
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRONIKA SZKOLNA 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROK SZKOLNY 2016/ 2017 WYSTARTOWAŁ 

 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniów przywitała Dyrektor Joanna Walczak, dla której był 

to również początek kolejnej, trzeciej kadencji.  

Mamy aż pięć klas pierwszych. Pokładamy w nich oczywiście ogromne nadzieje, bo 

poprzeczka ustawiona jest wysoko. 

1 września wystartowaliśmy ostro i już się zapowiada, że nie będzie nam w tym roku nudno. 

Uczniów i nauczycieli przywitał Kazik Band w nowym, odmłodzonym składzie (tylko p. Dawid 

Gołombowski jakby ten sam) pod nową, odświeżoną nazwą: SZOT ft. Skubańczyk. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Katarzyna Myrcik 

 



DZIEŃ INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH ZA NAMI 

 

6 września br. w sali gimnastycznej i na boisku odbyły się warsztaty integracyjne dla nowych 

uczniów w naszej szkole. 

Uczniowie klas pierwszych chętnie przygotowali się do tego dnia, przynosząc ze sobą słodkie 

poczęstunki i dobrą energię. Po powitaniu pierwszaków przez dyrekcję szkoły, klasy ze swoimi 

wychowawcami przystąpiły do zadań przygotowanych przez pedagogów szkolnych.  

- Celem zajęć integracyjnych było bliższe poznanie się, skrócenie czasu adaptacji w nowej 

szkole, wzbudzenie w uczniach poczucia akceptacji i bezpieczeństwa oraz zachęcenie                   

do wzajemnej współpracy i komunikacji interpersonalnej - wyjaśniają panie pedagog: Mariola 

Strzoda i Alina Lipowska.  

Drugą część integracji stanowiły zabawy i gry sportowe na boisku Orlik, gdzie w wyśmienitych 

humorach i z dużą dawką pozytywnej energii można było zintegrować się ze wszystkimi 

pierwszakami.   

- Życząc wszystkim optymizmu i uśmiechu w szkolnym życiu, serdecznie dziękujemy 

wychowawcom klas pierwszych oraz nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc                     

w  zorganizowaniu tego ważnego dnia – mówią pedagodzy szkolni. 

  

 

 

 

                                                                              Katarzyna Myrcik 



SALON MATURZYSTÓW „PERSPEKTYW” 2016 

 

Przez dwa dni trwał Salon Maturzystów miesięcznika "Perspektywy" na Śląsku. W czwartek 

15 września klasy 3LO i 4HT uczestniczyły w prezentacjach szkół na Uniwersytecie Śląskim, 

a w piątek - 16 września 4TI, 4TM i 4TB odwiedziły Politechnikę Śląską w Gliwicach.  

Najważniejszym punktem programu było oczywiście odebranie informatora "Perspektyw" 

zawierającego kompletną wiedzę o zasadach rekrutacji na wszystkie kierunki uruchamiane        

w Polsce w rekrutacji do szkół wyższych w 2017r. Prócz tego  uczniowie uczestniczyli                 

w wykładach organizowanych przez OKE Jaworzno oraz prezentacjach szkół.  

Tradycją stało się rozszerzanie programu Salonu Maturzystów przez nauczycieli naszej szkoły. 

Wykorzystując prywatne kontakty zorganizowali oni zwiedzanie uczelni. Dzięki temu 

uczniowie z LO i HT prócz Uniwersytetu Śląskiego zwiedzili Wydział Nowoczesnych 

Technologii na Uniwersytecie Ekonomicznym, a informatycy, mechanicy i budowlańcy 

obejrzeli pracownie zawodowe i badawcze na Wydziale Mechanicznym Technologicznym 

Politechniki Śląskiej. 

 

 

 

Miłe spotkanie z absolwentem TI - Łukaszem Molendą, obecnie studentem IV roku elektroniki i telekomunikacji 

w Gliwicach 

 

 

 

                                                                             Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 



II EDYCJA KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. 

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów ZSOT z klas: 1 LO, 1 TIB, 2 TI i 3 LO. Rywalizacja była 

zacięta, w wyniku której główną nagrodę - wycieczkę do Parlamentu Europejskiego                       

w Strasburgu wygrała Małgorzata Kupiec z 3 LO.  

Patronat nad konkursem objęło biuro poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi 

Wiśniewskiej, która ufundowała główną nagrodę. 

Gratulujemy laureatce konkursu, pozostałym uczniom dziękujemy i zapraszamy do udziału       

w przyszłym roku. 

 

 

 

 

                                                                                               Iwona Lewke 

                                                                                               Beata Kąpielska 

 

 

 



WYCIECZKA KLASY 3TA 

 

22 września uczniowie klasy 3TA mieli okazję przetestować „ślonski dizajn” w przestrzeni 

publicznej Katowic. Po zwiedzeniu odnowionego dworca PKP uczniowie udali się                         

na katowicki Rynek, gdzie analizowali nowe założenia przestrzeni wypoczynkowej. Po 

sprawdzeniu kondycji zdrowotnej drzew i roślin zielonych ścian ustawionych w przestrzeni, 

uczniowie sprawdzali funkcjonalność „dizajnerskich” ławek ustawionych w cieniu palm 

wzdłuż sztucznej Rawy. Można by pomyśleć, że to dalsza część wakacji uczniów                            

w egzotycznych krajach, ale nic bardziej mylnego, bo już  chwilę później w pocie czoła  

testowali  urządzenia pobliskiego placu zabaw oraz bezpieczeństwo gumowych nawierzchni 

;o) A przed sobą mieli jeszcze kilka obiektów do przeanalizowania – bo i zielone dachy 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego, i Ogrody Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia, wreszcie tereny nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Punktem kulminacyjnym 

wyjazdu okazał się wjazd windą na wieżę widokową dawnego szybu kopalnianego, skąd 

uczniowie mogli podziwiać panoramę Katowic. Jedno jest pewne – Katowice zmieniają się          

z roku na rok w prawdziwe miasto ogrodów.  

 

 

 

  

                                                                                    Danuta Gajda, Weronika Marcol 



21 WRZEŚNIA- EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ OFIAR 

ŚMIERTELNYCH NA DROGACH 

 

21 września klasy 4 TB, 4 HT, 3 TA i 3 HT uczestniczyły w prelekcji funkcjonariusza Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu - p. sierż. sztab. Łukasza Więcka 

związanej z realizacją zadań profilaktycznych, jakie stawia ten ważny dzień. Chodziło przede 

wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która 

codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych. Aby ludzie nie ginęli na drogach 

powinniśmy zawsze mieć na uwadze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwie osób, które 

możemy narazić swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Wtedy wizja „zero” naprawdę 

będzie możliwa do zrealizowania. 

W 2015 r. w wypadkach drogowych na terenie Unii Europejskiej zginęło 26.000 osób, co 

oznacza, że każdego dnia w UE traci życie 71 osób. Tylko w Polsce w 2015 r. zginęło 2938 

osób, a więc średnio 8 osób dziennie. Mimo wielu działań podejmowanych przez instytucje 

krajowe, jak również organizacje międzynarodowe w dalszym ciągu liczba osób zabitych oraz 

ciężko rannych jest zatrważająca, co wymusza poszukiwanie nowych form aktywności, których 

nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Jedną z takich inicjatyw jest “Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach” 

(European Day Without A Road Death – EDWARD) organizowany przez Europejską 

Organizację Policji Ruchu Drogowego - TISPOL, we współpracy z krajami członkowskimi. 

Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO 

śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie  21 września. 

 

 

                                                                                         Mariola Strzoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIZYTA STUDYJNA NAUCZYCIELEK ZSOT W ISLANDII 

 

Grupa 5 nauczycielek z ZSOT odbyła wizytę studyjną w Islandii, realizując zadania projektu 

pt. „Uczeń pełnoletni w systemie edukacyjnym w szkole Mímir- símenntun w Rejkiawiku”. 

Wizytę  zrealizowano w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego po akceptacji 

Zarządu Powiatu Lublinieckiego. Projekt został sfinansowany ze środków funduszy 

norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków 

krajowych. 

Nauczycielki obserwowały lekcje i  wykorzystywaną bazę dydaktyczną, rozmawiały z dyrekcją 

i gronem pedagogicznym szkoły islandzkiej oraz uczestniczyły w zajęciach i spotkaniach 

pracowników, towarzyszyły im w realizacji codziennych zadań. Poznając metody pracy                 

i sposoby rozwiązywania problemów z uczniami, dzieliły się także dobrymi praktykami 

stosowanymi w ZSOT i polskim systemie edukacyjnym. 

Jednym z efektów 5-dniowej wizyty było nawiązanie kontaktów, które w przełożą się                  

na współpracę pomiędzy ZSOT i szkołą w Islandii. 

Wymiana doświadczeń, dyskusje na temat  założeń systemowych i spotkania z ciekawymi 

ludźmi okazały się bardzo inspirujące. Poznane pracownice szkoły – dyrektor oraz nauczycielki 

i zatrudniane w szkole islandzkiej menadżerki projektów -  dzieliły się wiedzą o sprawdzonych 

rozwiązaniach – w szczególności dotyczących kontaktów z pracodawcami, motywowania 

uczniów i podbudowywania wiary we własne możliwości, potrzeby wzmacniania dobrej relacji 

nauczyciel – uczeń. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim. 

- Nasza szkoła korzystała już kilkakrotnie z funduszy norweskich i EOG – mówią uczestniczki 

wizyty. - Dzięki kontaktom powiększamy grono zagranicznych przyjaciół ZSOT i poznajemy 

nowe szkoły. Islandzcy partnerzy wyrazili zainteresowanie odwiedzeniem naszej szkoły i być 

może u da się w przyszłości tę dobrą relację przekuć na kolejny projekt współpracy. 

 

 

                                                                      Katarzyna Myrcik 



UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI ROZDANIA NAGRÓD JWK 

 

26 września zwycięzcy testu wiedzy historycznej "Powstanie Warszawskie i ich bataliony - 

Wojska Specjalne" w składzie: Krystian Langner, Daniel Owsikowski, Łukasz Tokarz wraz      

z dyrektor szkoły Joanną Walczak oraz nauczycielką historii Hanną Ślimak uczestniczyli            

w uroczystym rozdaniu nagród w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W części 

pierwszej spotkania występowała młodzież działająca na terenie jednostki. Następnie  odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu. Na  tę uroczystość  zaproszeni zostali 

również weterani wojenni, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim.  Podczas drugiej 

części uroczystości mieliśmy możliwość porozmawiania z weteranami z Brygady Zośka                

i Parasol. Przeprowadziliśmy  ciekawe rozmowy, szczególnie z majorem Zbigniewem Rylskim. 

Była to dla nas żywa, pouczająca lekcja historii. 

 

 

 

 

 

                                                                     Nagrodzeni    uczniowie 

 

 



WYNIKI WYBORÓW DO SU 

 

29 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Startowały 3 drużyny: 

International Odlot, Kazik Express i Panda Team. Uprawnionych do głosowania było 690 osób, 

zagłosowało 507. Z różnicą 21 głosów wygrała drużyna Panda Team zdobywając 209 głosów. 

Drugie miejsce zajęła drużyna International odlot – 188 głosów, a trzecie Kazik Express – 103 

głosy. 

 

Opiekunem samorządu ponownie została pani Anna Kubat z liczbą głosów 178. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



KAZIKOWI BIBLIOFILE W KATOWICACH 

 

Od 30 września do 2 października trwała druga edycja Śląskich Targów Książki w Katowicach. 

Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w Polsce służących promocji czytelnictwa, książki            

i literatury, dlatego nie mogło  nas tam zabraknąć! Grupa książkoholików i bibliożerców               

z naszej szkoły mogła do woli buszować wśród niezliczonych stoisk nie tylko z książkami.  

Targi stały się  znakomitą okazją do kupna licznych pozycji  w atrakcyjnych cenach, spotkania 

z ulubionymi pisarzami oraz uczestnictwa w ciekawych spotkaniach autorskich.  

Wyjazd świetnie zgrał się z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, który jest 

aktywnie realizowany w szkole. 

W wycieczce wzięli udział uczniowie z całej szkoły (liczebną przewagę zdobyła 2LO),                  

a zorganizowały go panie: Justyna Włodarczyk i Gabriela Berbesz-Kupiec. 

 

 

 

 

 

 

 



WYCIECZKA DO INSTYTUTU FIZYKI W KATOWICACH 

 

30 września z Lublińca do Katowic ruszyło 109 dywizji zmotoryzowanych zorganizowanych 

w 11 armii (1 TIB, 1 HT, 1 TAM, 1 TI, 1 LO, 2 TB, 2 TII, 2 TIM, 2 LO, 3 HT, 4TI) 

przemieszczających się w trzech grupach bojowych. Pod dowództwem sześciu generałów       

(O. Terlecka-Żyłka, S. Kościelny, K. Kubica, J. Jastrząbek, A. Szafarczyk, K. Kuc) 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 

 

 

 



LEKKOATLETKI I LEKKOATLECI ZSOT WALCZYLI  

                                                                          W REJONACH 

 

W ubiegły czwartek przy jesiennej, ale słonecznej pogodzie w Tarnowskich Górach najpierw 

na boisku przy LO Staszic, a potem na stadionie miejscowego "Gwarka" nasza lekkoatletyczna 

reprezentacja  walczyła w Rejonowej Lekkoatletycznej Licealiadzie SZS, w której 

wystartowało po 6 drużyn dziewcząt i chłopców. "Kazikowe" ekipy zarówno dziewcząt,  jak    

i chłopców spisały się znakomicie, jednak to nasi lekkoatleci wypadli lepiej zajmując                   

III miejsce. Podkreślić należy, że reprezentanci ZSOT indywidualnie okazali się najlepsi, 

osiągając znakomite rezultaty: w pchnięciu kulą 7kg- Bartek Umlauf  z 2HT-10.41m, w skoku 

w dal 2 rezultat miał Jakub Wójcik z I HT- 5:41m, w biegu na 100m ex equo najlepszy czas 

11:69s wraz z reprezentantem gospodarzy osiągnął nasz rekordzista szkoły na 60m Bartek 

Anczok z 2TiM, co po trzech konkurencjach dawało wielką nadzieję na miejsce w ścisłej 

czołówce zawodów z realnymi szansami do awansu na finał wojewódzki... Jednak decydujące 

okazały się biegi na 400m i 1500m w których mimo, że nasi zawodnicy pobili rekordy życiowe 

to ostatecznie trochę zabrakło do końcowego sukcesu.   

Nasze dzielne lekkoatletki, mimo że drużynowo zajęły V lokatę to również osiągnęły kilka 

świetnych wyników. Paulina Spałek z 2LO na 100m miała indywidualnie 3 czas- 13:72s; 

Kamila Gajda z 2TB w skoku w dal (zanim doznała na szczęście niezbyt poważnej, ale bolesnej 

kontuzji kolana) skoczyła 4 rezultat zawodów- 4,25m; w pchnięciu kulą Wiktoria Janus z 3 TB 

z wynikiem 8,41m zajęła indywidualnie 2 miejsce. Podobnie jak u chłopaków kluczowe jednak 

okazały się biegi na 400m i 800m, a te zdominowały trenujące te dystanse właściwie na co 

dzień gospodynie i to one awansowały do finału wojewódzkiego.   

Dziękujemy bardzo serdecznie za walkę do upadłego wszystkim naszym wspaniałym 

zawodniczkom i zawodnikom, a Ani i Kamili  życzymy szybkiego powrotu do zdrowia                  

i świetnej formy oraz dalszych sportowych sukcesów! 

 

 

                                                                                       Artur Gawin 

 

 

 

 

 

 



W LUBLIŃCU WICHURY, TYMCZASEM W KRAINIE 

GULASZU I PAPRYKI… 

 

W Lublińcu wichury, tymczasem w krainie gulaszu i papryki... Kaziki bawią się                               

w międzynarodowym towarzystwie!  

Ale zacznijmy od początku. W niedzielę rozpoczęliśmy kolejną przygodę z Erasmusem+              

w ramach projektu "The European Job Market of the Youth".  

15-osobową ekipą pojechaliśmy na Węgry do Debreczyna. Na miejscu czekali już na nas 

gospodarze ze szkoły Brassai Sámuel Gimnázium és Mûszaki Szakközépiskola. Dołączyli         

do nas pozostali partnerzy - z Niemiec, Finlandii, Chorwacji i Turcji. 

Pierwszy wieczór spędziliśmy na poznawaniu naszych rodzin goszczących (tzw. "hostów").  

W poniedziałek obejrzeliśmy szkołę, mieliśmy zajęcia z "teambuilding" - budowania 

umiejętności pracy w zespole oraz spacerowaliśmy po okolicy. Mieliśmy okazję skosztować 

węgierskich potraw w szkolnej stołówce oraz różnych innych produktów, które przywieźli nasi 

koledzy z innych krajów.  Postaraliśmy się, żeby nasza liczna grupa wypadła jak najlepiej. 

Tradycyjny śląski strój regionalny  i charakterystyczny górniczy mundur z pewnością nam 

pomogły w promocji, a kiszone ogórki, bigos, pierogi, grzybki, krówki, smalec i pachnący 

chleb znikały w mgnieniu oka. Wieczór spędziliśmy na nawiązywaniu nowych znajomości           

i powtórkach prezentacji na kolejny dzień.  

Dzisiaj  przedstawialiśmy efekty naszej pracy z ostatnich tygodni i miesięcy - prezentacje 

multimedialne. Każda szkoła miała trzy: o ścieżce kariery - u nas na podstawie technika 

architektury krajobrazu, o rynku pracy w naszym kraju i o radach, jakie dają pracodawcy 

osobom ubiegającym się o pracę.  

Przed nami  kolejne zadania i przygody! Pozdrawiamy pysznie i gorąco paprykowo-gulaszowo! 

Śledźcie nasze poczynania!  



 

 

 

 

 

 by M. Gołąbek & the Kaziki + M. Ziaja, I. Gnych 

 

 

 

 

 

 



NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

 

5 października podsumowano działanie realizowane w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa polegające na zbiórce książek dla dzieci i młodzieży. Pozyskane 

wydawnictwa wzbogacą zasoby szkolnego kącika bookcrossingu. Książki dla dzieci zostaną 

przekazane zaprzyjaźnionej placówce przedszkolnej w czasie akcji PoczytajMy. Ciekawe 

nowości zawdzięczamy uczennicom: Marcie Wichłacz z kl. 1TIB, Sylwii Pyce z kl.3HT, 

Aleksandrze Chałupce i Natalii Pawłowskiej z kl. 1LO oraz Paulinie Strzodzie z kl. 1HT. 

 

 

 

 

  

                                                                               M. Mikołajczyk- Szczęsna, B. Dudek 

 

 

 

 

 

 

 



WIECZÓR Z POEZJĄ 

 

5 października w lublinieckim  hotelu „Alhar” odbył się wieczór  poetycki. Naszą szkołę  

reprezentowały uczennice: Liliana Potempa, Monika Pluszczak, Agata Sowa pod opieką  pani 

Beaty Dudek i pani Aliny Lipowskiej. Osiemnastu współtwórców tomiku poetyckiego             

„W ciszy  płomieni” i jednocześnie członków lublinieckiego  klubu  literackiego „ LOGOS” 

opowiedziało nam o swojej pasji, a następnie  czytało swoje utwory: wiersze lub fragmenty  

prozy. 

Udział w tym wydarzeniu był dla nas  inspirującym doświadczeniem pobudzającym wrażliwość 

na słowo. Niemal wszyscy literaci mówili, że zaczynali od pisania „do szuflady”, dla siebie. 

Potrzebowali  jednak iskry, aby zaprezentować  innym swoją twórczość. Spotkanie  stało się 

inspiracją do  ujawnienia ukrytych talentów, do wyjścia z cienia. 

 

 

 

 

                                                                  Monika Pluszczak, klasa 2LO 

 

 



XX BIEG PRZEŁAJOWY „O NÓŻ KOMANDOSA”  

                                               I CO Z GROCHÓWKĄ??? 

 

7 października w Parku  Lublinieckim odbył się   XX Bieg Przełajowy ,,O Nóż Komandosa”, 

w którym udział wzięło około 70 ambitnych  uczniów ZSOT rywalizujących na dystansie         

2,5 km. Brązowy medal wybiegała NASZA  Magdalena Skowronek z klasy 3LO, której 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. Kazikowi wolontariusze  wsparli bieg 

organizacyjnie. Całe wydarzenie miało charakter wojskowy, aczkolwiek zabrakło stałego  

elementu tego typu imprez, jakim jest… grochówka! Ta pyszna zupka z pewnością 

zwiększyłaby nasze szanse na wygraną. Pomijając to małe rozczarowanie:D świetnie się 

bawiliśmy dzięki pokazom służb mundurowych oraz sympatycznej atmosferze. Pogoda  

również sprzyjała sportowej rywalizacji. Wysiłek każdego uczestnika został nagrodzony 

medalem oraz małym upominkiem. Opiekunami na tej imprezie były nasze ulubione panie:  

Henia Sukienik i Agnieszka Drumowicz. 

