi uczniowie wrócili 

z Niemiec. Przez dwa tygodnie pod okiem Anny Giemzy - Jurgi i Daniela Łodzińskiego              

20 uczniów klas 1 i 2 TB uczyło się zawodu w centrum kształcenia praktycznego w Cottbus. 

Czas upłynął im szybko, ponieważ każdy dzień obfitował w nowe wyzwania, a czas wolny 

wypełniały im wycieczki, zajęcia sportowe, kręgle i czasami nawet odpoczynek .  Zwiedzili 

Berlin - jego zabytki i muzea, aquapark - tzw. wyspę tropikalną, wyjechali do Poczdamu 

podziwiać pałac Sanssouci.- wszystko to w ramach projektu "Razem zbudujemy Europę",            

a drodze powrotnej obejrzeli  dodatkowo mecz Polska - Szwajcaria .  

 

Oczywiście wyjazd na staż był najważniejszym, ale nie jedynym elementem projektu. 

Poprzedziły go 2-miesięczne przygotowania, czyli kurs języka zawodowego - niemieckiego, 

zajęcia pedagogiczno - kulturowe i zajęcia zawodowe budowlane po niemiecku. Odbywały się 

one w czasie wolnym, po lekcjach i w soboty.  

 

- Nauczyliśmy się bardzo dużo, wiele zobaczyliśmy, poprawiliśmy swój niemiecki - mówili 

uczniowie na spotkaniu podsumowującym projekt w poniedziałek 27 czerwca. Teraz każdy       

z nich składa raport indywidualny, a od września zajmą się podsumowaniem rezultatów                 

i upowszechnianiem projektu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu z programu 

POWER VET "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 

szkolenia kadry kształcenia zawodowego". Finansuje go Unia Europejska poprzez Europejski 

Fundusz Społeczny. 

 

 

     

                                                                               Katarzyna Myrcik 

 

 



UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 

W ostatni dzień roku szkolnego pani dyrektor  Joanna Walczak w swoim przemówieniu 

podziękowała uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły                                    

za dziesięciomiesięczny okres wytężonej pracy, życząc jednocześnie udanych wakacji. 

Wręczyła także świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom, a ich rodzicom- listy 

gratulacyjne. Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Następnie uczniowie 

rozeszli się do sal lekcyjnych na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami, 

by z otrzymanym tam świadectwem udać się   do domu. 

 



 

 