 

                     

 

 

 

 Agata Sowa i Daria Wańczyk, 1LO 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Z okazji  Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole, jak co roku, odbyła się uroczysta 

akademia. Wszyscy nauczyciele, obecni i emerytowani pracownicy szkoły oraz zaproszeni 

goście, w których gronie znaleźli się m.in. Anita Naczyńska i Andrzej Domagała - 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i  członek Rady Powiatu Lublinieckiego oraz poprzedni 

dyrektor ZSOT Józef Kazik mieli okazję zobaczyć program artystyczny.  Został on 

przygotowana przez zespoły: "SZOT" (w składzie Magdalena Stemarowicz kl. 2TIi, Monika 

Pluszczak kl. 2LO, Liliana Potempa kl.2HT, Kacper Świeca kl. 2LO, Olaf Kocyła kl.4TI                

i nauczyciel - Dawid Gołombowski) oraz "Skubańczyk" (w składzie Daria Wańczyk kl. 1LO, 

Dorota Wańczyk 3LO, Joanna Skubała 3TA) oraz solistę - Wojtka Ligarskiego (klasa 4TI).  

Podczas spotkania dyrektor Joanna Walczak uhonorowała nauczycieli i pracowników 

administracji i obsługi Nagrodami Dyrektora Szkoły. Samorząd Uczniowski tradycyjnie 

przygotował statuetki "Kazików". Wręczono je nauczycielom wytypowanym w głosowaniu 

społeczności szkolnej. 

 

 

 

 

 

                                                                 Katarzyna Myrcik 



KAZIK ORTOGRAF 2016 

 

W październiku obchodzimy Tydzień Świadomości Dysleksji. W ramach obchodów                   

12 października Samorząd Uczniowski przeprowadził już po raz czwarty Kazikowe Dyktando.  

Do zmagań językowych zaproszono uczniów oraz pracowników szkoły. Tekst dyktanda 

przygotowała pani Katarzyna Myrcik, a Maja Fischer z klasy 3LO podyktowała go 

uczestnikom. Sprawdzanie poprawności ortograficznej i liczenie błędów odbyło się komisyjnie. 

13 października 2016 podczas uroczystej akademii ogłoszono, kto w tym roku został szkolnym 

mistrzem ortografii. Okazało się, że najlepszy wynik otrzymała osoba podpisana XXX, a za 

tym pseudonimem ukryła się ... Joanna Walczak we własnej osobie! Statuetka i tytuł "Ortograf 

Kazik 2016" powędrowały zatem do dyrektor ZSOT! Tym samym potwierdziło się po raz 

kolejny, że nasza szkoła pracuje według najwyższych standardów. 

Gratulujemy i zapraszamy do sprawdzenia swoich sił, a cały tekst publikujemy poniżej. 

Najambitniejszych zachęcamy do startu w naszej tradycyjnej rywalizacji ortograficznej za rok. 

Niespełna piętnastoipółletnia sosnowiczanka z Pogorii czknęła hałaśliwie na dużej przerwie w liceum urszulanek 

i poczuła niepohamowaną chęć do nauki języków.  Szlifowanie brooklyńskiego akcentu utożsamiała z hitami 

Beyonce. Włoski i francuski na co dzień kojarzyła z lodami straciatella  lub kremem brulee. Do rosyjskiego czuła 

zażarty wstręt po prababce pół-Litwince, pół-Tatarce z północnowschodniej Wileńszczyzny, więc nie namyślając 

się, wybrała język Goethego i Nietzschego. Dobrnąwszy jednakowoż do der, die, das, uczuła znużenie                            

i wszechogarniającą niemoc do Niemiec. Stąd westchnęła: „Ach! Czyż nie prostsze byłoby pogrążenie się                   

w geometrii euklidesowej lub co najmniej równaniach różniczkowych wyższego rzędu? Gdybyż tak najsampierw 

otrzymać dziewięćdziesięcioośmioprocentowy wynik z matematyki, można by zdobyć miliony lajków na fejsbuku 

i fejm w Zagłębiu czy całym województwie śląskim!” 

 

                                       

 

 

                 Katarzyna Myrcik 

 

 

 



MUNDUROWI Z KAZIKA 

 

W dniach 13-16.10.2016r., drużyna  z naszej szkoły w składzie: Koloch Michał -4TM (kapitan 

zespołu), Widera Błażej-4TM, Bryś Jarosław-4TM, Wieczorek Jakub-4TM,Kacy Patryk -4TM, 

Grządziel Patryk-4TM, Grzesiak Tomasz-1HT, Tokarz Lukasz-2TII, godnie i walecznie  

reprezentowali ZSOT na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych ,,Proobronni 16’’   

w Kokotku, zorganizowanych  przez Fundację Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił 

Specjalnych ,, Szturman’’. W mistrzostwach  udział brało 19 drużyn klas mundurowych z całej 

Polski. Zawody organizowane były w formie wieloboju i rajdu  bojowego.  Pierwszy dzień      

na pętli 10 km i drugi dzień na pętli 20 km. Wśród konkurencji znalazło się m.in.  pokonywanie 

toru sprawnościowego, techniki linowe, udzielanie pierwszej pomocy, rzut granatem, bieg 

katorżnika, bieg wg mapy, pokonywanie terenu skażonego w odzieży ochronnej, przejazd 

tyrolką, strzelanie zespołowe z broni wojskowej, zadania ogniowe z pistoletu maszynowego       

i strzelby gładkolufowej, killhase ASG, transport rannego, zadania snajperskie z broni długiej, 

bieg na orientację, holowanie pojazdu i wiele innych żołnierskich zadań. Po dwóch dniach 

zmagań w trudzie i błocie ostatecznie zajęliśmy  11 miejsce. Trzech zawodników tj. Wolka 

Monika z kl. 2HT, Drynda Aleksander z kl. 2TII i Stemarowicz Magdalena  z kl. 2TII, którzy 

byli w drużynie ,,Rezerwistów’’ utworzonej z zawodników rezerwowych klas mundurowych,  

zajęli 10 miejsce. Wszystkim  zawodnikom gratuluję ! To był naprawdę ogromny wojskowy 

wysiłek i bój! Nasza szkoła może czuć się bezpieczna, bo proobronni są wśród nas;o) 

Dziękujemy też naszym wolontariuszkom Basi Maciuch (2TIM), Monice Kosiadzie (2TII)           

i Magdzie Stemarowicz (2TII), które dzielnie walczyły z papierami w biurze zawodów. 

 

 

 

                                                    Agnieszka Drumowicz 

 



WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI ZSOT Z MPBP W LUBLIŃCU 

 

W ramach współpracy międzybibliotecznej uczniowie wszystkich klas pierwszych wraz               

z nauczycielami języka polskiego otrzymali zaproszenie z Miejsko-Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Lublińcu na zajęcia biblioteczne. 

Między innymi bohaterowie zdjęć, uczniowie klasy 1TI, mieli okazję zapoznać się ze zbiorami 

lublinieckiej biblioteki, pod okiem pracownika placówki wprawiali się w wyszukiwaniu 

pozycji książkowych w katalogu internetowym, a na końcu chętne osoby skorzystały z okazji   

i założyły konta czytelnicze.  

 

 

 

              Milena Doleżych- Szymiczek 

 

 

 



SPOTKANIE Z MISTRZEM 

 

20 października grupa maturzystek z klasy dziennikarsko-menadżerskiej i hotelarskiej 

uczestniczyły w spotkaniu z wybitnym sportowcem Adamem Małyszem zorganizowanym 

przez Politechnikę Częstochowską w auli Wydziału Zarządzania. Adam Małysz opowiedział 

nam o swoich młodzieńczych latach, początkach w skokach narciarskich, wzlotach i upadkach, 

oraz wytrwałym dążeniu do celu. Podsumowując, dzisiejsze spotkanie dało nam dużo 

motywacji do spełniania  własnych celów i realizacji się w tym, co robimy najlepiej. Bardzo 

dziękujemy pani Heni Sukienik oraz towarzyszącej nam pani Krystynie Pacudzie za wspólny 

wyjazd i możliwość  spotkania z mistrzem. 

 

 

                       

 

 

 

 Ewa Kania 3 LO 

 

 

 

 

 

 

 



DZIENNIKARSTWO I TEATR- ZSOT W KRAKOWIE 

 

21 października 2016 grupa uczniów z naszej szkoły brała udział w wycieczce do Krakowa 

zorganizowanej przez Annę i Marię Kubat. 

Program wyjazdu był bardzo zróżnicowany. Uczniowie podzielili się na dwie grupy. Klasy 

technikum wzięły udział w zajęciach na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. 

Licealiści z 1, 2 i 3 LO uczestniczyli natomiast w ciekawych zajęciach w Instytucie Geografii 

i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a oprócz tego mieli niepowtarzalną 

okazję zwiedzić od środka siedzibę największej rozgłośni radiowej w Polsce, mianowicie radia 

RMF FM. Zwieńczeniem wycieczki dla obu grup był spektakl pt. „Lot nad kukułczym 

gniazdem” w Teatrze Bagatela. 

 

 

 

                                                                                                            

 

A. Chałupka 1LO 

 



POWIATOWE MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM 

 

25 października w Gimnazjum nr 1 rozgrywane były Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie 

Stołowym. Nasze reprezentacje w kategorii dziewcząt i chłopców zajęły trzecie miejsce. ZSOT  

reprezentowali: Barbara Maciuch (2TIM), Ewelina Bula (1TIB), Weronika Macioł (1TIB), 

Bartosz Umlauf (2HT), Denis Funk (2TB), Szymon Panek (3LO). Opiekunem grupy był 

Krzysztof Kubica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URODZINOWY WOLONTARIAT 

 

21 października br. w Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu odbyło się 

przyjęcie urodzinowe dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta z okazji 90 Urodzin 

Kubusia Puchatka . Dwie uczennice naszej szkoły: Dagmara Grzyb z klasy 2HT i Magdalena 

Stemarowicz z klasy 2TII brały udział w organizacji tego wydarzenia jako wolontariuszki.         

W czasie przyjęcia dzieci mogły posłuchać bajki o Kubusiu Puchatku, porywalizować                   

w drużynach oraz pobawić się w pieczenie ciasteczek urodzinowych. Gwoździem programu 

był jednak tort urodzinowy dla Kubusia, który zachwycił zarówno najmłodszych uczestników 

wydarzenia, jak i tych starszych. 

 

 

                                                                        Magda Stemarowicz, klasa 2TII 

 

 

 



SPOTKANIE AUTORSKIE 

 

W środę w ramach projektu  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbyło się 

spotkanie autorskie z absolwentem naszej szkoły, o. Tomaszem Maniurą OMI. O. Tomasz jest 

założycielem grupy NINIWA i pasjonatem podróży rowerowych. Każdego roku razem z grupą  

wyrusza na rowerach w trasy do dalekich krajów bez ustalonych przystanków i noclegów, 

znając tylko cel swojej wyprawy. Z każdej podróży powstaje relacja, m.in. w postaci książek, 

które dostępne są również w naszej Bibliotece szkolnej. 

 

Nasz gość pasjonująco opowiadał jak wraz z grupą młodych ludzi podróżują w nieznane, 

zatrzymują się tam, gdzie ich przyjmą, a posilają się tym, co otrzymają od gościnnej zwykle 

ludności miejscowej. Podróżnicy przeżywają niesamowite przygody, poznają ciekawych ludzi 

i zdobywają wiele życiowych doświadczeń. Opowieści były pełne pasji i inspiracji, zachęcały 

do podejmowania nowych wyzwań. Po spotkaniu wszyscy żałowaliśmy, że trwało ono tak 

krótko! Nic tylko brać plecak i jechać w nieznane lub przeżyć podróż czytając spisane 

wyprawy. 

 

  

 

 Ania Wróbel, 1LO 

 



UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU  

                                              „RAZEM ZBUDUJEMY EUROPĘ” 

 

27 października 2016r. w obecności klas budowlanych ZSOT oraz zaproszonych gości odbyła 

się konferencja podsumowująca projekt "Razem zbudujemy Europę" oraz promująca inne 

działania na rzecz kształcenia za granicą uczniów i nauczycieli. 

 

Podczas konferencji dyrektor Joanna Walczak wręczyła 20 uczestnikom z klas 2 i 3 TB 

dwujęzyczne certyfikaty uczestnictwa, zaświadczenia o ukończeniu kursu języka niemieckiego 

zawodowego w branży budowlanej oraz dokumenty Europass Mobilność, które są honorowane 

przez pracodawców we wszystkich krajach europejskich.  

Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację rezultatów projektu w ramach działania: "Staże 

zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia 

zawodowego" programu POWER VET, którą przygotował Kamil Golis z klasy 3TB. Prócz 

niego na scenie pojawili się uczniowie uczestniczący w projekcie Erasmus + "Europejski rynek 

pracy dla młodych". Na zaproszenie ZSOT odpowiedziały także inne szkoły. Nauczyciele 

wysłuchali z zainteresowaniem informacji na temat projektu "Gimnazjum XXI wieku"w 

ramach działania "Mobilność kadry edukacji szkolnej", które przedstawiły Bożena Włodarczyk 

i Katarzyna Małek z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu.  

Podczas konferencji głos zabrała także Jolanta Wróbel odpowiedzialna za całe przedsięwzięcie 

realizowane na rzecz uczniów naszej szkoły przez Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w 

Lublińcu. Zaskoczeniem i miłym akcentem na koniec konferencji były podziękowania uczniów 

uczestniczących w stażu w Cottbus dla nauczycieli zaangażowanych w projekt i pani dyrektor- 

inicjatorki wszystkich działań proeuropejskich  w ZSOT.\ 

 

 

  



 

 

 

                                

                                                                                              Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4TB/ HT OBRONIŁA MISTRZOWSKI TYTUŁ! 

 

W ostatni piątek października,  przy słonecznej pogodzie i  pełnych trybunach   na naszym 

Orliku odbyły się mecze finałowe Mistrzostw Szkoły w Piłce Nożnej 2016/17. Po ponad 

miesiącu piłkarskich zmagań przerywanych  wycieczkami, zawodami oraz po prostu kapryśną 

aurą dwanaście startujących ekip po eliminacyjnych bojach w grupach wyłoniło spośród siebie 

najlepszą czwórkę. W małym finale- czyli meczu o III miejsce spotkały się rewelacyjna 1TIB 

oraz 2TII. Początek spotkania nie wskazywał na wielkie emocje w końcówce meczu, bo już po 

10 minutach 3:0 prowadzili informatycy, jednak do gry wracają budowlańcy i kapitalna gra 

pierwszaków doprowadziła do remisu 4:4 i dogrywki! Ostateczne rozstrzygnięcie nadeszło 

dopiero w ostatniej doliczonej minucie dogrywki, w której najlepiej w polu karnym odnalazł 

się niepilnowany Szymon Kasprzak strzelając decydującą na 5:4 bramkę dającą III miejsce 

klasie 2TII. 

Wielki finał, w którym spotkały się bez wątpienia dwie najlepsze drużyny tegorocznych 

rozgrywek przyniósł jeszcze większe emocje, bo wymiana ciosów w regulaminowym czasie 

gry oraz-  jak się potem okazało- również w dziesięciominutowej dogrywce przyniosła remis 

2:2. W serii rzutów karnych kapitalnie bronił Daniel Prokopowicz (po raz drugi z rzędu 

wybrany najlepszym bramkarzem mistrzostw!) z 4TB/HT i to dzięki niemu maturzyści                 

z budowlanki wygrywając z 3TB/LO/TA 2:1 obronili mistrzowski tytuł sprzed roku!  

Po meczu finałowym wręczenia nagród oraz dyplomów wspólnie z organizatorami dokonała 

pani wicedyrektor Jolanta Wróbel. 

 

 

 

 Organizatorzy: J. Łuczyński, K. Kubica, A. Gawin 

 

 

 



OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIE MILITARNE  

                                                                DLA MŁODZIEŻY 

 

W dniach 28-30.10.2016r. dzielna i wytrwała reprezentacja uczniów  naszej szkoły w składzie: 

Bryś Jarosław  (4TM), Grządziel Patryk (4TM), Grabińska Julia (4TB), Jureczko Mikołaj 

(3LO), Psiuk Robert (2TIM), Maciuch Barbara (2TIM), Wolka Monika (2HT), Stemarowicz 

Magda (2TII), Kosiada Monika (2TII), Gajowczyk Przemek (2TII), Grzesiak Tomasz (1HT) 

wraz z opiekunem p. Agnieszką Drumowicz, wzięła udział w Szkoleniu Militarnym 

organizowanym przez Fundację Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych 

,,Szturman’’ w Kokotku. Celem szkolenia prowadzonego przez kadrę instruktorów wojsk 

specjalnych, było ukształtowanie w młodzieży postaw proobronnych , przygotowanie uczniów  

do służby wojskowej  oraz służby  w wojskach obrony terytorialnej. Program obejmował m.in.: 

zajęcia strzeleckie, trening samoobrony w systemie KRAV MAGA, taktykę pokonywania 

terenu, OPBMR, terenoznawstwo- poruszanie  się z mapą w terenie i bez mapy, techniki linowe, 

bytowanie i przetrwanie w różnych warunkach i wiele innych atrakcji.  

 

 

                      

 

                                                    Koordynator: Agnieszka Drumowicz 

 

 

 

 



JABŁKOWE KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE 

 
3 listopada odbyła się II edycja konkursów: "Apple Pie" oraz "Kompozycja z jabłkiem w roli 

głównej". 

Każdy uczeń i nauczyciel mógł wziąć udział w degustacji ciasta i oddać swój głos na najlepsze 

ciasto i kompozycję. 

 

Po przeliczeniu głosów zwycięzcami "Apple Pie" zostali: 

1 miejsce - Dominika Drohomirecka z klasy 3TA  

2 miejsce - Julia Gorgosz z klasy 2TB, 

3 miejsce - Monika Wolka z klasy 2HT, 

Wyróżnienie: Mateusz Morawski również z klasy 2HT. 

 

W konkursie na jabłkową kompozycję zwycięzcami zostali: 

1 miejsce - Agata Mańczyk z klasy 2TA, 

2 miejsce ex aequo Aleksandra Trzebińska i Ewelina Walocha z klasy 3TA, 

3 miejsce - Karolina Serafin z tej samej klasy. 

 

Impreza została zorganizowana pod czujnym okiem pani Danuty Gajdy, Oksany Terleckiej-

Żyłki oraz uczennic klasy 3TA. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Magda Kasprzyk, klasa 3TA\ 

 



DZIEŃ DLA ZDROWIA 

 
W piątek, 4 listopada, w naszej szkole po raz kolejny odbyła się impreza pod hasłem 

„Dzień dla zdrowia”. Tym razem organizatorami byli uczniowie klas 1LO i 2TA. 

W zabawie wzięli udział uczniowie poszczególnych klas naszej szkoły, a także nasi goście: 

klasa 2c z Gimnazjum nr 1. 

 

Uczniowie mogli skosztować przeróżnych smakołyków przygotowanych przez organizatorów,  

były to m.in. owoce, ciasteczka marchewkowe i owsiane, a także soki, świeże mleko i domowe 

przetwory. Było bardzo smacznie, zdrowo i kolorowo:)  

 

Poza degustacją i konkursami odbyła się również prezentacja na temat zdrowego stylu życia, 

którą poprowadziła Agata Sowa razem z Martyną Gołąbek  z kl. 1LO.  

Część merytoryczna miała za zadanie, nie tylko zwrócić naszą uwagę na zdrowe odżywianie, 

ale także zachęcić nas do aktywności fizycznej.  Chcieliśmy tym sposobem zasygnalizować,   

że w naszej szkole mówimy absolutne STOP ZWOLNIENIOM z  WF-u”!!! 

W tym celu odbyły się liczne pokazy taneczne i sportowe, obrazujące to, że aktywność fizyczna 

może być łatwa, przyjemna i w dodatku przynosić doskonałe rezultaty. 

Event urozmaicił występ naszej koleżanki  - Agaty Ciesielskiej z kl. 1LO, która wygłosiła 

zabawny monolog  o perypetiach pana chcącego zabrać się za ćwiczenia na siłowni. Śmiechu 

było co niemiara. 

 

Nie zabrakło także konkursów i quizów z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. 

Jednym z nich był konkurs, w którym należało skompletować jak najzdrowsze drugie śniadanie 

do szkoły korzystając z dostępnych na sali przekąsek.  

Uczestnicy dostali pudełka śniadaniowe i tylko 2 minuty na realizację zadania.  

Rywalizacja była zacięta, a jury miało spory dylemat, które śniadanie okazało się  najzdrowsze 

i  ostatecznie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. 

 

Podsumowując,  event był bardzo udany i mamy nadzieję, że przyniesie wymierne efekty. 

Udowodniliśmy, że zdrowy styl życia może być przyjemny i łatwy do wdrożenia, a lekcje 

wychowania fizycznego nie muszą być traktowane jak „zło konieczne”,  a mogą okazać się  

dobrą zabawą. 

 

Koordynatorkami całej imprezy były panie  Henia Sukienik i  Agnieszka Drumowicz 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                 Aleksandra Chałupka, klasa 1LO 

 



KOTYLIONY NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 
Z okazji Święta Niepodległości  Samorząd Uczniowski postanowił przybliżyć uczniom ZSOT 

znaczenie tego dnia. Jest ono bardzo ważne dla nas, Polaków. Upamiętnia zakończenie I wojny 

światowej, ale również przejęcie władzy wojskowej z rąk Rady Regencyjnej przez Józefa 

Piłsudskiego, co uznaje się za symboliczny dzień odzyskania niepodległości. Dzięki temu 

Polska wróciła na mapy po 123 latach niewoli! 

  

Samorząd  przeprowadził  warsztaty, podczas których  wykonywano patriotyczne kotyliony. 

Akcję koordynowały Agnieszka Rode i Joanna Pyzik z klasy 2LO. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 Joanna Pyzik 

 

 

 

 

 

 



UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

W miniony czwartek odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 98. rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Kolejne prezentacje, filmy przygotowane przez uczniów                 

(w ramach "Projektu POLSKA") okazały się być odpowiedzią na pytanie, czym dla młodego 

człowieka jest patriotyzm.  

Natomiast 11 Listopada na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu odbyły się oficjalne 

uroczystości upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystościom 

państwowym towarzyszyła uroczysta msza polowa, przemówienia władz miasta i powiatu, 

posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Gawrona oraz senatora Ryszarda Majera. 

Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów na grobach żołnierzy 

przez przybyłe delegacje z lublinieckich urzędów oraz instytucji oświatowych i społecznych. 

Na czele delegacji ZSOT stanęła dyrektor szkoły - Joanna Walczak a wraz z nią nauczyciele 

oraz uczniowie. 

 

 

 

                                      

 

 

                                                                                              Mateusz Urbańczyk, 2 TII 



PODBÓJ STOLICY 

 

17 listopada cześć uczniów klas 1LO i 2TA wyruszyło na podbój stolicy w towarzystwie 

uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych. 

Głównym celem wyjazdu była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie mieliśmy 

okazję lepiej poznać i zrozumieć historię walki o wolność naszego kraju.  

Wszystkie wystawy, filmy i infografiki zrobiły na nas ogromne wrażenie, ale szczególnie 

spodobało nam się zbieranie tzw. "kartek z kalendarza", na których zarejestrowane zostały 

poszczególne dni powstania, a także najważniejsze fakty z nimi związane. 

Po zakończeniu zwiedzania muzeum, przyszedł czas na zwiedzanie Warszawy. Odbyliśmy 

spacer po Starówce, zobaczyliśmy Pomnik Józefa Piłsudskiego, Zamek Królewski i Kolumnę 

Zygmunta, a także Grób Nieznanego Żołnierza.  

Mieliśmy szczęście, ponieważ pojawiliśmy tam akurat w momencie zmiany warty, co było 

dodatkową atrakcją. 

Wyjeżdżając z Warszawy było już ciemno, więc mogliśmy podziwiać spektakularny widok 

miasta. Było naprawdę pięknie.  

Specjalne podziękowania kierujemy dla JWK w Lublińcu, to właśnie dzięki naszej współpracy 

udało nam się zorganizować ten wyjazd.  

Dziękujemy także naszym drogim wychowawczyniom pani Heni Sukienik i pani Agnieszce 

Drumowicz. 

 

 

 

 

                                
 

     

                                                                                               Uczestnicy z klasy1LO, 2TA 

 

 

 

 

 

 



MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 

 
17 listopada w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wręczono medale  

najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty. Podczas uroczystej gali odznaczono aż trzy 

osoby zatrudnione w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych.  

Pani Alina Lipowska, pedagog, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, otrzymała 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę, pani Małgorzata Jeziorska, pracownik obsługi technicznej, 

otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, natomiast pani Aleksandra Bawor, 

nauczycielka języka niemieckiego (która obecnie przebywa na urlopie dla poratowania 

zdrowia) otrzymała Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. 

 

Otrzymane odznaczenia są świadectwem wykonywania służbowych obowiązków wzorowo        

i z pełnym oddaniem.  

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów.  

My także doceniamy Waszą pracę! 

 

Koleżanki i koledzy z ZSOT 

  

                                              

  

 

 



OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W KAZIKU 

 

21 listopada w naszej szkole został zorganizowany happening z okazji Ogólnopolskiego Dnia 

Praw Dziecka. Był to doskonały moment, żeby zastanowić się nad prawami dziecka, jego 

problemami, potrzebami, a także obowiązkami i odpowiedzialnością, która za tym idzie. Myślą 

przewodnią tego dnia stały się słowa Janusza Korczaka – wielkiego działacza na rzecz praw 

dzieci: „Nie ma dziecka, jest człowiek”.  

Uczniowie klasy 1TI - Piotr Stępień i Michał Wieczorek przygotowali prezentację dotyczącą 

praw dziecka oraz ich przestrzegania. Oprócz tego przygotowali stronę internetową, która 

rozszerzyła informacje zawarte w prezentacji. Prezentacja była wyświetlana w holu głównym 

szkoły na trzeciej i czwartej przerwie. W szkole porozwieszano również kody QR, które można 

było zeskanować, a potem wejść na polecaną stronę.  

 

 

                             

 

 

                                                                                                       Piotr Stępień, 1TI 

 

 

 

 

 



WYRÓŻNIENIE DLA DYREKTOR JOANNY WALCZAK 

 

Miło nam poinformować, iż dyrektor ZSOT -  Joanna Walczak  została wyróżniona nominacją 

do nagrody EDUinspirator 2016  w kategorii Edukacja Zawodowa, przyznawanej w konkursie 

organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu 

Erasmus+. Nominacja była tym większym zaszczytem, że grono wyróżnionych to zaledwie 

cztery osoby z całej Polski. 

Hasłem przewodnim konkursu EDUinspirator 2016  było „Inspiruj, edukuj, motywuj”. Komisja 

konkursowa wyłoniła osoby, które  działają aktywnie w dziedzinie edukacji, podejmując nowe 

wyzwania i współpracujących  z innymi osobami ze swojego otoczenia na rzecz rozwoju 

systemu edukacji. Celem konkursu było  promowanie działań, które przyczyniły się                     

do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym. Konkurs był także potwierdzeniem wpływu, 

jaki mobilność edukacyjna wywiera na rozwój zawodowy i osobisty indywidualnych 

beneficjentów. 

Dodajmy, że działalność dyrektor Joanny Walczak na rzecz uczniów ZSOT, liczne projekty 

staży zagranicznych i wymian międzynarodowych, a przy tym stała dbałość o wysokie wyniki 

i standardy kształcenia były wielokrotnie doceniane, m.in. przez Ministra Gospodarki, 

niezależne instytucje związane z oświatą, a w październiku bieżącego roku - również przez 

Starostę Lublinieckiego. 

 

 

                                              

 

             Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

 



SZKOLENIE POD OKIEM KOMANDOSÓW 

 

21 listopada, dzięki współpracy naszej szkoły z Jednostką Wojskową Komandosów, 

,,Kazikowa Drużyna Proobronna’’ z p. Agnieszką Drumowicz,  stawiła czoło wymaganiom 

Komandosów z JWK podczas biegu patrolowo-medycznego i biegu na orientację. Przed 

przystąpieniem do głównej części manewrów, wszyscy uczniowie odbyli szkolenie w zakresie 

pierwszej pomocy w wypadku komunikacyjnym, transportowanie rannego na noszach, 

strzelanie w ruchu z broni, wyznaczanie azymutu oraz przetrwanie i bytowanie w trudnych 

warunkach. Po odbytym szkoleniu, podzieleni na grupy, ruszyliśmy w las, gdzie czekały na nas 

punkty kontrolne z różnymi zadaniami, które udało nam się wykonać. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Magda Stemarowicz 

                                                                                   Monika Kosiada 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT KROKUS 

 

Już po raz czwarty w naszej szkole realizowany jest projekt "Krokus". Idea projektu polega       

na upamiętnieniu dzieci zamordowanych podczas II wojny światowej, a szczególnie w czasie 

Holokaustu. Irlandzkie Towarzystwo Pamięci o Holokauście i Żydowskie Muzeum Galicja        

z Krakowa rozsyłają do szkół cebulki żółtych krokusów, a jedna cebulka jest przypomnieniem 

jednego zgładzonego dziecka.  

W tym roku posadziliśmy 300 kwiatów, które, jak zwykle, rozkwitną pięknie na samym 

początku wiosny. 

Do akcji włączyło się już kolejne pokolenie techników architektury krajobrazu, które pod 

opieką pani Weroniki Marcol przygotowało rabatki kwiatowe.  

 

Nad merytorycznym kształtem projektu czuwa od początku p. Gabriela Berbesz-Kupiec. 

 

 

 

 

                                          

  

 

 

 



STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW 

 

We wtorek 29 listopada uczniowie ZSOT, Małgorzata Kupiec z 3LO i Patryk Woroniak z  3TB, 

wzięli udział w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów, 

która odbyła się w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Częstochowie. Bardzo 

miło jest znaleźć się w tak elitarnym gronie i czuliśmy się z tego tytułu wyróżnieni. Wydarzenie, 

na wysokim oczywiście poziomie artystycznym, przebiegało w wyjątkowo patetycznym tonie, 

co nieco usztywniło atmosferę, ale przecież nie co dzień otrzymuje się tak prestiżowe 

wyróżnienie. 

 

 

 

 

 

                                                                                              Gosia Kupiec, 3LO 

 

 

 



#MANNEQUINCHALLENGE 

 

Ostatnio w Internecie bardzo popularny jest #mannequinchallenge. My jako szkoła idąca             

z duchem czasu, postanowiliśmy również podjąć wyzwanie- włączyć się w akcję i nagrać nasz 

własny, „kazikowy”  filmik, na którym zaprezentowaliśmy wszystkie zawody i profile 

funkcjonujące w ZSOT. 

1 grudnia 2016 dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji 

zorganizowanej przez Piotra Stępnia i Michała Wieczorka z 1TI pod nadzorem opiekunki 

Samorządu Uczniowskiego – Anny Kubat. Wszystko udało się zrobić w ciągu zaledwie dwóch 

dni, co jest imponującym osiągnięciem.  

 

 

    

          

 

 

                                                                                                      

                                                                                                 Piotrek i Michał    

 

 



ANDRZEJKI 

 

Pod koniec listopada, jak co roku obchodzi się dobrze wszystkim znane Andrzejki. Andrzejów 

u nas jak na lekarstwo, ale słynne imieniny nie ominęły naszej szkoły i przybrały formę 

nawiązującą do "Miasteczka Salem"!  

Wielu uczniów mogło zasięgnąć porad czarownic oraz Cyganek, potrafiących powiedzieć co 

nieco o naszej przyszłości. Dowiedzieliśmy się, jaki zawód będziemy wykonywać oraz jak 

będzie wyglądała nasza miłość - kiedy ona nastąpi i jakie będzie imię naszej drugiej połówki. 

Magiczna kula wywróżyła wielu dziewczynom partnera na studniówkę, a karty skierowały 

niektórych do… zakonu. Na osłodę można było skosztować ciasteczka oczywiście z kolejną 

wróżbą, a także magicznych eliksirów! Nie zabrakło również klasycznego odczytywania 

przyszłości z dłoni! 

Amatorów poznawania swojej przyszłości (z przymrużeniem oka) było wielu. Na przerwach 

tłumy uczniów i nauczycieli odwiedzały nasze miasteczko! Mamy nadzieję, że wszyscy 

korzystający z usług „jasnowidzów” bawili się tak samo dobrze, jak osoby przepowiadające 

przyszłość, a wszystkie dobre i miłe wróżby spełnią się jak najszybciej! 

Wspaniały i klimatyczny dzień zorganizował Samorząd Uczniowski  we współpracy z uczniami 

klas: 2HT, 2TII, 2LO oraz  2TIB. 

 

 

                       

 

                                                                   Monika Pluszczak 2LO, Joanna Chyra 2HT 

 

 

 



 IV GALA WOLONTARIATU 

 

2 grudnia w MDK odbyła się uroczysta IV Lubliniecka Gala Wolontariatu. Honorowy patronat 

nad przedsięwzięciem objęli  Starosta Powiatu Lublinieckiego- pan Joachim Smyła i Burmistrz 

Miasta Lublińca- pan Edward Maniura.  

Gala umożliwia zaprezentowanie i wyróżnienie wolontariuszy, którzy pracują i wspierają   

potrzebujących mieszkańców naszego powiatu. Wolontariusz to  osoba o ogromnym sercu, 

dużej wrażliwości i empatii, osoba potrafiąca dzielić się tym, co najcenniejsze- swoją  uwagą, 

serdecznością i  pomocą.  

Wolontariusze wyróżniani byli w dwóch kategoriach: wolontariatu indywidualnego                        

i wolontariatu grupowego.  

Wyróżnienie otrzymała Wioletta Zazgórnik z klasy 3LO,  za zainicjowanie      i realizację akcji 

pomocy  dla niepełnosprawnego  nastolatka z Lublińca.  

W kategorii  wolontariat zbiorowy nagrodzone zostały uczennice klasy 2HT: Dagmara Grzyb   

i Monika Wolka. Nie było chyba w szkole akcji, w której uczennice te  by nie uczestniczyły. 

Angażują się w pomoc dla przedszkola, pracę w  klubie seniora, popularyzacje pierwszej  

pomocy  przedmedycznej i w wiele innych działań, których celem jest  wsparcie osób  

potrzebujących. Wyróżnione uczennice pracują w  Szkolnym Klubie Wolontariatu, którego 

opiekunami są  panie  Alina Lipowska i Mariola Strzoda.  

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy, aby ich zapał i zaangażowanie zarażał 

innych.  

Każdy może zostać wolontariuszem wystarczy rozejrzeć się i dostrzec drugiego człowieka. 

 

 

 Pedagodzy szkolni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYCIECZKA DO SIEDZIBY FIRMY SCHWER 

 

2 grudnia  odbyła się wycieczka klasy I TM do firmy SCHWER w Lublińcu, gdzie uczniowie 

zapoznali się z procesem produkcji połączeń rurowych, armatury gwintowej oraz różnego typu 

złączek ze stali kwasoodpornej. Uczniowie obserwowali również pracę na obrabiarkach 

sterowanych numerycznie CNC. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                              Iwona Gnych 

 

 

 

 

 

 



TYTUŁ SZKOŁU UCZĄCEJ SIĘ DLA ZSOT 

PODSUMOWANIE PANELU ORAZ SPACERU  

                                                                   EDUKACYJNEGO 

 

2 grudnia  w naszej szkole odbył   panel podsumowujący kilkuletni program edukacyjny         

oraz Spacer Edukacyjny, który zakończył się uroczystym wręczeniem Tytułu Szkoły Uczącej. 

W panelu oraz Spacerze Edukacyjnym wzięli udział nauczyciele z Zespołu  Szkół nr 1                  

w Tychach, Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

z Lubojny oraz inni  zaproszeni  goście: członkowie Rady Rodziców, przedstawiciele Starostwa 

Powiatowego w Lublińcu: pani Bożena Podleśka oraz pani Anita Naczyńska. Odwiedzili nas 

również dyrektorzy wszystkich szkół lublinieckich. Spacer Edukacyjny odbył się na 3 godzinie 

lekcyjnej. W jego trakcie nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół oraz nauczyciele ZSOT 

obserwowali lekcje: historii, geografii, przedmiotów budowalnych, języka niemieckiego, 

angielskiego oraz języka polskiego. 

Po przeprowadzonym spacerze wszyscy podzielili się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielami 

uczącymi oraz uczniami biorącymi udział w przedsięwzięciu edukacyjnym.   

W drugiej części dnia, po wyczerpującej dyskusji panelowej, w której wzięli udział także 

pozostali zaproszeni goście, nastąpiło uroczyste wręczenie na ręce Pani dyrektor, Joanny 

Walczak, tytułu Szkoły Uczącej Się, na który zasłużyliśmy w czasie sześciu kolejnych lat pracy. 

 

 

                      

 

 



BIEG MIKOŁAJKOWY 

 

W niedzielę 4 grudnia reprezentacja uczniów  z naszej szkoły z opiekunem p. Agnieszką 

Drumowicz, wzięła udział w przełajowym ,,Biegu Mikołajkowym’’ na dystansie 5km, 

organizowanym przez WKB META Lubliniec. W biegu wystartowało ok. 400 zawodników 

wraz z naszym reprezentantem katedry wychowania fizycznego-  p. Arturem Gawinem. 

Najszybszy z ,,Kazika’’ okazał się Szymon Serafin z kl.1HT , który uplasował się na 4 miejscu 

w swojej kategorii wiekowej z czasem 00:21:20. Głównym celem biegu, oprócz miłej zabawy, 

była zbiórka pieniędzy na rehabilitację dla chorego dziecka. Na mecie każdy uczestnik otrzymał 

mikołajkowy medal-dzwonek, a po biegu wszyscy odpoczywali przy ognisku, grochówce            

i mikołajkowych łakociach. 

 

 

  

 

 

               Agnieszka Drumowicz 

 

 



MIKOŁAJKI 2016 

 

Który uczeń nie skorzystałby z możliwości "ochrony" przed odpytywaniem?  Taką ochronę       

6 grudnia dawała w naszej szkole mikołajowa czapka! Nikt, kto tylko miał ją na głowie, nie 

musiał się stresować, gdy z ust nauczyciela padały słowa: „do odpowiedzi przyjdzie...” Jednak 

to nie wszystko, co dziś dla nas przygotował Mikołaj. Wraz ze swoją świąteczną ekipą 

odwiedził nas w klasach rozdając przepyszne cukierki. Warunkiem było jednak zaśpiewanie 

kolędy przez  całą klasę.  

W tym roku wszyscy okazali się grzeczni i każda klasa zasłużyła na cukierki.  

Skoro jednak Mikołaj ma odwiedzić nas również za rok, powinniśmy troszczyć się o dobre 

zachowanie przez następnych 12 miesięcy. 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                                                                                           Joanna Chyra, 2HT 

 

 

 

 

 

 

  

 



BERLIN 2016 

 

O godzinie 3 nad ranem większość ludzi raczej śpi. Jednak tak się złożyło, że 8 grudnia 2016r. 

spora grupa uczniów naszej szkoły postanowiła o tej godzinie pojechać do Berlina. Może 

wstawanie z łóżka o tej porze do najprzyjemniejszych nie należało, jednak po chwili i tak każdy 

już smacznie spał na wygodnych siedzeniach autobusu. Jazda minęła szybko i już ok. godziny 

10 rozpoczęliśmy zwiedzanie stolicy. Obejrzeliśmy Bramę Brandenburską, Katedrę                  

św. Jadwigi, a nawet fragment historycznego Muru Berlińskiego. O wszystkim dowiedzieliśmy 

się naprawdę wiele, ale na samym zwiedzaniu się nie skończyło. Wybraliśmy  się również na 

przepiękny, wypełniony światełkami, świąteczną atmosferą Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Wszędzie było tak pięknie i świątecznie, że wydawało się, że 8 grudnia zmienił się w 24. Było 

to niesamowite przeżycie, dekoracje były wręcz przepiękne. Wokół nas było mnóstwo choinek, 

lampek, stajenka, a w centrum jarmarku-  lodowisko. Wszędzie unosił się zapach świątecznych 

pierników, orzechów w karmelu, kiełbasek oraz grzanego wina. Nastrój świąt czuło się                 

w powietrzu. Wszyscy wyszli z torbami pełnymi zakupów które, pewnie zostaną  wykorzystane 

jako prezenty dla najbliższych. 

Wieczorem  nasz autokar ruszył z powrotem w kierunku Lublińca. Wielu po tak 

wyczerpującym dniu zasnęło, ale wielu  wymieniało się historiami, jakie przytrafiły im się 

podczas zwiedzania Berlina.. 

 

 

                                  

 

                                                                                                         Joanna Chyra 2HT 

                                                                                                         Weronika Spojda 3LO 

 

 



IV HALOWY KAZIKOWY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 

 

W ubiegły piątek w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 odbył się, organizowany przez 

samorząd uczniowski już po raz czwarty Kazikowy Halowy Turniej Mikołajkowy. W turnieju 

wzięło udział aż 13 drużyn,  a wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicielek płci 

pięknej!  Najpierw odbyła się faza eliminacyjna, w której spośród 4 grup wyłoniono 4 najlepsze 

drużyny z każdego rocznika, czyli reprezentacje klas 1TIB, 2TII, 3TI/LO/TA i 4TB/HT. Do 

finału przeszła reprezentacja klasy 1TIB wygrywając 2:1 z 3TI/LO/TA i klasa 4TB /HT 

pokonując w rzutach karnych 4:3 klasę 2TII. W meczu finałowym reprezentanci klasy 4TB/HT 

jeszcze raz udowodnili, że nie przez przypadek to oni są aktualnymi dwukrotnymi Mistrzami 

Szkoły pokonując 2:1 1TIB i tym samym wygrywając IV Kazikowy Halowy Turniej 

Mikołajkowy!  

Wszystkie drużyny otrzymały zaprojektowane i wykonane przez Mariusza Mańkę z 2TII 

pamiątkowe dyplomy, zaś najlepsza drużyna zasłużony śliczny, różowo-srebrny puchar  

ufundowany ze środków Rady Rodziców ZSOT. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Artur Gawin 

 



WROCŁAW Z BOŻYM NARODZENIEM W TLE 

 

9 grudnia grupa uczniów z klas 1LO i 1TI z optymistycznym nastawieniem wyruszyła                 

na podbój Wrocławia, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić malowniczy budynek Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Pani przewodnik przybliżyła nam historię uczelni liczącej ponad 300 lat.          

W zachwyt wprawił nas widok panoramy Wrocławia, który mieliśmy okazję podziwiać z wieży 

widokowej (zwanej matematyczną) mieszczącej się na terenie uniwersytetu. Następnie 

udaliśmy się na warsztaty prowadzone przez studenckie koła naukowe, gdzie każdy znalazł 

stoisko adekwatne do własnych zainteresowań. Kolejną atrakcją wycieczki był Jarmark 

Bożonarodzeniowy.  

 

 

 

 

 

                                                                            Agata Ciesielska 1LO 



CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE 

 

Z początkiem grudnia Biblioteka udostępniła nowo zakupione w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa książki, wybrane przez uczniów, rodziców i nauczycieli 

naszej szkoły. Hity wydawnicze ostatnich miesięcy cieszą się ogromną popularnością. 

Największe zainteresowanie wykazała klasa 4TB i klasa 2HT.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        B.Dudek, M. Mikołajczyk- Szczęsna 

 

 

 



INFORMATYCY- OMNIBUSY 

 

Kto reprezentował ZSOT w XXV Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia? To oczywiste, że… 

informatycy! Dwoje reprezentantów klasy 1TIB - Felicja Świerczok i Mateusz Dworaczyk  

musiało wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, 

ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Celem olimpiady jest 

wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie 

umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia. I jak się okazało, informatycy 

także potrafią zadbać o własne zdrowie. Walka była zacięta, a dogrywki dwie. W wyniku tego 

boju Felicja Świerczok uzyskała tytuł laureatki II miejsca etapu powiatowego. Bardzo się 

cieszymy i gratulujemy. Uczestnicy zapowiedzieli, że w kolejnym roku nie dadzą się 

zwyciężyć. Trzymam ich za słowo.  

 

                                                                                        Małgorzata Klimczyk 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



OLIMPIADA FILOZOFICZNA- TROJE UCZNIÓW  

                                                                           W II ETAPIE! 

 

Miło nam poinformować, że troje uczniów naszej szkoły otrzymało awans do II etapu 

Olimpiady Filozoficznej. Małgorzata Kupiec z klasy 3LO, Julia Machoń z klasy 2LO i Miłosz 

Biela z klasy 1TAM będą reprezentować ZSOT w Częstochowie w lutym 2017r. 

Eliminacje rejonowe zadecydują o tym, czy uczniowie dostaną się do finału, a tym samym, czy 

będą mieli szansę na uzyskanie statusu laureata bądź finalisty. Byłoby to dla nich równoznaczne 

z otrzymaniem wyniku 100% na maturze rozszerzonej.  

Trzymajmy więc kciuki za owocne przygotowania i motywujmy do intensywnej nauki. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 



AWANS UCZENNICY  1LO DO FINAŁU OLIMPIADY 

WIEDZY O MEDIACH 

 

W piątek 4 uczennice klasy 1LO pod opieką wicedyrektor Jolanty Wróbel wzięły udział               

w II etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach. Agata Sowa, Martyna Gołąbek, Anna Wróbel i Agata 

Ciesielska pisały na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach test, który oceniły jako bardzo 

trudny.  

Jako że dziewczęta uczą się w naszej szkole od niespełna czterech miesięcy, nikt nie nastawiał 

się na osiągnięcie sukcesu. Wprawdzie  musiały mocno wgłębić się w zagadnienia związane     

z mediami, bo  aby zakwalifikować się do II etapu musiały złożyć prace pisemne. Warto jednak 

dodać, że wśród kilkudziesięciu uczestników eliminacji wojewódzkich niewielu było 

pierwszoklasistów - jak cała nasza szkolna reprezentacja. Do eliminacji centralnych komisja 

zakwalifikowała tylko 10 osób z całego województwa. A... na 4 miejscu znalazła się AGATA 

CIESIELSKA!!! 

 

Brawo Agata, brawo pozostałe uczestniczki, brawo cała 1LO! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



UCZNIOWIE ZSOT KONTRA ORIENT 

 

W ramach projektu Indo-Poland Exchange Programme mającego na celu promocję obu krajów, 

powiatu lublinieckiego, poznanie kultury i zawiązania nowych przyjaźni, z początkiem grudnia 

2016 grupa 9 uczniów ZSOT w Lublińcu pod opieką pani dyrektor Joanny Walczak  oraz 

koordynatorki i inicjatorki całego przedsięwzięcia - Moniki Ziai  wyruszyła tam, gdzie jeszcze 

uczniów  nie było - do Indii. 

- Wylatywaliśmy z Warszawy i nie obyło się bez małych komplikacji –  odwołano nam lot do 

Moskwy. Jednakże po około 24h zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do New Delhi, gdzie 

czekali już na nas niezwykle opiekuńczy i bardzo gościnni Hindusi  - wspomina Hanna Myrcik, 

uczestniczka projektu z klasy 4 technikum informatycznego. 

Niespełna 2 godziny po przylocie później grupa z ZSOT zaczęła pierwsze zajęcia w partnerskiej 

szkole - St. Mark's Senior Secondary Public School. 

- Zostaliśmy przywitani w tradycyjny hinduski sposób -  wiankami z aksamitek na szyję i bindi 

z ochry, czyli namalowaną czerwoną kropką umieszczoną między brwiami. W szkole 

spędziliśmy trzy dni.  Były prezentacje ludowych strojów i tańców polskich oraz hinduskich, 

braliśmy udział w lekcjach, promowaliśmy Polskę, powiat lubliniecki, Zespół Szkół 

Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu. Poznawaliśmy też różnice związane z edukacją 

w obu krajach a przede wszystkim różnice związane z codziennym życiem - relacjonuje 

Damian Suchorski.   

Uczniowie poza zajęciami w szkole spędzali czas z rodzinami goszczącymi. Mieszkali                 

w domach swoich hinduskich kolegów, jedli z nimi posiłki, uczestniczyli w spotkaniach 

rodzinnych i wszędzie traktowani byli z najwyższym szacunkiem. 

Julia Grabińska z technikum budowlanego dodaje: - Największą radość sprawiły nam zajęcia 

taneczne i zwiedzanie Indii.  Na pożegnanie szkoła przygotowała dla nas podsumowującą 

kolację, na którą przyszliśmy ubrani w tradycyjne indyjskie stroje. To było niesamowite 

doświadczenie.  

Grupa otrzymała certyfikaty potwierdzające udział w projekcie, a ZSOT zaproszenie do dalszej 

współpracy. Ustalono również szczegóły dotyczące  kolejnej wizyty przedstawicieli szkoły 

indyjskiej w Polsce.  

Po kilku dniach spędzonych w New Delhi, żegnając ze łzami w oczach rodziny goszczące grupa 

kontynuowała swoją wyprawę, udając się kolejno do Agry, aby zobaczyć słynną świątynię      

Taj Mahal  i tzw. różowe miasto – Jaipur.  

- W Delhi widzieliśmy wiele zabytków, m.in. Świątynię Lotosu, potem jeszcze Agra Fort, 

Amber Fort, wioskę artystów i mnóstwo innych atrakcji. Jazdę na wielbłądach i słoniach            

na pewno będę pamiętać do końca życia -  wspominają Sonia Goj i Karolina Mazur, 

przedstawicielki technikum hotelarskiego.  

- Indie okazały się dla nas niesamowitą niespodzianką. Zderzyliśmy się z całkowicie inną 

kulturą i pokosztowaliśmy zupełnie nowych smaków. Największym szokiem był ruch uliczny, 

krowy, świnie, kozy i małpy prawie wszędzie dookoła  - wyznaje Michał Malik, a jego kolega 



z klasy, Wojciech Ligarski wspomina: Tłumy ludzi, wieczny zgiełk, klaksony, zapachy 

przypraw, kadzideł i zadziwiająco kolorowe stroje - dla mnie to właśnie obraz Indii.  

Przemek Gajowczyk, potwierdzając słowa kolegów dodaje: Kiedy w zeszłym roku gościliśmy 

Hindusów, nie rozumiałem, dlaczego ciągle robią zdjęcia, wszystkiemu się dziwią i trzeba ich 

pospieszać. Po przyjeździe do Indii my robiliśmy dokładnie to samo. To chyba dlatego,               

że Europa i Indie, to jak dwie planety, ale trzeba tu przyjechać, żeby się przekonać.  

Bartosz Chromiak podsumowuje: Świetnie, że mieliśmy okazję  pojechać tak daleko i poznać 

Hindusów, ich rodziny, codzienne życie. Takie projekty są potrzebne, bo otwierają nas                

na innych ludzi. Świat jest bardzo różny, a my często nie jesteśmy tego świadomi. Z filmów 

bollywoodzkich nie dowiemy się za dużo o prawdziwych Indiach, z wycieczką z biura podróży 

dowiemy się tylko połowy, dopiero jak nam ktoś stąd pokaże, jaki jest ich świat, to będzie to 

dopiero prawdziwy obraz Indii.     

Wszyscy uczestnicy projektu pragną przesłać gorące podziękowania do Starostwa 

Powiatowego w Lublińcu za otwartość i  wsparcie tego wspaniałego projektu. Bez zrozumienia 

potrzeb ze strony organu prowadzącego i dofinansowania kosztów podróży nie udałoby się.- 

Dziękujemy! 

 

 

 



BIEG PO CHOINKĘ 

 

17 grudnia, już  po raz czwarty, biegacze z naszej szkoły wraz z nauczycielką wychowania 

fizycznego p. Agnieszką Drumowicz wzięli udział w świątecznym  przełajowym ,,Biegu po 

Choinkę’’ na dystansie 5 km. Bieg został zorganizowany przez WKB Meta i Nadleśnictwo 

Lubliniec. W tym roku wystartowało ponad 500 zawodników z całej Polski. W nagrodę 

wszyscy dostali pamiątkowe medale, pachnącą żywą choinkę oraz ciepły poczęstunek. Cały 

dochód z biegu został przeznaczony na cel charytatywny  na rehabilitację małej Wiktorii 

cierpiącej na porażenie mózgowe i padaczkę lekoodporną. Naszą szkołę reprezentowali: 

Jonczyk Szymon -1LO, Serafin Szymon-1HT,  Tokarz Łukasz-2TII oraz Bednarska Wiktoria -

2LO. Naszym biegaczom gratuluję i zachęcam wszystkich uczniów do aktywnego spędzania 

czasu wolnego. 

 

 

                    

  

 

 

                            Agnieszka Drumowicz 

 

 

 

 

 

 



WYCIECZKA DO KOPALNI GUIDO 

 

20 grudnia klasa 3TB uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do zabytkowej kopalni Guido     

w Zabrzu. W pierwszej kolejności szybem górniczym zjechaliśmy na poziom 170m, który 

obejmuje zabytkowe wyrobiska, komory technologiczne oraz stajnie a większość z tych 

pomieszczeń wciąż ma jeszcze ślady pracy dawnych górników i autentyczny, górniczy klimat. 

Trasa koncentrowała się na trudzie pracy w kopalni z początku XX wieku. Następnie 

zjechaliśmy na poziom 320m, gdzie zobaczyliśmy pokazy pracy wielkich maszyn górniczych 

oraz odbyliśmy przejazd elektryczną kolejką podwieszaną. To właśnie na poziomie 320 

znajduje się najgłębiej położona w kopalni węgla kamiennego trasa turystyczna w Europie! 

Odkrywanie poziomu 320 wiązało się przede wszystkim z poznawaniem rozwoju techniki 

górniczej od końca XIX wieku aż do czasów współczesnych. 

 

 

  

 

 

                                                                                                                 D. Łodziński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU CZYTELNICZEGO 

 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia został rozstrzygnięty konkurs   na najbardziej 

rozczytaną klasę. Klasa 3LO uzyskała najlepszą liczbę wypożyczeń wśród klas naszej szkoły. 

Gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do wypożyczania książek zakupionych                 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               B.Dudek. M.Mikołajczyk- Szczęsna 

 

 

 

 



ŚLĄSKIE KOLĘDOWANIE DLA RODZICÓW 

 

Zwyczaje i obrzędy  bożonarodzeniowe na Górnym Śląsku  w literaturze i poezji – pod takim  

tytułem  zorganizowane zostało  spotkanie  dla rodziców. Wydarzenie to  wpisane jest                   

w działania szkoły w ramach Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa.  

Młodzież przedstawiła opis najpiękniejszych zwyczajów i  tradycji zawiązanych z Godami       

na Górnym Śląsku. Na chwilę  przenieśliśmy się  do  tradycyjnej  izby śląskiej, gdzie mogliśmy 

podziwiać bogate stroje ludowe i elementy wystroju wnętrz.  Główną atrakcją spotkania  były  

przedstawione w  gwarze  fragmenty śląskiej Betyjki oraz  przepięknie zaśpiewane, również po 

śląsku, kolędy. Całość wydarzenia,  w atmosferze  przedświątecznej,  dopełnił  poczęstunek       

z okolicznościowymi kołaczami i pierniczkami – tradycyjnie przygotowanymi przez naszych 

uczniów.  

Spotkanie, było ciekawą lekcją historii odwołującą się  do śląskich korzeni i wartości, ich 

kultywowanie uchroni je od zapomnienia i sprawi, że będą nam  nadal bliskie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



GRUDZIEŃ Z PRZEDSZKOLAKAMI 

 

Uczestnicy projektu "PoczytajMy" w ferworze przedświątecznych przygotowań nie zapomnieli 

o najmłodszych kolegach. W grudniu odwiedziliśmy z programem świątecznym Przedszkole 

Nr 7 i Przedszkole Integracyjne Nr 3. Uczniowie ZSOT przygotowali ciekawe opowieści, 

konkursy i zabawy ruchowe nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowych w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

              Iwona Wosik 

 

 



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 według nich powinien wyglądać 

tradycyjny świąteczny stół.  

W tym roku już ósmy raz spotkaliśmy się 20 grudnia, aby sprawdzić swoją wiedzę oraz 

umiejętności hotelarsko-gastronomiczne podczas konkursu "Obsługa konsumenta w tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia". W ramach tegorocznych zmagań 27 uczniów podzielonych na           

7 drużyn musiało rozwiązać test z wiedzy hotelarsko-gastronomicznej oraz przygotować 

świąteczny stół według własnego pomysłu.  

Oprócz wiedzy oraz zgodności aranżacji ze sztuką gastronomiczną punkty za pomysłowość 

przyznawane były przez nauczycieli oraz pracowników administracji. W tym roku chętnych    

do oceny stołów znalazło się rekordowo dużo, ponieważ zjawiły się, aż 22 osoby i to one             

w dużej mierze zdecydowały, że po podliczeniu wszystkich punktów zwycięzcami 

tegorocznego konkursu okazała się drużyna z klasy 2HT w składzie: Jessica Demarczyk, 

Patrycja Bielowska, Aleksandra Skiba i Mateusz Morawski.  

Kolejne miejsca na podium zajęli: 

II miejsce: Justyna Lisoń, Martyna Rydzek, Natalia Sodowska, Magdalena Walacik (klasa 

4HT) 

III miejsce: Tomasz Swoboda, Weronika Smołka, Magdalena Czekała, Katarzyna Winter 

(Klasa 1 i 2HT); Natalia Januszka, Patrycja Gołek, Emilia Kubica, Julia Prandzioch (1HT)    

oraz Daria Tyka, Karolina Mazur, Sylwia Potempa, Dominika Tarnowska.  

 

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

do ponownego udziału już za rok. 

 

                   

 

                 Sławomir Kościelny 

 



PRELEKCJA DLA RODZICÓW: DLACZEGO WARTO 

CZYTAĆ DZIECIOM? 

 

21 grudnia uczniowie naszej szkoły: Felicja Świerczok i Mateusz Dworaczyk w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeprowadzili  dla rodziców  prelekcję                 

z pokazem multimedialnym poświęconą korzyściom płynącym z czytania dzieciom. Czytanie 

dziecku od najmłodszych lat rozbudza w nim ciekawość świata, pomaga zrozumieć siebie            

i innych. Przynosi ogromną wiedzę ogólną, rozbudowuje słownictwo i uczy myślenia. Wpływa 

korzystnie na rozwój wyobraźni i zainteresowań. Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę 

negatywnych postaw na pozytywne. Jednocześnie stymuluje rozwój emocjonalny, pobudza 

wrażliwość i empatię u dziecka. Rodzice pierwsi wprowadzają swoją pociechę w świat bajek          

i poezji dziecięcej.  Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności 

zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia 

czytaniem na każdym etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, 

które go zainteresują, wciągną, zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów 

rozwijania u dziecka zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania 

u niego nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu. 

 

 

                          

 

 

                                                                  B.Dudek, M.Mikołajczyk- Szczęsna 

 

 



ŚREDNIOWIECZE KONTRA STAROŻYTNOŚĆ- DEBATA 

OKSFORDZKA W 1LO 

 

05.01.2017 r. klasa 1LO  przeprowadziła pierwszą w swojej szkolnej karierze debatę 

oksfordzką nadzorowaną przez panią marszałek Katarzynę Myrcik.  

Temat dyskusji wiązał się z zagadnieniem: "Czy w stosunku do starożytności średniowiecze 

było epoką zacofania i ciemnoty?". Tak postawionej tezy bronili Ania Wróbel, Aneta Jaszczyk, 

Mateusz Gałwa i Karolina Bugajak, natomiast po stronie opozycji stanęli Klaudia Rubiś, Agata 

Ciesielska, Agata Sowa oraz Szymon Jonczyk. Uczniowie żywiołowo dyskutowali, prezentując 

argumenty "za" i "przeciw". Debata prowadzona była na wysokim poziomie merytorycznym, 

ale nie zabrakło również komicznych sytuacji związanych z zadawanymi przez obie strony 

pytaniami. Gdyby nie ograniczenia czasowe, dyskusja toczyła by się do teraz, na szczęście pani 

marszałek czujnie pilnowała dyscypliny czasowej.  

Tuż po zakończeniu debaty przeprowadzono głosowanie, które bezapelacyjnie wygrała 

opozycja, przedstawiając najtrafniejsze argumenty. Tym samym średniowiecze wygrało            

ze starożytnością. 

Do debaty uczniowie 1LO przygotowywali się przez dwa miesiące. Uczestniczyli w szkoleniu 

prowadzonym dla naszej szkoły i ZS im. Mickiewicza przez M. Kruszyńskiego z Fundacji 

"Nowy Głos".  

 

 

 

 

                                                                            Ola Suszka 1LO 

 

 

 



DIE BESTEN MEMES 2016 

 

W styczniu 2017 rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego "Die besten 

Memes 2016". Dostarczone prace oceniali nauczyciele języka niemieckiego - liczyła się 

zarówno kreatywność, jak i poprawność językowa. Wszystkie przygotowane memy były 

trafnym podsumowaniem najciekawszych i najbardziej komicznych wydarzeń w Polsce              

w ubiegłym roku. Jak zawsze pomysłowość i poczucie humoru naszych uczniów mile 

zaskoczyła organizatorów ;) Zwycięzcami konkursu zostali Krzysztof Joszko i Karol Ziemski 

z klasy 1TIB.  

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Laureatom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. 

 

 

  

 

 

 

 Organizatorki: 

                                                                                                            I. Wosik 

                                                                                                            A. Kubat 

 

 

 



MAMY TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY! 

 

Miło nam powiadomić, że w tegorocznym Rankingu „Perspektyw” Technikum nr 2 zajęło     

140 miejsce w Polsce, uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły, 21 miejsce w województwie śląskim 

wśród najlepszych techników oraz 144 miejsce w Polsce i 24 w województwie śląskim                 

w Rankingu Maturalnym Techników 2017. Jesteśmy od lat liderem wśród techników regionu 

częstochowskiego. Wysoka pozycja w kraju i na Śląsku nieodmiennie napawa nas dumą.            

Z ubolewaniem przyjęliśmy wiadomość, że nasze  IILO wypadło z miejsca 311 poza listę 500 

najlepszych liceów w Polsce. Niestety, podobnie jak pozostałe 3 licea powiatu lublinieckiego 

nie udało nam się znaleźć w czołówce. Choć zdawalność od lat wynosi 100%, mamy 84 miejsce 

na Śląsku. Sukcesy naszych ubiegłorocznych dwóch laureatek olimpiad zostaną uwzględnione 

w klasie maturalnej, czyli poprawią nam statystykę w przyszłym roku. Licea oceniane są             

na podstawie: wyników maturalnych z przedmiotów obowiązkowych (25 proc. oceny), 

maturalnych przedmiotów dodatkowych (45 proc.) i osiągnięć na olimpiadach - aż 30 proc.! 

Niełatwo jest w tzw. szkole jednooddziałowej, czyli wśród 30 uczniów znaleźć pasjonata, który 

stanie do rywalizacji ogólnopolskiej i na dodatek ją wygra. Tym bardziej cieszymy się, że           

w kilkunastoletniej tradycji naszej szkoły udało nam się takie sukcesy odnosić w 2014r. i 2016r. 

W tym roku już jedna osoba zakwalifikowała się do finału, ale jeśli odniesie sukces, zostanie 

on uwzględniony w rankingu, który pojawi się w… 2020r.!  

Póki co, nie mamy się czego wstydzić. Nasi olimpijczycy  uczą się w liceum i technikum,            

ci sami nauczyciele pracują na wyniki, a na tle innych liceów jednooddziałowych oraz 

techników w naszym powiecie i okolicach, i tak jesteśmy najlepsi. Pozostaje  trzymać kciuki 

za wszystkich maturzystów, aby ich tegoroczne wyniki były porównywalne z poprzednimi. 

Wspiąć się wysoko jest łatwiej niż utrzymać się tam przez kilka lat. Dlatego mobilizujmy się 

do intensywnej pracy. 

 

 

  

 

 



MAREK LEŚ (ZNOWU) WYRÓŻNIONY W KONKURSIE 

FOTOGRAFICZNYM 

 

To, że mamy w szkole zdolnych uczniów w niemal wszystkich dziedzinach sztuki wiemy nie 

od dzisiaj, ale że posiadamy zdolnego fotografa, musimy ponownie przypomnieć. Marek Leś  

z 3TI po nagrodzie i wyróżnieniu zdobytym w łódzkim konkursie fotograficznym, o którym 

pisaliśmy ponad rok temu znów odniósł sukces! Tematem konkursu, w którym Marek brał 

udział  było jak najciekawsze i najbardziej kreatywne pokazanie łódzkiej architektury              

oraz przestrzeni miejskich w świetle projekcji i instalacji przygotowanych podczas Light 

.Move.Festival 2016 "Odkrywanie światłem". 

Na wspomnianej wystawie zaprezentowano (zgodnie z regulaminem) tylko 23 prace z całej 

Polski! Prace były jednocześnie wystawione w galerii Fundacji "Lux Pro Monumentis" 

(organizatora Light.Move.Festival. czyli Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła) oraz w galerii 

otwartej na słynnej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. 

Wizyta w "mieście włókniarzy" oczywiście nie zakończyła się tylko na samym wernisażu             

i nagrodach, gdyż Marek miał okazję fotografować i zobaczyć niedawno otwarty dworzec 

kolejowy w Łodzi Fabrycznej.  

Życzymy mu zatem kolejnych udanych zdjęć, a zainteresowanych zachęcamy do kontaktu           

i być może współpracy z naszym szkolnym zdolnym "fotomaestro". 

 

 

 

  

 

 Artur Gawin 

 



MINĘŁY STUDNIÓWKI… I MATURA CORAZ BLIŻEJ… 

 

Ostatnia Studniówka za nami. Przed feriami bawili się uczniowie 4TI, 4HT i 4TM. W sobotę   

4 lutego odbył się bal klas 3LO i 4TB. 

   

 

 

 

 

W ten sposób maturzyści uroczyście rozpoczęli bieg na swojej "ostatniej prostej". Już zaczęło 

się odliczanie, a jak zauważyła w swoim przemówieniu pani dyrektor Joanna Walczak,               

do   4 maja zostało niewiele ponad 80 dni. A zegar maturalny bije nieustannie. 

Życzymy wszystkim, żeby nie zapomnieli się wśród studniówkowych wspomnień i mieli 

zawsze na względzie cel, którym jest sukces na egzaminach. A więc, skoro "miło szaleć, kiedy 

czas po temu" - jak mówił J. Kochanowski, zapomnijmy o przyjemnościach i... do roboty! 

 

                                                                            Katarzyna Myrcik 

 



SUKCES UCZENNICY KL. 3LO W KONKURSIE  

                                                                     GEO-PLANETA 

 

Uczniowie klas technikum hotelarskiego oraz liceum ogólnokształcącego wzięli udział                

w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta. W tegorocznej 

edycji bardzo dobry wynik uzyskała uczennica klasy 3LO Anna Bromer. 

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                                Beata Kąpielska 

 

 



VI KAZIKOWY FLASHMOB 

 

W piątek 10 lutego na lublinieckim rynku miało miejsce gremialne odtańczenie poloneza 

zainicjowane sześć lat temu przez naszą szkołę. Popularny już dziś Kazikowy Flashmob po raz 

drugi prowadzony był przez tancerzy  Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. W tym roku dodatkową 

atrakcją przedsięwzięcia był udział grupy koreańskich studentów polonistyki, którzy są gośćmi 

koszęcińskiego zespołu Śląsk i do tańczenia poloneza przygotowywali się z wielkim przejęciem 

od tygodnia. 

Na rynku o godz. 14.00 zjawili się nie tylko dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSOT. Udział 

w rozpopularyzowanym polonezie wzięli bowiem też przedstawiciele władz i Rady Miasta         

z panią wiceburmistrz Anną Jończyk-Drzymałą na czele. Wspomogli nas również uczniowie 

innych lublinieckich szkół i mieszkańcy miasta . Pojawił się także burmistrz Edward Maniura, 

który zwrócił się do zebranych w krótkim okolicznościowym przemówieniu. Po części 

oficjalnej Kacper, nasz zeszłoroczny absolwent, poprowadził zabawy taneczne z belgijką w roli 

głównej. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLIMPIADA FLOZOFICZNA- II ETAP 

 

Gosia Kupiec z 3LO, Julia Machoń z 2LO i Miłosz Biela z 1TA reprezentowali naszą szkołę   

w II etapie Olimpiady Filozoficznej, który odbywał się 18 lutego w Instytucie Filozofii 

częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza.  

Sobotnie przedpołudnie w Częstochowie było zwieńczeniem wielotygodniowych 

przygotowań. Zadaniem uczniów było napisanie eseju na jeden z 3 podanych tematów. W tym 

roku dotyczyły one filozofii państwa, rozważań nad racjonalizmem i irracjonalizmem oraz 

zagadnień związanych z estetyką. To była 1 część - ta łatwiejsza. Po 2,5 godzinach zrobiono 

15-minutową przerwę, a następnie wszyscy pisali test z wiedzy filozoficznej. Uczestnicy 

musieli wykazać się szczegółową wiedzą dotyczącą ponad stu koncepcji filozoficznych.  

Całej trójce składam gratulacje. Wiedza, którą opanowali, jest przeogromna, a przygotowanie 

się do II etapu wymagało wielogodzinnej samodzielnej pracy. Doświadczenie na pewno 

wykorzystają w kolejnej olimpiadzie i na maturze  z filozofii rozszerzonej. 

 

           

 

                                                                                                               Katarzyna Myrcik 



IX OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ- WYNIKI ETAPU 

OKRĘGOWEGO 

10 stycznia 2017r. Sylwia Potempa z klasy 3HT oraz Justyna Lisoń z klasy 4HT wzięły udział 

w etapie okręgowym IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Wiśle. Dziewczyny miały                  

do rozwiązania test z wiedzy hotelarsko-gastronomicznej składający się ze 100 pytań 

testowych. 

 

Niestety mimo bardzo dobrego wyniku Sylwii Potempy (V miejsce w okręgu śląskim), nie 

udało się jej awansować do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Sylwii zabrakło 

zaledwie 2 punktów,  aby móc cieszyć się upragnionym wyjazdem do Kołobrzegu w kwietniu 

2017r., tym samym powtórzyła się historia z zeszłego roku, kiedy to Karolinie Grudzińskiej       

i Karolinie Kulik brakło także odpowiednio dwóch i jednego punktu. 

 

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

plasuje się w ścisłej czołówce olimpiady. Wierzę, także że tak dobre wyniki zmobilizują nie 

tylko Sylwię, ale także innych uczniów, aby rozpocząć przygotowania do przyszłorocznej 

edycji  już teraz. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYSTAWA PIOTRA KOZY- UCZNIA KLASY 1TIB 

 

8 lutego 2017 roku w sali 46 została przygotowana wystawa modelarska poświęcona okresowi 

WWII 1939-1945. Na wystawie znalazły się modele pojazdów w skali 1:35 i lotnictwa                    

w skalach 1:48 i 1:72, modele te zostały wykonane przez członków naszego kółka.  Wystawa, 

choć zorganizowana w szybkim tempie, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno 

uczniów, jak i nauczycieli.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tydzień zleciał jak z bicza strzelił - i oto mamy wyniki konkursu na najlepszą ilustrację do 

"Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. 

Głosujący autorytarnie uznali, że: 

- autorem najdoskonalszej pracy jest IZA BONK z klasy 2TB, 

- drugie miejsce zajął DENIS PACH z tej samej klasy, 

- a trzecie miejsce - MARTYNA BOK z klasy 2LO. 

 Obiektywna i sprawiedliwa ręka pani Małgorzaty Klimczyk wylosowała także spośród  

głosujących trzy nagrody.  Szczęśliwy los padł  na: Lidkę Bodorę z 3TA, Sławka Świgonia        

z 2TB i Jesikę Kulę z 4HT. 

 

Nagrody, które wręczyła pani dyrektor Joanna Walczak, były - jak uprzedzałam - małe, ale 

wdałe, i obejmowały coś dla ducha (książki), coś dla ciała (słodycze),  oraz coś, co pozwala na 

jednodniową ulgę w szkolnych znojach, czyli "nieprzygotowanie." 

Naszym artystom gratulujemy talentu i życzymy jeszcze wielu wielu sukcesów. 

 

 

Konkurs został zorganizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez 

Bibliotekę i opiekunów sali nr 40. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                              Gabriela Berbesz- Kupiec 

 

 

 



WALENTYNKI 

 

14 lutego obchodziliśmy Święto Zakochanych! Już od piątku uczniowie (i nie tylko) mogli 

składać walentynki do pudełka znajdującego się na holu głównym szkoły. We wtorek trzy 

śliczne nieco wyrośnięte Amorki wyruszyły w podróż po szkole, aby  doręczyć kartki uczniom 

i nauczycielom.  

Bardzo cieszymy się, że poczta walentynkowa cieszyła się w tym roku dużym powodzeniem. 

Mamy nadzieję, że walentynki, które otrzymało wiele osób, wywołały na twarzach  uśmiech     

i zadowolenie. Na tym rola Amorków się kończy. Aż do przyszłego roku, oczywiście. Teraz 

zakochani muszą zdać się na własną kreatywność. 

 

 

 

 

                               

 

 

 Samorząd Uczniowski 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                                                                                                     Artur  Gawin 

 

 

 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM 

 

W walentynki rozegrano szkolny turniej tenisa stołowego o Mistrzostwo ZSOT w kategorii 

dziewcząt i chłopców. W szranki stanęło 19 uczestników: 5 dziewcząt i 14 chłopców. 

Dziewczęta zagrały ze sobą systemem "każda z każdą", w wyniku tej rywalizacji najlepsza, 

wygrywając wszystkie pojedynki, okazała się Daria Ulfik z 4HT, co dało jej- podobnie jak 

przed rokiem- tytuł Mistrzyni Szkoły.  Wicemistrzynią została Paulina Małczak z 4TB. 

Panowie grali systemem brazylijskim i tutaj- podobnie jak u dziewczyn- niewiele się zmieniło 

a właściwie to nic, bo pierwsza trójka była dokładną kopią tego, co  przed rokiem!  W finale 

Denis Funk z 2TB pewnie pokonał Szymona Panka z 3LO, a w meczu o brąz Szymon Olszok 

z 2TB pokonał Kamila Kurdę z 1TAM. 



GOSIA KUPIEC AWANSOWAŁA DO FINAŁU OLIMPIADY 

FILOZOFICZNEJ 

 

Miło nam poinformować, że II Liceum Ogólnokształcące świętuje kolejny sukces. Małgorzata 

Kupiec z klasy 3LO będzie reprezentowała okręg częstochowski w finale Olimpiady 

Filozoficznej. Zawody III stopnia odbędą się w Warszawie 22 kwietnia. 

 

Trzy lata temu status finalisty uzyskał Szymon Karpe – obecnie student Międzywydziałowych 

Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Dla Gosi udział              

w finale to przepustka na kierunki humanistyczne na najlepszych uczelniach, ponieważ finaliści 

i laureaci są zwolnieni z matury z filozofii rozszerzonej i otrzymują 100% z tego przedmiotu 

na maturze. 

 

Sukces Gosi jest tym bardziej spektakularny, że w ubiegłym roku została ona laureatką 

Olimpiady Medialnej. Gratulujemy i trzymamy kciuki za tegoroczny wynik w Warszawie! 

 

 

 

 

                                                                           Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    

 

   

 

                                                                                 Artur Gawin   

3TB/3LO PONOWNIE NAJLEPSZA W PIŁKĘ RĘCZNĄ 

 

W rozegranym w piątek 17 lutego na hali SP nr 3 turnieju o Mistrzostwo Szkoły w Piłce Ręcznej 

Chłopców udział wzięło 12 klas podzielonych na 4 grupy. Podczas ciężkich i długich meczy 

eliminacyjnych w wielkim finale systemem każdy z każdym zagrały klasy 2TII, 2TB oraz 

obrońca tytułu 3TB/LO. Okazało się, że i tym razem nie tylko w meczach finałowych 

ubiegłoroczni mistrzowie nie mieli sobie równych wygrywając wszystkie spotkania z ogromną 

przewagą, głównie dzięki znakomitej dyspozycji rzutowej  kapitana reprezentacji ZSOT w piłce 

ręcznej- Michała Grobelnego, który z 25 rzuconymi bramkami w 5 meczach został najlepszym 

strzelcem turnieju! Wicemistrzem szkoły została rewelacyjna w tym roku 2TII z najlepszym 

strzelcem zespołu- Martinem Krysiem (17 bramek), a na trzecim miejscu uplasowała się 2TB, 

w której najskuteczniejszym rzucającym okazał się Jacek Słodczyk (12 bramek). Organizatorzy  

i pewnie wielu obserwatorów wybrali także  najlepszego  bramkarza turnieju, którym został 

Paweł Mrugala. 



                                                                                                                                                                      

 

 

BODY WORLDS VITAL 

 

We wtorek 21 lutego wybraliśmy się do  Katowic pod opieką pani Anny Siwiaszczyk i Iwony 

Lewke w celu obejrzenia najpopularniejszej obecnie wystawy na świecie-  Body Worlds Vital. 

Wystawa prezentująca autentyczne ludzkie ciała, pokazuje ludzki organizm w zdrowiu                  

i   w chorobie. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, jakie niesie ze sobą 

chociażby niezdrowa dieta i wieloletnie palenie papierosów. Uczestnicy wystawy mogli             

na własne oczy porównać zdrowe płuca z czarnymi płucami palacza. 

Wycieczka była niezwykle ważna i fascynująca zwłaszcza, że mogliśmy przenieść wiedzę          

z kart podręczników i podziwiać ludzkie narządy, mięśnie w ruchu czy rozwój prenatalny 

człowieka na prawdziwych ludzkich ciałach, które zostały dobrowolnie oddane   po śmierci do 

celów naukowych. 

Mimo że wystawa budzi wiele kontrowersji, to obejrzenie jej to  cenne i niezapomniane 

przeżycie, które pozwala nam docenić piękno ludzkiego ciała. 

 

 

 

 

                                                                                                    Uczennice 3TA 

                                                                                                    Dominika Drohomirecka 

                                                                                                    Magda Kasprzyk 



III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O TURYSTYCE 

 

22 lutego 2017r. pięć uczennic technikum hotelarskiego - Agata Macioł, Karolina Mazur, 

Sylwia Potempa, Agnieszka Kawałko oraz Karina Kubiś reprezentowało naszą szkołę na          

III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Turystyce odbywającym się na Akademii Wychowania 

Fizycznego w Katowicach.  

Główną częścią konkursu był test, podczas którego 132 uczestników z całej Polski zmagało się 

z pytaniami na temat szeroko pojętej turystyki. Po zakończeniu części testowej uczestnicy wraz 

z opiekunami zostali oprowadzeni po odnowionych budynkach AWF Katowice, 

zaprezentowano im ofertę uczelni na najbliższy rok akademicki, a na koniec przedstawiono 

ciekawą prezentację na temat "Atrakcyjność Katowic na rynku turystycznym".  

Najwyższe miejsce spośród naszych reprezentantek uzyskała Agata Macioł z klasy 3HT, która 

gromadząc 27 punktów zajęła 6 miejsce w ogólnej klasyfikacji punktowej, ze stratą trzech 

punktów do 3 miejsca. Sukces jest o tyle duży, że Agata zmagała się z uczestnikami ze szkół 

kształcących przede wszystkim w zawodzie technik obsługi turystycznej, gdzie zagadnienia 

turystyczne omawiane są przez cztery lata nauki, a nie przez jeden semestr, jak ma to miejsce 

w zawodzie technik hotelarstwa.  

Wszystkim dziewczynom dziękuję za udział, czas poświęcony na przygotowanie i już dzisiaj 

zachęcam innych uczniów do spróbowania swoich sił w przyszłorocznej edycji. 

 

                        

                                                                                                

                                                                                                          Sławomir Kościelny 

 

 



VI EDYCJA „KLAR, DAS KANN ICH” 

 

23 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu odbył się                      

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

Patronem i fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W tym roku udział 

wzięły dwuosobowe drużyny  z  6 gimnazjów. Konkurs przygotowały germanistki  Iwona 

Wosik i Aleksandra Bawor. Zadania zostały opracowane za pomocą technologii 

multimedialnych, co sprawiło, że konkurs miał ciekawą formę. 

 

 

 

                          

 

 

 

Na podium stanęły 3 drużyny. I miejsce zajęły Aleksandra Just i Victoria Kosmala (opiekun: 

Marlena Dudek – Piskorz) z Gimnazjum nr 2, II miejsce należy do Julii Wieczorek i Jessiki 

Woś (opiekun: Izabela Figlak) z Ciasnej, a na III miejscu uplasowały się Dominika Mośny           

oraz  Oliwia Opiełka (opiekun Marta Opiełka) z  Woźnik. 

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i udział w konkursie, a ich opiekunom za 

przygotowanie uczniów. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                        Aleksandra Bawor 

 

 

 

 

                

 

 

 



SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 2017 

 

No i kolejne sportowe zmagania za nami. W piątek 24 lutego na hali sportowej SP nr 3 odbył 

się szkolny turniej piłki ręcznej dziewcząt. W turnieju udział wzięły trzy niesamowite drużyny: 

Bazuki,  Kucyki i Rogaliki. Podczas gry dziewczyny mogły zaprezentować talent sportowy,      

a także umiejętności współdziałania w grupie.  Główną myślą turnieju było wyłonienie 

dziewczyn, które wkrótce będą reprezentować naszą szkołę w zawodach pozaszkolnych. Po 

zaciętej walce zwycięstwo odniosły  Bazuki, II miejsce zdobyły Kucyki,  natomiast III miejsce 

zajęły Rogaliki. Gra była bardzo zacięta i emocjonująca, ale całkowicie w duchu “fair play”.  

Największą ilość bramek zdobyły: Magdalena Koza 16 -2TA, Paulina Spałek 14 -2LO, Daria 

Wańczyk 12 -1LO. 

 

 

 

  

 

 

Dziękujemy paniom  Henryce Sukienik i Agnieszce Drumowicz za zorganizowanie turnieju.  

 

 

                                                            Daria Wańczyk  1LO 

 

 



1 MARCA -NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH 

 

W niedzielę 26 lutego 27 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami- p. Henryką Sukienik       

i  p.  Agnieszką  Drumowicz,  wystartowało w biegu ,,Wilczym Tropem’’ na dystansie 1963m, 

oddając w ten sposób hołd Żołnierzom Wyklętym, tj. żołnierzom powojennego podziemia 

niepodległościowego i antykomunistycznego. Najszybsi z ZSOT byli: Serafin Szymon                 

z  kl.    1HT, który uplasował się na 9 miejscu z czasem 8’20 oraz Monika Bryś z kl. 2LO, która  

zajęła miejsce 9 z czasem 11’01.  

Wszyscy uczestnicy biegu na mecie otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, krówkę 

komandosa oraz ciepły poczęstunek.  W biegu wystartowało ogółem 300 zawodników.  

Bieg  ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń biegowych. 

Zapraszamy wszystkich chętnych zawodników za rok. 

 

 

 

 

 

                                             Drumowicz Agnieszka 

                                    Sukienik Henryka 

 



OGÓLNOPOLSKI KONKURS „MÓJ LAS” 

 

1 marca w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie odbyło się uroczyste 

podsumowanie i wręczenie nagród XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Mój Las" 

organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Leśnictwa i Drzewnictwa. Uczennica klasy pierwszej LO Nikola Małczak zdobyła II miejsce 

na etapie regionalnym tego konkursu.  

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                    Beata Kąpielska 

 

 



PAWEŁ FELIKS Z 4TI NA OLIMPIADZIE 

MATEMATYCZNEJ 

 

W miniony weekend w Bielsku Białej odbywały się zawody II stopnia LXVIII Olimpiady 

Matematycznej. Naszą szkołę reprezentował Paweł Feliks, który zwycięsko przeszedł I etap 

stając się pierwszym w dziejach ZSOT uczniem reprezentującym szkołę w Olimpiadzie 

Matematycznej. Zmagania konkursowe trwały dwa dni, w trakcie których uczestnicy 

rozwiązywali 6 zadań. Tylko sześć? Ale za to jakich! 

 

"Było to bardzo interesujące doświadczenie i cieszę się, że mogłem być jego uczestnikiem. 

Poznałem wielu ciekawych ludzi, którzy nie znaleźli się w tym miejscu przypadkowo. Ich 

poziom wiedzy matematycznej, sposób myślenia był imponujący i samo znalezienie się               

w takim gronie było dla mnie wyróżnieniem. Wykłady, których mieliśmy przyjemność 

wysłuchać podczas  pierwszego i drugiego dnia zawodów, prowadzone przez profesorów 

Uniwersytetu Śląskiego, dyskusje między nimi a uczestnikami były bardzo zajmujące. 

Organizatorzy zgodnie uznali, że poziom zadań był najwyższy od wielu lat. Wystąpiła też 

sytuacja, która nigdy w historii nie miała miejsca, a mianowicie nikt nie wyszedł przed czasem 

podczas pierwszego dnia zawodów, które trwają 5 godzin bez przerwy. Mimo wszystko 

uważam, że takie konkursy niezwykle rozwijają umiejętności - nie tylko te matematyczne!" - 

relacjonuje Paweł. 

 

Trzymamy kciuki za awans Pawła do finału!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYMPATYCZNE ODWIEDZINY NASZEGO ABSOLWENTA 

 

Niedawno progi ZSOT przekroczył Paweł Pluta- jeszcze niedawno uczeń, a teraz już absolwent. 

„Kazika”, a także absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku Informatyka. Paweł działał 

jako przewodniczący grupy Junior.Net. Grupa ta zrzesza ambitnych uczniów, znających  lub 

chcących poszerzać swoją wiedzę z technologii Microsoft, głównie języka programowania C#, 

pisania aplikacji dla środowiska Windows i Windows Phone, projektowania gier w XNA       

oraz  Silverlight, tworzenia stron i aplikacji w ASP.NET, MVC, Silverlight oraz HTML 5 i Java 

Script. Gość z pasją opowiedział o pracy w charakterze programisty, o swoich początkach            

i trudach w nabywaniu wiedzy, ale przede wszystkim wskazał źródła, które na pewno staną się  

cenną bazą wiedzy w zakresie programowania dla każdego, kto choć trochę tym tematem się 

interesuje. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę, ciekawy wykład, zobrazowanie rynku pracy               

dla informatyków, a przede wszystkim za rady, które wykorzysta wielu z nas! 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                          Marta Pulcer 

 



PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ 2017 

 

Uczniowie tegorocznych klas maturalnych uczestniczyli w Diecezjalnej Pielgrzymce do Matki 

Bożej Królowej Polski. Nasza grupa stanowiła prawie 5% 1700- osobowej wspólnoty  

młodzieży, która zgromadziła się na Jasnej Górze. Wzięliśmy udział w konferencji 

prowadzonej przez nowego duszpasterza młodzieży ks. Marcina Pasia i Mszy Świętej, której 

przewodniczył Biskup Jan Kopiec. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                          Do zobaczenia za rok. Oby w innym składzie ☺ 

                                                                             Dawid Gołombowski  

 

 

 



SUKCES UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE 

WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH 

 

10 marca  Komisja Instytutu Nowych Technologii w Łodzi ogłosiła wyniki I edycji 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach,  informując, iż do II etapu  

zakwalifikowali się m.in. uczniowie ZSOT: 

Mateusz Dworaczyk  z klasy 1TIB, 

Jakub Mendrela z klasy 2HT. 

W I etapie uczniowie (poprzez platformę internetową)  zmierzyli się z trudnymi zagadnieniami 

dotyczącymi pojęć związanymi z przedsiębiorczością, zarządzaniem firmą, marketingiem, 

zarządzaniem zasobami ludzkimi, tworzeniem innowacyjnych rozwiązań oraz orientacją 

biznesową.  

Trudność olimpiady polegała nie tylko na szerokiej wiedzy, jaką uczniowie musieli się 

wykazać, ale również decydował czas rozwiązania problemów. 

 

 

 

 Gratuluję i życzę dalszych sukcesów: 

 

 Opiekun: 

                                                                                        Jolanta Romańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY  

                                                 DLA GIMNAZJALISTÓW 

 

10 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu odbyła się X 

edycja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjalistów. Do rywalizacji o miano 

najlepszego przyrodnika Ziemi Lublinieckiej przystąpiło 14 uczestników z 7 gimnazjów 

powiatu lublinieckiego i dobrodzieńskiego. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z testem 

zawierającym 40 pytań, po 10 z czterech dziedzin: biologia, geografia, fizyka i chemia. 

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki 

poziom. Wiedzę przyrodniczą na najwyższym poziomie zaprezentował uczeń Gimnazjum nr 2 

w Lublińcu MARCIN DZIADKIEWICZ, zajmując pierwsze miejsce. W nagrodę otrzymał 

smartfona Samsung i długopis firmy Parker. Drugie miejsce zajął także uczeń Gimnazjum nr 2 

w Lublińcu JAKUB SIWY, którego uhonorowaliśmy głośnikiem JBL i długopisem Parkera. 

Natomiast MATEUSZ HURNIK, z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu 

zajął trzecie miejsce. Otrzymał on- oprócz długopisu marki Parker- Power Bank. Bardzo 

wysokie wyniki uzyskali także: Kewin Zygmund z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Dobrodzieniu oraz Bartłomiej Wolkownik z Gimnazjum Nr 2 im. Armii Krajowej                      

w Strzebiniu, którzy otrzymali słuchawki bezprzewodowe. Cała piątka najlepszych 

przyrodników naszego regionu otrzymała puchary ufundowane przez Urząd Miasta Lublińca 

oraz albumy Gminy Ciasna.  

 

Na uroczystość podsumowania wyników X Powiatowego Konkursu Przyrodniczego                  

dla Gimnazjalistów przybyli zaproszeni goście, będący jednocześnie fundatorami nagród: 

Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca oraz Anna Jonczyk – Drzymała- Wiceburmistrz, 

Starszy Specjalista Służby Leśnej Andrzej Gajda w imieniu Zbigniewa Znojka Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Lubliniec. W gronie fundatorów nagród znaleźli się  także Alojzy Cichowski – 

Burmistrz Miasta Woźniki, Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice, Iwona Burek –  p.o. 

Wójt Gminy Herby oraz Zdzisław Kulej – Wójt Gminy Ciasna. Sponsorom konkursu składamy 

serdeczne podziękowania.  

Sukcesy młodych ludzi nie byłyby możliwe, gdyby nie ciężka praca nauczycieli, którym 

składamy podziękowania za trud i zaangażowanie włożone w przygotowywanie uczniów do 

konkursu. Właśnie dla nich pani Krystyna Bartocha przygotowała publikacje Parku 

Krajobrazowego Lasy nad Górna Liswartą.  

 

Organizacją konkursu zajęły się nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych 

w Lublińcu: Anna Siwiaszczyk, Małgorzata Klimczyk oraz Beata Kąpielska wraz z grupą 

uczniów z klas Technikum nr 2 uczących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik 

architektury krajobrazu, technik informatyk. 



 

 

 

 

 

              Beata Kąpielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZERWANA DOMINACJA SZCZYPIORNISTEK,  

„RĘCZNIAKI” (NIESTETY TYLKO) WICEMISTRZAMI 

                                                                               POWIATU 

  

W zeszły wtorek w hali  Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza reprezentacje piłki ręcznej 

dziewcząt i chłopców rozegrały turniej o Mistrzostwo Powiatu Juniorek i Juniorów Szkół 

Ponadgimnazjalnych. Dziewczęta po 4 latach mistrzowskiej dominacji z rzędu tym razem nie 

dały rady gospodyniom przegrywając swoje spotkanie 13:7 ale dodać trzeba, że tanio skóry nie 

sprzedały. Szkoda tylko słabszej postawy w defensywie, zwłaszcza na początku spotkania             

i kilku nieskutecznych akcjach w ataku. Sądzę jednak, że rozbudzona motywacja do pracy            

z pewnością za rok pozwoli na powrót do walki o odzyskanie tytułu... 

Panowie na swej drodze do obrony tytułu sprzed roku mieli  gospodarzy z Zespołu Szkół nr 1 

im. A. Mickiewicza oraz zawodników Zespołu Szkół Zawodowych. Na początek przyszło nam 

walczyć z reprezentacją „Micka”, z którą zawsze od wielu lat spotkania mają niezwykle 

wyrównany i zacięty przebieg, a emocje gwarantowane są do ostatnich sekund, niezależnie od 

miejsca rozgrywania zawodów... Nie inaczej było tym razem, bo początek spotkania należał do 

naszych obrońców tytułu, którzy po 6 minutach prowadzili już 4:1 i wtedy… przestali grać,  

zwłaszcza w ofensywie. Coraz lepiej grali natomiast gospodarze, a nasza obrona była 

kompletnie zagubiona i bezradna. Do przerwy mamy 8:8, a po przerwie w dalszym ciągu walka 

bramka za bramkę. W końcówce odskakujemy nawet rywalom na 2 minuty przed końcem na 

15:13 jednak... o dziwo meczu nie wygrywamy, bo po prostu wygrać go nie chcieliśmy!?  Tak 

przynajmniej to wyglądało z boku... Najpierw przy wyniku 15:14 na pół minuty przed końcem 

doprowadzamy do bezsensownego karnego i rywale wyrównują, a po  naszym czasie wziętym 

przez trenera na 5 sekund przed końcem mamy piłkę meczową, której... nie trafiamy bo gramy 

co innego niż było ustalane podczas czasu! Na tablicy wynik końcowy 15:15 i sędzia zgodnie 

z regulaminem zarządza rzuty karne, które wykonujemy beznadziejnie nie trafiając 3 z 6 

wykonywanych prób! Rywale niestety trafiają o jedną piłkę więcej i to oni wygrywają nie tyle 

sam mecz, co serię rzutów karnych, która daje im tytuł po wygraniu drugiego meczu dnia             

z ZSZ L-c... My swój mecz- niestety tylko o II miejsce- wygrywamy z tym rywalem 16:13 

(5:2). Wielka szkoda, bo nasz zespół zagrał, zwłaszcza w drugiej  połowie, zdecydowanie 

poniżej swoich możliwości… Niestety straciliśmy tytuł tak ciężko wywalczony przed rokiem... 

Oczywiście nasi dzielni chłopcy dali z siebie wszystko i walczyli ile mogli, jednak  muszą się 

zadowolić tytułem Wicemistrza Powiatu. 

Mamy rok na odbudowanie formy i przede wszystkim podszlifowanie niemałych- trzeba znów 

podkreślić- umiejętności zarówno u dziewcząt, jak i u chłopaków. Te, mimo braku 

optymalnych warunków do codziennej pracy i treningów gry w piłkę ręczną, stoją na bardzo 

wysokim poziomie!  

 Dziękujemy za walkę i wytrwałe  przygotowania do turnieju obu naszym drużynom. 

 



 

  

 

 

 

 

           Trenerzy: 

                                                                     Henia Sukienik 

                                                                     Artur Gawin 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOWE STROJE SPORTOWE DLA MĘSKIEJ 

REPREZENTACJI SZKOŁY 

 

Po ponad dwudziestu latach (dzięki sfinansowaniu przez Radę Rodziców ZSOT) nasze męskie 

reprezentacje doczekały się wreszcie nowych, pięknych strojów sportowych z logiem i jakże 

dumnie eksponowaną nazwą naszej szkoły! Z pewnością będzie to dla wszystkich niewątpliwa 

motywacja do jeszcze cięższej pracy,  treningów, by w tych strojach wystąpić i godnie 

reprezentować  szkołę nie tylko na szczeblu naszego powiatu.  

W imieniu reprezentacji chłopców piłki ręcznej ZSOT oraz obecnych i przyszłych 

reprezentantów naszej szkoły we wszystkich grach zespołowych składamy Szanownej Radzie 

Rodziców ZSOT serdeczne i gorące podziękowania. 

Najbliższa okazja do "debiutu" i prezentacji nowych strojów już na początku  kwietnia podczas  

Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej. Mamy nadzieję, że debiut okaże się szczęśliwy.  

 

  

                        

 

 

 

 

                            Kapitan reprezentacji ZSOT w piłce ręcznej: Michał Grobelny 3TB 

                           Trener reprezentacji ZSOT: Artur Gawin 

 

 

 



IV MISTRZOSTWA SZKOŁY W GRACH 

MATEMATYCZNYCH  I  LOGICZNYCH –  WYNIKI 

 

Wczorajsze rozgrywki ujawniły wiele talentów naszych uczniów i pokazały, że zadania 

matematyczne i łamigłówki logiczne są dla wielu ciekawą rozrywką umysłową. 

Z przyjemnością informujemy, że tytuły mistrzów poszczególnych dyscyplin wywalczyli: 

Dominika Ceglarek z 4TB i Patryk Woroniak z 3TB (równorzędne I miejsce) - konkurs 

matematyczny 

Kamil Golis z 3TB  - "1 z 10" na poziomie rozszerzonym 

Sonia Garcorz z 3LO  - sudoku 

Paweł Glanc z  4TB  - kostka Rubika 

Jakub Wieczorek z 4TM  - szachy. 

GRATULUJEMY! 

 

Za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu mistrzostw dziękujemy:  

Pawłowi Kotarskiemu- absolwentowi naszej szkoły, Martynie Janik i Agacie Mańczyk           

z kl. 2TA  oraz Piotrowi Stępniowi i Michałowi Wieczorkowi z kl. 1TI 

 

  
 

 Maria Kubat i Gabriela Patrzyk 

 



1LO UCZY SIĘ DEBATOWANIA 

 
Klasa 1LO uczestniczyła 14 marca 2017r. w szkoleniu organizowanym przez Europe Direct     

w Katowicach. Mateusz Matysiewicz z Fundacji Viribus Unitis przypomniał uczniom zasady 

uczestnictwa w debacie oksfordzkiej oraz przedstawił  założenia planu inwestycyjnego dla 

Europy.  

Te poważne zagadnienia wiążą się z uczestnictwem klasy w konkursie debat oksfordzkich, 

który odbędzie się 5 kwietnia w Katowicach. Uczniowie przygotowują się do uczestnictwa         

w dyskusji o zagadnieniach związanych z tzw. planem Junkera w ramach lekcji j. polskiego, 

wos i geografii. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                           

                                                                  Katarzyna Myrcik 

 

 



DZIEŃ WIOSNY, DZIEŃ WAGAROWICZA, DZIEŃ 

TALENTÓW W ZSOT 

 

Jak co roku 21 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Talentów. Jest to wyjątkowe 

wydarzenie, któremu towarzyszą liczne występy i pokazy twórczości utalentowanej młodzieży 

połączone z uroczystością wręczenia nagród uczestnikom  Ogólnopolskiego Konkursu 

„Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków”. 

Tegoroczną uroczystość w dużej mierze przygotowali uczniowie z klasy 1LO przy pomocy 

organizujących konkurs: Katarzyny Myrcik, Beaty Dudek, Marii Mikołajczyk – Szczęsnej,        

a także Jolanty Wróbel.  

Konkurs „Literacki SMS” jest organizowany już od 7 lat, i co roku może poszczycić się bardzo 

dużym zainteresowaniem uczniów z całego kraju (i nie tylko). Tegoroczna edycja zgromadziła 

ponad 300 prac konkursowych, wśród których znalazły się prace uczniów spoza granic Polski, 

mianowicie z Francji i Luksemburga. 

 

   

    

Patronat honorowy tegorocznego konkursu objęli: Poseł Izabela Leszczyna (fundatorka Grand 

Prix), Poseł Andrzej Gawron (fundator Nagrody Specjalnej dla uczestnika reprezentującego 

Ziemię Lubliniecką), Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty, 

a także Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła, w którego imieniu nagrody wręczały: Anita 

Naczyńska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Lublinieckiego oraz Bożena 

Podleśka – Naczelnik Wydziału Edukacji.  

Wydarzenie uświetniły występy uczniów naszej szkoły. W prozie i poezji na scenie 

zaprezentowali się m.in. Agata Sowa z wierszem własnego autorstwa pt. „Agape”, a także:  

Klaudia Rubiś, Julia Machoń,  Agata Ciesielska, Julia Prandzioch i Karina Kubiś. 

Nie zabrakło również występów muzycznych, w których swój talent przed nami odkryli m.in. 

Liliana Potempa, Monika Pluszczak, Magdalena  Stemarowicz, Kacper Świeca, Julia Machoń, 



a także fantastyczne trio złożone z Joanny Skubały, Darii Wańczyk i Doroty Wańczyk, które 

zachwyciły nas piękną, akustyczną wersją piosenki „Photograph” Eda Sheerana.  

Oprócz poezji, prozy i muzyki, mieliśmy też okazję zobaczyć krótkie przedstawienie teatralne 

w wykonaniu  Marty Wichłacz, a także wyjątkowe zdjęcia i prace plastyczne Anny Wróbel 

oraz Moniki Pluszczak. 

Na zakończenie  uroczystości, w celu upamiętnienia dzisiejszego wydarzenia wspólnie                 

z uczniami, nauczycielami i patronami konkursu zasadziliśmy na podwórku szkolnym 

sadzonkę klonu czerwonego - prezent od Poseł Izabeli Leszczyny. Mamy nadzieje, że będzie 

się pięknie prezentował.  

 

 

 

 

                                                                                       Aleksandra Chałupka 1LO 

 

 

 

 



DOMINIKA KLABIS W TELEWIZJI TVN 

 

"Nastoletni zawodowcy" – to film TVN S.A. z udziałem Dominiki Klabis uczennicy  3HT - 

uczestniczki akcji programu Dzień Dobry TVN adresowanej do uczniów pragnących 

zweryfikować swoje pasje z możliwością pracy w danym zawodzie.  

 

 

 

                                    

 

 

 

Naszym skromnym zdaniem Dominika świetnie sobie poradziła w nowej roli. Kto wie, może 

po ukończeniu technikum podąży wypróbowaną teraz drogą… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3TB/ 3LO (ZNOWU)  MISTRZAMI SZKOŁY W PIŁCE 

SIATKOWEJ 

 

W miniony piątek 17 marca na sali gimnastycznej SP nr 3 odbyły się mecze finałowe 

Mistrzostw Szkoły w Piłce Siatkowej Chłopców 2017, które- obok rozgrywek piłkarskich- 

mają najdłuższą tradycję w naszych szkolnych rozgrywkach. Po meczach eliminacyjnych 

rozgrywanych w grupach na naszej sali, półfinały i finały rozegrano w znakomitych warunkach 

hali SP nr 3. W pierwszym półfinale spotkali się maturzyści - mechanicy i budowlańcy. Po 

zaciętym meczu lepszą okazała się 4TB pokonując 2-1 (23:25, 25:23,15:10) klasę 4TM.             

W drugim półfinale ubiegłoroczni mistrzowie, czyli połączone siły klas 3TB/LO pokonali 

2TiM/HT 2-0 (25:15, 25:23). Po krótkiej przerwie przegrani z meczów półfinałowych rozegrali 

mecz o III miejsce. I tu niespodzianka, bo drugoklasiści pokonali mechaników, którzy 

nieznacznie przegrali półfinał: 2TiM/HT - 4TM 2-1 (25:21, 17:25, 15:4). Finał miał 

jednostronny przebieg. Klasa 3TB/LO obroniła tytuł z ubiegłego roku i pokonała budowlańców 

z 4TB 2-0 (25:18, 25:19). Poziom meczów był zadowalający. Uczestnicy żałowali jedynie, że 

wszystkie mecze mistrzostw nie były rozgrywane w takich warunkach, jakie stwarza hala „na  

trójce"... No cóż, może i my doczekamy się kiedyś podobnego obiektu? 

Gratulujemy wszystkim drużynom, a przede wszystkim nowym- starym Mistrzom Szkoły 2017 

- klasie 3TB/LO, która również w rozgrywkach piłki ręcznej zgarnęła już drugi tytuł 

mistrzowski w tym roku, a w piłce nożnej przecież niewiele brakło do zwycięstwa! To był już 

niestety ostatni akcent rywalizacji klasowych w naszej szkole w tym roku szkolnym, pozostają 

jeszcze rozgrywki powiatowe w piłce nożnej (nasi piłkarze już trenują pod okiem pana 

Łuczyńskiego) a potem... matura! Zatem maturzystom już dziś życzymy wytrwałości                      

i powodzenia na ostatniej prostej... Połamania piór i długopisów na maturze! 

 

 

 

                                              Organizatorzy: Krzysztof Kubica, Jacek Łuczyński, Artur Gawin 

 

 



NASI ARTYŚCI AWANSOWALI DO KOLEJNEGO ETAPU 

 

We czwartek 24 marca 2017r. 11 uczniów liceum i technikum reprezentowało ZSOT                    

w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które 

przeprowadził Miejski Dom Kultury. Wyjątkowo silna w tym roku grupa zajęła nie tylko 

czołowe lokaty, ale także pojedzie do Częstochowy i 30 marca będzie walczyć o start w etapie 

wojewódzkim. 

Gratulacje przyjmują Agata Ciesielska, Klaudia Rubiś, Julia Prandzioch, które reprezentowały 

szkołę oraz: 

recytatorzy: Agata Sowa z 1LO za zajęcie II miejsca i Maja Fischer z 3LO za zajęcie III miejsca 

wokaliści: Kacper Świeca z 2LO, Julia Machoń z 2LO - za zajęcie II miejsca, Liliana Potempa 

z 2HT za III miejsce w kategorii poezji śpiewanej. Ich sukces możliwy był dzięki 

akompaniatorkom - Monice Pluszczak z 2LO i Magdalenie Stemarowicz z 2TI. 

Marta Wichłacz z 1HT za przedstawienie w kategorii "wywiedzione ze słowa". 

Warto podkreślić, że pierwszy raz wszyscy wokaliści przygotowali własne aranżacje utworów 

poetyckich, a Kacper i Liliana śpiewali wiersze B. Leśmiana, L. Staffa i K. Przerwy Tetmajera 

do własnej muzyki. Agata Sowa zaprezentowała natomiast wiersz napisany przez siebie. 

Brawo! 

 

 

           

                    

 

 

 

                                                                      Katarzyna Myrcik 



KONKURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

Martyna Bok z 2LO oraz Paweł Feliks z 4TI godnie reprezentowali naszą szkołę w dwóch 

konkursach języka niemieckiego, których tematem przewodnim była reformacja. 

17 marca odbył się konkurs organizowany przez WOM Częstochowa „Śladami Marcina Lutra”, 

a 20 marca V Konkurs Realioznawczy Wiedzy o RFN pod hasłem „Reformacja 1517” 

organizowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. 

Zmagania nie należały do łatwych, temat konkursów wymagał dużego nakładu pracy ze strony 

naszych reprezentantów.  

 

Trzymamy kciuki i z niecierpliwością oczekujemy na rezultaty. 

 

 

 

                             

 

 

 

                                                                                          Anna Giemza- Jurga 

 

 

 



MODERNIZACJA KOMPUTERÓW W SALI NR 5 

 

Pracownia nr 5 wzbogaciła się o 18 nowych komputerów. Uczniowie klas drugich 

informatycznych wykonali projekt oraz modernizację sieci teleinformatycznej w w/w sali. 

Następnie podłączyli i skonfigurowali komputery do pracy dla wszystkich kierunków 

zawodowych. Między innymi zostało zainstalowane oprogramowanie dla mechaników - 

Autocad, dla budowlańców - Archicad, dla architektury krajobrazu - Inkscape, dla hotelarzy - 

Hotel Mały oraz dla informatyków - Gimp, JavaBlock, Audacity, Packet Tracer, a także inne 

programy do realizacji zagadnień na lekcjach z użyciem komputera. Uczniowie na bieżąco 

także administrują, naprawiają usterki i nadzorują pracę komputerów w pracowni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Maciej Dawid 

 

 

 

 



PIOTR STĘPIEŃ FINALISTĄ X EDYCJI ELEKTRYZUJĄCEJ 

PASJI 

 

Jakiś czas temu na stronie ZSOT zachęcaliśmy uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim 

konkursie X edycji Elektryzującej Pasji. Na podstawie zgłoszonych przez młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych autorskich projektów, obrazujących ich niebanalne pasje                                    

i zainteresowania, wybrane zostały najlepsze prace 2017 roku. Zadanie uczniów polegało na 

przygotowaniu prezentacji w Power Point lub nakręcenie krótkiego filmiku, obrazującego 

wyjątkową pasję, powiązaną z techniką. Jury konkursowe zdecydowało o wyborze                        

16 finalistów X edycji Elektryzującej Pasji, a wśród tej 16-stki znalazł się uczeń naszej szkoły, 

Piotr Stępień z klasy 1TI. Piotrek jest autorem projektu FILMOWANIE - MOJA PASJA.  

Nazwiska zwycięzców poznamy już 26 kwietnia 2017 roku, w Ratuszu Miejskim                          

we Wrocławiu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      Marta Pulcer 

 

 

 

 



WYNIKI SESJI EGZAMINACYJNEJ STYCZEŃ- LUTY 2017 

 

Dzisiaj Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogłosiła wyniki egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje     w zawodzie, który odbył się w na przełomie stycznia i lutego 

bieżącego roku. Do egzaminu przystąpili uczniowie wszystkich klas czwartych technikum  (to 

ich ostatni egzamin) oraz klasa trzecia technikum budowlanego. Jesteśmy bardzo dumni, bo 

zdawalność tego egzaminu przedstawia się następująco: 3TB - technik budownictwa, 

kwalifikacja B.18 - 100%, 4TI - technik informatyk, kwalifikacja E.14 - 100%, 4HT - technik 

hotelarstwa, kwalifikacja T.12 - 97%, 4TM - technik mechanik, kwalifikacja M.44 - 91%, 4TB 

- technik budownictwa, kwalifikacja B.30 - 90%. 

 

 

 

 

 

                                                                       Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom! 

 

 

 

 

 

 Iwona Gnych 



MAGIA SŁOWA 

W czwartek 30 marca nasi artyści, czyli Agata Sowa, Marta Wichłacz, Kacper Świeca, Liliana 

Potempa, Julia Machoń, Monika Pluszczak i Magdalena Stemarowicz, którzy wcześniej 

docenieni zostali podczas zmagań rejonowych w lublinieckim MDK, występowali                           

w Częstochowie podczas przeglądu regionalnego 62 Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego. Pełne emocji próby trwały do samego końca, również w pociągu, którym 

jechaliśmy na zmagania konkursowe. 

Zaprezentowane wykonania recytatorskie, wokalne i sceniczne zdobyły sobie uznanie jury            

i gromkie oklaski widzów. A kiedy po wysłuchaniu wszystkich występujących i spotkaniu           

z częstochowską poetką Joanną Szymańską nadszedł czas na ogłoszenie nazwisk laureatów 

kwalifikujących się do następnego etapu w Bielsku-Białej, wyniki przeszły nasze najśmielsze 

oczekiwania. Po raz pierwszy w historii naszej szkoły do etapu wojewódzkiego 

zakwalifikowały się aż dwie uczestniczki: Julia Machoń z 2LO w kategorii poezja śpiewana,  - 

akompaniament: Magdalena Stemarowicz, Monika Pluszczak; Marta Wichłacz z 1TIB                 

w kategorii wywiedzione ze słowa. 

 

Wszystkim próbującym swoich sił w konkursie serdecznie gratulujemy, a Julii i Marcie 

życzymy więcej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Jolanta Wróbel 

 



DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI 

BIEG W KASKU 

 

30 marca 2017 r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w dniach otwartych organizowanych 

przez Politechnikę Częstochowską. Była to świetna okazja do zapoznania się                                      

z kierunkami oferowanymi przez uczelnię. Naszym głównym celem był jednak „Bieg w Kasku” 

organizowany w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki”. ZSOT reprezentowała liczna, bo 

aż 23 osobowa grupa zawodniczek pod czujnym okiem pani Heni Sukienik i Agnieszki 

Drumowicz. Oczywiście nie obyło się bez sukcesów. Uczennica klasy 3LO Magda Skowronek 

zwyciężyła w kategorii maturzystek, a Monika Bryś z klasy 2LO zajęła 3 miejsce! Oprócz 

zdrowej rywalizacji było też mnóstwo zabawy. Każda uczestniczka biegu otrzymała swój kask, 

a najlepsza trójka wspaniałe nagrody. 

 

 

                                                                           Monika Bryś i Ania Wacławek, 2LO 

 



MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI, SPA, SPRZĘTU 

TURYSTYCZNEGO I ŻEGLARSKIEGO GLOBALNIE 2017 

 

31 marca w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu 

Turystycznego  i Żeglarskiego GLOBalnie 2017. Wydarzenie to jest liderem wśród 

turystycznych imprez targowych w Polsce. 

 

Tegoroczna- 23. Edycja odbywała się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i miała 

charakter biznesowo- konsumencki.  

Oczywiście nie mogło na niej zabraknąć nas - uczniów Kazika, na których czekała spora dawka 

niespodzianek: mogliśmy zapoznać się z bogatą ofertą biur podróży, Krajowych oraz 

Wojewódzkich Centrów Informacji Turystycznej, zobaczyliśmy nowoczesny sprzęt 

turystyczny, a także mogliśmy zwiedzić i podziwiać autobusy turystyczne, nowoczesne 

przyczepy kempingowe i kampery. Oprócz branżowej strony, Targi to także okazja do świetnej 

zabawy - mogliśmy zagrać w mini golfa, stoczyć walki sumo, zmierzyć się w wiosłowaniu,         

a nawet założyć koronę, z czego niejedna reprezentantka płci pięknej skorzystała. Hitem jednak 

okazało się… dojenie krowy :-).  

Warto wspomnieć, że tego samego dnia zwiedziliśmy Pałac Kawalera w Świerklańcu.  

Z historią rezydencji rodu Donnersmarcków oraz świerklanieckiego zespołu pałacowo-

parkowego zapoznawał nas pan Sławomir Kościelny, który wcielając się w rolę przewodnika 

podkreślał walory tego urokliwego miejsca.  

 

                                                                                               Uczestnicy wycieczki 



MARATON Z NIEMIECKIM 

 

Maraton z niemieckim za nami. Ufff :-) 

Rozpoczęliśmy 31 marca o 15.00 od filmów. Następnie już tylko nauka. Poniedziałek, wtorek 

i środę poświęciliśmy na powtórki maturalne zarówno do egzaminu w części ustnej, jak                 

i pisemnej. 

Wszyscy uczestniczący przeżyli i dobrze się mają. Dziękuję Wam, drodzy uczniowie, za 

wytrwałość i poświęcenie. 

 

 

                                

 

 

 

 

                                                                     Anna Giemza- Jurga 

 

 

 

 

 

 



KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE 

 

Uczniowie klasy II technikum architektury krajobrazu w ramach zajęć z przedmiotu „Prace       

w obiektach architektury krajobrazu” przygotowali  wiosenne kompozycje florystyczne. „Na 

początku nie wiedzieliśmy jak zabrać się do pracy” – mówi Ania .- „Przynieśliśmy   mnóstwo 

kwiatów, gałęzi i innych elementów, które mogłyby się przydać.  Ale jak z tego wszystkiego 

stworzyć kompozycję?”   

Okazało się, że wystarczyło kilka wskazówek nauczyciela, aby przekonać się,  że z prostych 

materiałów i pięknych kwiatów można stworzyć coś, co zachwyca i cieszy  wzrok. Każda 

kompozycja jest na swój sposób wyjątkowa. A najważniejsze jest to, że dzięki  nim wiosna  

zagościła w naszej szkole. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                Danuta Gajda 

 

 

 



KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE 

PRACY 

 

4 kwietnia 2017 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie odbył się po raz 

kolejny międzyszkolny etap Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach budowlanych.                        

Na podstawie eliminacji szkolnych, naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: 

drużyna I:     

Patryk Woroniak 3TB 

Piotr Bryś  3TB 

 

drużyna II: 

Alan Ledwoń 3TB 

Kamil Nyk 3TB. 

 

Drużyna I zdobyła doskonałe 2 miejsce, lokata ta nie dała jednak awansu do etapu 

wojewódzkiego (awansował tylko zwycięzca), jednakże zdobyta podczas przygotowań wiedza 

z zakresu BHP z pewnością przyda się na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje                        

w zawodzie, a w przyszłości w życiu zawodowym.  

Reprezentantom gratulujemy i życzymy powodzenia w innych zmaganiach z zakresu 

budownictwa. 

 

 

  

 

 

                                                      Daniel Łodziński,  Maciej Siwiński, Rafał Januszka 

 



WIELKI SUKCES KLASY 1LO! 

 

5 kwietnia klasa 1LO wyruszyła do Katowic, aby reprezentować naszą szkołę w Konkursie 

Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać”, w którym udało nam się przejść do finału            

i zająć zaszczytne I miejsce. 

Tematem przewodnim konkursu był plan inwestycyjny dla Europy i czynniki z nim związane. 

Nasza drużyna w składzie : Klaudia Rubiś, Ania Wróbel, Agata Ciesielska i Daria Wańczyk, 

długo pracowała i przygotowywała się do debat, przy pomocy nauczycielek: Katarzyny Myrcik, 

Beaty Kąpielskiej i Aliny Lipowskiej. 

Konkurs składał się z trzech debat - dwóch półfinałowych i jednej finałowej pomiędzy 

zwycięzcami dwóch poprzednich. Tematem pierwszej debaty, z którą musiały się zmierzyć 

nasze dziewczyny w drużynie propozycji była teza :„Członkostwo w strefie euro jest niezbędne 

do osiągnięcia wysokiego wzrostu gospodarczego”. Zadanie nie było łatwe, z kolei konkurencja 

wyrównana, ale mimo wszystko  okazaliśmy się najlepsi! 

Finałowa debata odbyła się pod hasłem: „Plan inwestycyjny to skuteczna recepta na problemy 

Europy", nasze dziewczyny po raz kolejny zajęły stanowisko w  drużynie propozycji                       

i ostatecznie powaliły konkurencję na kolana trafnością i rzetelnością swoich argumentów, 

dzięki czemu udało nam się zająć  I miejsce! 

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

  

 

 

                                                                                                     Aleksandra Chałupka 1LO 

 

 

 

        



STRAŻACKA WIEDZA SPRAWDZONA 

 

Kazikowi strażacy  reprezentowali OSP Gminy Lubliniec podczas powiatowego etapu 

Ogólnopolskiego Testu Wiedzy Pożarniczej.  W koszęcińskiej remizie wykazywali się 

specjalistyczną wiedzą z zakresu pożarnictwa następujący uczniowie: Miłosz Grobara                   

z klasy 1TAM (mechanik), Patryk Kompała i Kamil Strzyż z klasy 3TB (budowlańcy). 

Pasjonaci OSP zajęli kolejno 4, 5 i 8 miejsce w grupie wiekowej ponadgimnazjalnej. Na "pudle" 

na 1 pierwszym miejscu stanął ich kolega z klasy - Oskar Zamoski (budowlaniec)  

reprezentujący OSP z Sierakowa Śląskiego.  

 

Uczniowie wykazali się niesłychaną znajomością historii OSP, specjalistycznego sprzętu 

przeciwpożarowego oraz pierwszej pomocy, a także struktur i władz OSP. 

 

Mając takich strażaków w naszej szkole możemy się czuć bezpieczni!  

Panowie wiążą swoją przyszłość zawodową ze strażą pożarną. Mamy nadzieję, że ich życzenia 

się spełnią. 

 

 

 

                                 

 

                                                                  Małgorzata Klimczyk 

 

 

 



MATEMATYKA PO NIEMIECKU 

 

Uczniowie klasy 4TI mogli w dniu dzisiejszym, tj. 6 kwietnia uczestniczyć w zajęciach 

prowadzonych przez wykładowcę Uniwersytetu Opolskiego- dra Franciszka Gajdę                   

oraz naszego absolwenta i obecnego studenta na wydziale Elektroniki, Automatyki                           

i Informatyki na kierunku Informatyka ze specjalnością w języku niemieckim-  Mateusza 

Grytza. 

Dr Gajda poprowadził zajęcia z matematyki w języku niemieckim, udowadniając uczniom,        

że nauka nawet trudnych zagadnień metodą małych kroków może prowadzić do sukcesu. 

Można  nauczyć się wielu rzeczy, a wykorzystując znajomość języka niemieckiego zgłębiać 

tajniki, np. programowania. 

Mamy nadzieję, że już niedługo więcej naszych absolwentów odnajdzie się w gronie studentów 

Politechniki Opolskiej. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                        Anna Giemza – Jurga 

 

 

 

 

 

 



NAGRODY ROZDANE 

 

V Konkurs Realioznawczy Wiedzy o RFN pod hasłem „Reformacja 1517” organizowany przez 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego cieszył się w tej edycji szczególną 

popularnością. W szranki stanęło 60 uczniów z różnych szkół województwa śląskiego, 

łódzkiego i małopolskiego. Jak widać konkurencja nie zasypia gruszek w popiele, a mimo to 

Paweł Feliks z 4TI uzyskał tytuł finalisty i wziął udział w gali wręczenia nagród w siedzibie 

Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu. Gościem honorowym uroczystości był biskup 

Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  dr Marian Niemiec. 

 

Pawłowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Anna Giemza – Jurga 

 

 

 



KOLEJNY SUKCES PATRYKA WORONIAKA!!! 

 

W dniach od 6 do 8 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku 

odbył się Finał Ogólnopolski Jubileuszowej XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych. Wziął w nim udział Patryk Woroniak - uczeń klasy 3TB, zajmując znakomite 

13 miejsce z grona 90 finalistów, a zarazem najlepszych uczniów techników budowlanych          

w Polsce. Patryk uzyskując tak znakomity wynik zdobył tytuł laureata olimpiady, który 

umożliwia mu wybór dowolnej uczelni technicznej w Polsce bez postępowania 

kwalifikacyjnego. Ponadto otrzymał dyplom, medal oraz znakomitą nagrodę rzeczową. 

Podkreślić trzeba fakt, iż zadania na finale centralnym, z którymi musieli poradzić sobie 

uczestnicy olimpiady, były na arcytrudnym poziomie.  Jubileuszowy XXX Finał 

zorganizowany w Białymstoku, upłynął w atmosferze wielkiego święta budowlanego, 

uświetniony wieloma niespodziankami i atrakcjami.  

Należy również pamiętać, iż Patryk jest uczniem klasy 3, więc za rok ma kolejną możliwość 

rywalizowania w Olimpiadzie Budowlanej, a zdobyta w tym roku wiedza podczas przygotowań 

i doświadczenia zebrane w Białymstoku być może zaowocują jeszcze lepszymi wynikami. 

Wielkie gratulacje Patryk!!!   

 

 

                                                                                                  Daniel Łodziński 

                                                                                                  Maciej Siwiński 

                                                                                                  Rafał Januszka 



NOC Z ANDERSENEM 2017 

 

W ostatnim dniu marca w ramach  ogólnopolskiej akcji czytelniczej organizowanej przez 

Miejsko- Powiatową Bibliotekę Publiczną  w Lublińcu z okazji Międzynarodowego Dnia 

Książki Dziecięcej i urodzin H. Ch. Andersena odbyły się „WIELKIE MANEWRY 

BIBLIOTECZNE- Noc z Andersenem  2017". Podczas akcji wolontariusze ZSOT czytali 

baśnie, pomagali w organizacji zabaw i konkursów tematycznych. Na odpoczynek młodzi 

poszukiwacze przygód udali się do Muzeum im. E. Stein, gdzie pełna wrażeń noc zakończyła 

się seansem filmowym. 

 

W ramach współpracy biblioteki szkolnej ZSOT oraz MPBP w Lublińcu w spotkaniu brały 

udział wolontariuszki: Karolina Dudzik i Dagmara Grzyb, którym bardzo dziękujemy                 

za zaangażowanie w tegoroczną akcję. 

 

 

 

                         

 

 

 

 Beata Dudek 

 Maria Mikołajczyk- Szczęsna 

 

 



KOLEJNE LAURY DLA UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO 

 

10 kwietnia odbyła się gala wręczenia nagród w Konkursie z Języka Niemieckiego „Śladami 

Marcina Lutra“ zorganizowanym przez RODN-WOM w Częstochowie. 

Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia zarówno merytoryczne związane                  

z reformacją oraz sylwetką Martina Lutra, jak i leksykalno – gramatyczne. Udział wzięli 

uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych regionu częstochowskiego. 

Nasz wynik: 

MARTYNA BOK (2LO) zajęła pierwsze miejsce 

PAWEŁ FELIKS (4TI) zajął trzecie miejsce. 

 

Gratulacje! 

 

 

                                

 

 

 

                                                                                          

                                                                                        Anna Giemza – Jurga 

 

 

 

 



DEUTSCH MAL ANDERS 

 

Grupa uczniów klasy z 1LO przygotowała i przeprowadziła nietypową lekcję niemieckiego, 

której temat brzmiał „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Każda para przygotowała zestaw 

ćwiczeń ruchowych, np. na rozgrzewkę, aerobik czy rozciąganie. Rozegrany został także mini 

mecz piłki nożnej. Polecenia do ćwiczeń wydawane były w języku niemieckim. Wreszcie zwrot 

„ Hände hoch” nabrał innego znaczenia ☺ 

 

 

 

 

 

 

          Aleksandra Bawor 

 

 

 

 



KLAWIATUROWE WYZWANIE 

 

Uczniowie klasy 1TI reprezentowali szkołę w konkursie "Klawiaturowe Wyzwanie Interinfo 

Polska – IV edycja". W skład drużyny wchodzili: Jakub Dubiel, Kacper Słabik , Maciej Wilk, 

Paweł Skubała oraz Zbigniew Lange. Uczniowie po raz pierwszy brali udział i od razu znaleźli 

się na podium, zajmując III miejsce w konkursie drużynowym. Ponadto w klasyfikacji 

indywidualnej Paweł Skubała zajął IV miejsce. 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                       Gratulacje! 

                                                                                                       Maciej Dawid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKCJA „ŻONKIL- ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ” 

 

19 kwietnia obchodziliśmy 74. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim - 

powstania, którego celem nie było zwycięstwo, lecz wybór godnego rodzaju śmierci. 

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, 

ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w kolejne rocznice powstania    

w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również 19 kwietnia 

składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - często były to właśnie 

żonkile. Akcja Żonkile to ważny projekt społeczno-edukacyjny przypominający o powstaniu  

w getcie warszawskim. 

Powstanie w getcie warszawskim jest na świecie symbolem walki o godność, jednak w Polsce 

powstanie w getcie wciąż pozostaje mało znane. Akcją Żonkile chcemy sprawić, by pamięć       

o powstaniu stała się częścią wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów. 

Nasza szkoła po raz drugi włączyła się w upamiętnianie tego wydarzenia. Uczniowie klasy 2LO 

i 3LO przygotowali kotyliony żółtych żonkili, które rozdawali koleżankom, kolegom  oraz 

nauczycielom. Na korytarzu można było obejrzeć prezentację poświęconą powstaniu, wypełnić 

test ze znajomości kultury żydowskiej, poćwiczyć pisanie hebrajskich liter po śladzie. 

Na wybranych zajęciach prezentowany był film "I nie było już żadnej nadziei" (dostępny             

w sieci), a radiowęzeł cały dzień odtwarzał szeroko pojętą muzykę żydowską i współczesną 

izraelską (np. utwory Leonarda Cohena, Boba Dylana, Asafa Avidana). 

 

 

Wydarzenie zaprojektowała i koordynowała pani Iwona Lewke, a pomagała pani Gabriela 

Berbesz-Kupiec. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI 

PAŃSTWA 

 

20 kwietnia grupa uczniów naszej szkoły wyjechała na wycieczkę do Warszawy. Głównym 

punktem wyjazdu było odwiedzenie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Tam 

też braliśmy udział w ciekawych wykładach na temat operacji wojskowych naszych żołnierzy 

za granicą. Ratowniczka medyczna, która uczestniczyła w  misji w Iraku, opowiadała bardzo 

ciekawie i wzruszająco o swoich przeżyciach.  

Następnie złożyliśmy kwiaty przy Pomniku Weterana oraz zapaliliśmy znicz pod Ścianą 

Pamięci Zmarłych w Misjach Pokojowych. Potem udaliśmy się do centrum Warszawy. 

Zobaczyliśmy tam Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta oraz Grób Nieznanego Żołnierza.  

 

 

  

 

Wycieczka odbyła się dzięki współpracy z Fundacją „Szturman” oraz Jednostką Wojskową 

„Agat” Gliwice. Organizatorkami wyjazdu były panie A. Durmowicz i H. Sukienik. 

 

                                                                                                   A. Matyja 

                                                                                                   K. Rubiś 

                                                                                                   J. Kostorz 

 



1000 DRZEW W MINUTĘ I NASZ MAŁY WKŁAD 

 

21 kwietnia  uczniowie klas 1TAM, 1LO, 2TA ruszyli do lublinieckiej leśniczówki, aby wziąć 

udział w ogólnopolskiej akcji „1000 drzew w minutę”. Po krótkiej pogadance na temat lasów 

występujących  na terenie powiatu lublinieckiego i teorii sadzenia drzewek, młodzież z Kazika 

z zapałem wzięła się do pracy. Nie zważając na chłód podołała wyzwaniu i wspólnymi siłami 

zasadziła nową cząstkę lasu. Na koniec na wszystkich czekało już ognisko, kiełbaski gorąca 

herbata i wojskowa grochówka.  

 

 

 

Wspólnie z nami świat zazieleniały panie: A. Drumowicz, H. Sukienik i D. Gajda. 

                                                                                               Martyna Gołąbek 1LO 



MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA 

 

W konkursie organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego              

w Częstochowie   „Młody Mistrz Budownictwa”, który odbył się 21 kwietnia na Wydziale 

Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, drużyna w składzie: Patryk Woroniak, Patryk 

Kompała i Kamil Strzyż zdobyła pierwsze miejsce i pokonała 15 drużyn z województwa 

śląskiego.  

Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z budownictwa oraz umiejętnościami 

praktycznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIŁKARZE ZSOT WRESZCIE NAJLEPSI W POWIECIE 

 

W rozegranych w wiosenny poniedziałek 24 kwietnia Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej 

Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych nasza reprezentacja ZSOT po prawie 3 latach 

"piłkarskiej posuchy" odzyskała mistrzowski tytuł! (wcześniej kilkanaście lat z rzędu byliśmy 

na topie) 

Wygląda na to, że nasza drużyna w końcu uwierzyła w swoje możliwości i zagrała bardzo dobry 

turniej (mecze 2x15 min) pokonując kolejno ZS nr 1 im. A. Mickiewicza 3:0 (2:0) oraz                           

w decydującym meczu pewnie ogrywając kolegów z ZSZ  5:2 (3:0). Miejmy nadzieję, że to nie 

ostatnie słowo naszych dzielnych "kazikowych piłkarzy", a jedynie pierwszy krok w kierunku 

awansu do dalszych rozgrywek, miejmy nadzieję na szczebel wojewódzki...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Artur Gawin 

 

 

 

 



REJON RÓWNIEŻ DLA NAS 

 

W rozegranym w przenikliwym zimnie i padającym deszczu meczu finałowym o Mistrzostwo 

Rejonu Śląskiej Ligi Orlików SZS Reprezentacja ZSOT pokonała 6:4 (3:1) ZSOiT Tarnowskie 

Góry. Spotkanie od początku przebiegało pod dyktando naszej świetnie grającej drużyny i już 

po 4 minutach (mecz grano 2x 20 minut) prowadziliśmy 2:0 po bramkach Grobary i Chaładusa. 

Zaskoczeni takim przebiegiem spotkania goście zaczęli grać nerwowo, co powodowało okazje 

do kontr naszego szybkiego i wybieganego zespołu, niestety skuteczność i koncentracja nie 

była na odpowiednim poziomie. Do przerwy wynik brzmiał 3:1, a po przerwie mecz się 

wyrównał, jednak to nasi poprawili skuteczność prowadząc już nawet w 30 minucie 6:2. Słaba 

koncentracja oraz błędy w obronie na śliskiej murawie spowodowały, że goście strzelili bramki 

na 6:4 w 34 minucie spotkania i mając kolejne sytuacje! Na szczęście końcówka to mądra             

i taktyczna gra oraz świetna postawa Mrugali w bramce spowodowała, że wynik nie uległ już 

zmianie, a nasza drużyna zasłużenie wygrywa Mistrzostwo Rejonu i awansuje do półfinału 

wojewódzkiego po raz pierwszy od 2012 roku!  

 

Gratulujemy naszym dzielnym piłkarzom i życzymy im kolejnych sukcesów, a maturzystom 

połamania piór i czarnych długopisów! 

 

 

 

 

                                                                                                      Trener: Jacek Łuczyński 

                                                                                                      Sędziował: Artur Gawin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ OTWARTY- PODSUMOWANIE 

 

Jak co roku w naszej szkole  odbył się Dzień Otwarty dla uczniów okolicznych gimnazjów. 

Wszystkie klasy przygotowały dla naszych gości wiele różnych atrakcji, które w ciekawy, 

profesjonalny, ale i zabawny sposób prezentowały poszczególne profile: budownictwo, 

informatykę, hotelarstwo, architekturę krajobrazu, mechanikę, a także nowy zawód: logistykę. 

Nie zabrakło także występów muzycznych, teatralnych i sportowych. W artystyczno-

medialnych dziedzinach dominowała klasa menadżerska liceum ogólnokształcącego. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprawności Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Chwostka i ratownictwa medycznego, które odbyły się w związku z otwarciem w naszej 

szkole nowego kierunku - klasy strażackiej w zawodzie technika mechanika.  

Na pamiątkę dnia spędzonego w ZSOT gimnazjaliści mogli zabrać ze sobą szkolne gadżety, 

ulotki i masę dobrego humoru. Mamy nadzieję, że z większością zobaczymy się w przyszłym 

roku.  

Dziękujemy wszystkim osobom, które gościły w naszej szkole. Cieszymy się, że gimnazjaliści 

wykazali się odpowiednią dozą poczucia humoru, zadawali inteligentne pytania i byli otwarci 

na nasze propozycje. Udowodnili, że nadają się do naszej społeczności. Dziękujemy również 

tym, którzy włączyli się w organizację wydarzenia: uczniom, nauczycielom i dyrekcji. Nie było 

łatwo, ale jak zawsze wspólnie daliśmy radę.  

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                               Aleksandra Chałupka 1LO 

 

 

 

 

 



ABSOLWENCI CHĘTNIE WRACAJĄ 

 

27 kwietnia uczniowie klas 2TII oraz 3TI gościli absolwenta ZSOT w zawodzie technik 

informatyk, Kamila Cupiała, który wygłosił pogadankę na temat swojej uczelni Aberystwyth 

University w Walii. Kamil  zaprezentował kierunki, przedmioty oraz zagadnienia, które 

poruszane są na pierwszym i drugim roku takich studiów oraz różnice między uczelniami 

brytyjskimi a polskimi. Opisał także typowy studencki tydzień na uczelni oraz kryteria                   

i sposoby oceniania.  

Zachęcał także młodszych kolegów do składania aplikacji, gdyż uczelnia organizuje coroczne 

konkursy, w których można wygrać indeksy oraz stypendia o wartości nawet do 2000 funtów 

rocznie. Kamil potwierdził, że nasi technicy- informatycy już w czwartej klasie posiadają 

wiedzę wystarczającą do zdobycia stypendium i osiągnięcia wysokich wyników na brytyjskiej 

uczelni,   zaś materiał konkursowy bardzo często pokrywa się z materiałem przedstawianym na 

przedmiotach zawodowych, gdzie jedyną różnicą jest  język. 

 

 

                                  

 

 

 

                  Marta Pulcer 

 

 

 

 

 



PROJEKT KROKUS 

 

Po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie Krokus. 

Projekt realizowany jest przez Żydowskie Muzeum Galicja wraz z Irlandzkim Towarzystwem 

Edukacji o Holokauście. 

Na świecie funkcjonuje już od wielu lat. Każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego 

realizację. W jego ramach szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów – zasadzone przez 

uczniów jesienią, zakwitają na wiosnę. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów – realizacja 

Projektu Krokus jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Irlandzkiego Towarzystwa 

Edukacji o Holokauście oraz Unii Europejskiej. 

 

Kwiaty sadzone przez uczniów mają przede wszystkim przypominać półtora miliona 

żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie 

Holokaustu. Projekt Krokus pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także 

na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, 

uprzedzeniami i nietolerancją. 

 

Rabaty kwiatowe w tym roku przygotowała klasa 2TA z panią Weroniką Marcol, a projekt 

merytorycznie koordynowała p. Gabriela Berbesz-Kupiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXV REJONOWE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY 

PCK 

 

27 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbyły się XXV Rejonowe Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy najpierw zmagali 

się z 40 pytaniami dotyczących pierwszej pomocy, a później w 5-osobowych drużynach 

udzielali pomocy rannym. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Weronika Gajda, 

Magda Stemarowicz, Miłosz Grobara, Monika Kosiada, Sebastian Klimczyk.  

Co roku pozorowane wypadki są dla nas nie lada wyzwaniem i zaskoczeniem, jednak podobnie 

jak w ubiegłym roku poradziliśmy sobie świetnie ze scenariuszami, jakie przygotowali dla nas 

organizatorzy i wygraliśmy drugi raz z rzędu rejonowy etap – mówi kapitan drużyny Weronika 

Gajda. 

Drużyna musiała pomóc m.in. dziewczynie, która zatruła się metanolem, ofiarom wypadku 

samochodowego, dziewczynie z ranami kłutymi klatki piersiowej oraz dziewczynie, dla której 

zabawa w wodzie ze znajomymi nie miała szczęśliwego zakończenia, przez co drużyna musiała 

podjąć resuscytację. 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. 

 

Przed młodzieżą teraz czas intensywnych ćwiczeń, bo 20 maja drużyna ZSOT będzie 

reprezentowała powiat lubliniecki na zawodach wojewódzkich w Katowicach. 

 

                           

                             

 Małgorzata Klimczyk 

 

 



POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 

 

Z bólem, żalem i tęsknotą 28 kwietnia pożegnaliśmy naszych maturzystów!! 

Po latach trudów, znojów, ale także radości i wesela, uczniowie liceum i technikum zakończyli 

szkolny epizod swojego życia! 

Po raz ostatni zgromadzeni w sali gimnastycznej wysłuchali przemówień dyrekcji                              

i zaproszonych gości (z panem starostą na czele), odebrali liczne nagrody i wyróżnienia, a także 

obejrzeli bajkowy program artystyczny zaprojektowany przez młodszych kolegów i koleżanki. 

Wzruszeniom nie było końca!! 

Teraz przed nimi "tylko" egzamin dojrzałości, za wyniki którego mocno trzymamy kciuki! 

Akademię przygotowała klasa 2LO, zespół muzyczny SZOT, Marta Wichłacz oraz zespół 

tancerzy męskich, a koordynowały panie Gabriela Berbesz-Kupiec i Maria Kubat.  

 

 

 



PIERWSZE EGZAMINY MATURALNE ZA NAMI 

 

Uczniowie Kazika z matury pisemnej z języka polskiego wychodzili raczej zadowoleni, choć 

nie brakowało też panikarzy wspominających o błędach kardynalnych. Natomiast egzamin         

z matematyki wzbudził kontrowersyjne odczucia, od pełnej satysfakcji po absolutną 

niepewność. Cóż, na oficjalne wyniki przyjdzie czekać do 30 czerwca, zatem życzymy naszym 

maturzystom wytrwałości i szczęścia w kolejnych maturalnych potyczkach. Trzymamy kciuki! 

 

 

 

 

 

 



KAZIKI W KRAINIE BAŚNI BRACI GRIMM 

 

Nadszedł czas na ostatnią wymianę w ramach projektu Erasmus+ „The European Job Market 

of the Youth” w tym roku szkolnym. Szymon i Ola z 1LO tak mówią o podróży:  „Niedzielnym 

rankiem wyruszyliśmy do Vellmar, niedaleko Kassel w Niemczech, po drodze nie było czasu 

na drzemki, bo widoki były nie byle jakie - atlas chmur nad nami, a i powtórka do czekających 

nas zadań się przydała.” 

 

Po kilku godzinach cała 12- osobowa Erasmus Crew i opiekunki dotarła do miasta otoczonego 

zielonymi wzgórzami, w którym czekali na nas już gospodarze – nauczyciele, uczniowie i ich 

rodziny z Ahnatal-Schule. „Wieczorem rodziny zorganizowały różnego rodzaju zajęcia. Jedni 

poszli nad jezioro, inni robili pizzę, niektórzy jedli kolację w restauracji”-  wspomina swój 

pierwszy dzień w Niemczech Daria z 1LO. Tomek z 1TI wyjaśnia, że od poniedziałku do piątku  

zaplanowanych zostało mnóstwo zadań, w tym warsztaty ze specjalistami HR, wizyta w teatrze, 

i prezentacje o szkole   i miejscowości. 

 

„Poniedziałek był dniem na poznanie wszystkich uczestników, bo oprócz nas przyjechali tutaj 

jeszcze Węgrzy, Turcy, Chorwaci i Finowie”-relacjonują Zuzia z 1TAM i Monika z 1TIB. 

Kacper z 1TI z uśmiechem chwali tutejsze specjały, które okazały się dość podobne do naszych: 

Schnitzel, ziemniaki, kapusta. „We wtorek mieliśmy próbne rozmowy kwalifikacyjne, zajęcia 

teatralne i zadania, które musieliśmy rozwiązywać spacerując po Kassel”- komentują Kinga        

z 2LO i Kamila z 2TB. „Chociaż przed nami najtrudniejsza części programu – rozmowy 

kwalifikacyjne, na które musieliśmy przygotować odpowiedź na ofertę, CV i podanie                    

w systemie Europass oraz elektroniczne portfolio, to wierzymy, że wypadniemy dobrze!”-           

z nadzieją mówi Joanna z 2TA.  

Tymczasem pozdrawiamy ze szczytu Wilhelmshohe! 

 

 

 

                                       M. Ziaja, B. Kąpielska & the Erasmus Crew 



WOJEWÓDZKI ETAP XXV MISTRZOSTW PIERWSZEJ 

POMOCY PCK 

 

20 maja w Katowicach odbył się wojewódzki etap XXV Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. 

Nasz powiat reprezentowała drużyna z naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – 

Technicznych. Ekipa w składzie: Magdalena Stemarowicz, Monika Kosiada, Miłosz Grobara, 

Mateusz Zdziebko i Marcin Mzyk musiała zmierzyć się z 4 pozoracjami, testem wiedzy oraz 

testem umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej. Z dumą możemy 

poinformować, iż młodzież zdobyła III miejsce, a warto zaznaczyć, iż w zawodach brały udział 

także ekipy ze szkół medycznych.  

 

"Był to dzień pełen wrażeń, emocji i napięcia. Nieustanna adrenalina i stres, realne rany                 

i pozoracje… Był to bardzo dobry test dla działań zespołowych i sprawdzenia wzajemnego 

zaufania i umiejętności współpracy, co jest szczególnie trudne przy tak dużym napięciu" - mówi 

Magda, kapitan drużyny. 

 

Podczas zawodów trzeba było pomóc ofiarom pobicia, między innymi kobiecie w ciąży, 

mężczyźnie dźgniętym nożem oraz opatrzyć amputację kciuka, opatrzyć rozległe oparzenia 

ofiarom niefortunnego rozpalania ogniska, zająć się ekipą wspinaczkową, której członkowie 

spadli z wysokości i zająć się poszkodowanymi w wyniku wypadku z udziałem motorów. 

 

"Zdecydowanie najtrudniejszym wyzwaniem było przezwyciężyć stres, żeby móc na spokojnie 

podejmować decyzje i wykorzystywać wiedzę, którą się ma" - komentuje Monika. 

 

"Najbardziej można się sprawdzić, gdy zostaje się  sam na sam z poszkodowanym. Każdy            

z drużyny ma określone  zadanie do wykonania i trzeba samemu wyciągać wnioski i pomyśleć,  

co jeszcze można zrobić" - dodają Mateusz i Marcin. 

 

"Takie zawody to idealna okazja, aby sprawdzić własną wiedzę, ale też utrwalić wiele 

wiadomości z konkretnej  dziedziny. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby znać  

podstawowe czynności ratujące życie i zdrowie"- twierdzi Miłosz. 

 

Cala drużyna zgodnie przyznaje, że czuje delikatny niedosyt i już planuje całoroczne 

przygotowania do kolejnych mistrzostw. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Małgorzata Klimczyk 

 

 

 

 

 

 



KAZIK MÓWI „TAK”  TRANSPLANTACJI 

 

20 maja  na Bulwarze Franciszka Grotowskiego w Lublińcu  odbyła się Kampania 

prozdrowotna: "Twoje TAK ma znaczenie". Pomysłodawcą imprezy jest młody lekarz, Karol 

Kukowka, który we współpracy z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 

Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim zorganizował po raz drugi  kampanię promującą 

zdrowy tryb życia, krwiodawstwo, transplantologię. Ponad 40 wolontariuszy uczniów  naszej 

szkoły już od piątku włączyło się aktywnie w promocję kampanii.  

Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom za ogromne 

zaangażowanie w przebieg kampanii.  Serdecznie dziękuję uczennicom i uczniom klas: 1LO,    

1HT, 1TI, 1TIB, 2TA, 2TII, 3TI.   

Liczę na Was za rok!   

 

 

 



 

 

 

 

 

           Mariola Strzoda 

 

 



WYNIKI KONKURSU 

 

23 maja 2017 roku odbyło się rozstrzygniecie corocznego konkursu na najlepiej wykonaną 

makietę budynku jednorodzinnego. Komisja oceniająca prace ustaliła następującą kolejność 

miejsc: 

1. Szymon Olszok 2TB 

 

 

 

2. Dawid Maciejczyk 1TIB 

 

 

 

 

 



3. Szymon Krawczyk 2TB 

 

 

 

 

 

                                                Uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałych prac!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZIK BLIŻEJ UNII EUROPEJSKIEJ 

 

W środę 24 maja w naszej szkole gościliśmy posła do Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego 

Buzka, który został zaproszony do ZSOT przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

Mateusza Urbańczyka. Nie była to pierwsza wizyta profesora u nas, ale przez obecne pokolenie 

uczniów na pewno tak właśnie będzie postrzegana. W spotkaniu wzięli udział także goście: 

burmistrz Lublińca, Edward Maniura, radni powiatu lublinieckiego oraz oczywiście uczniowie, 

niestety z uwagi na skromne warunki lokalowe tylko z trzech klas, 1LO, 1TI i 2TIi.  

Spotkanie składało się z dwóch części, krótkiego słowa wstępnego prof. Buzka dotyczącego 

tematu „Dokąd zmierza Unia Europejska” oraz pytań przygotowanych przez uczniów. Mimo 

że nie należały one do prostych, wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem elokwentnych, 

ale i szczerych wypowiedzi niecodziennego gościa. Z kolei Jerzy Buzek docenił uczniów za ich 

dociekliwość i odwagę. 

 

Spotkanie przygotowały Beata Dudek, Iwona Lewke i Hanna Ślimak. 

 

 

 



GOŚCIE Z INDII 

 

24 maja w naszej szkole, Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych,  mieliśmy okazję 

gościć rodzinę z Indii- państwo Sandhu. Wizyta ta była wyjątkowa, gdyż indyjska rodzina           

z trójką dzieci przyjechała nie na oficjalne zaproszenie, ale prywatnie z odwiedzinami do 

polskiej rodziny. Przyjazd gości z Indii jest owocem przyjaźni, jaka nawiązała się pomiędzy 

uczennicą naszej szkoły- Sonią Goj, a jedną z uczestniczek wymiany Indo Poland Exchange       

z 2015 roku -Ashmen Sandhu. Przyjaźń, która narodziła się pomiędzy uczennicami podczas 

obustronnych wymian szkolnych, przetrwała czas i odległość, jaka dzieli Polskę i Indie. 

Okazała się na tyle silna, że Ashmen wraz z całą rodziną postanowiła odwiedzić swoją 

przyjaciółkę Sonię i spędzić wraz z nią kilka dni w naszym wspaniałym mieście. Wizyta              

w szkole była dla państwa Sandhu dużym przeżyciem, ponieważ nie byli przygotowani na taką 

sytuację i nie spodziewali się aż tak serdecznego przyjęcia, co wielokrotnie podkreślali. Pan 

Sandhu z wielką dumą opowiadał, że został oprowadzony po całej szkole i ugoszczony przez 

samą dyrekcję, co było dla niego wyjątkowym wyróżnieniem.  

Podczas wizyty w Polsce zarówno rodzina Soni, jak i Ashmen, bardzo się  do siebie zbliżyły     

i zżyły, do czego przyczynił się fakt, że rodzina indyjska marzyła, by zamieszkać w typowym 

polskim domu.  Chociaż pobyt w Lublińcu był krótki, to czas spędzony razem okazał się 

wyjątkowo intensywny. Wspólne gotowanie, wyjazdy, np. na Jasną Górę, zwiedzanie ruin 

zamku w Olsztynie czy przebywanie na łonie przepięknej lublinieckiej natury  pozwoliły dzień 

po dniu poznawać się coraz bliżej.  

Ku naszemu zdziwieniu państwo Sandhu nie chcieli zwiedzać dużych miast, podziwiać 

zabytków. Dla nich przebywanie w otoczeniu przyrody, jak np. pobyt na łowisku z możliwością 

łowienia ryb czy zwykła czynność, jaką jest jazda na rowerze po lublinieckich leśnych duktach, 

było największą przyjemnością. Prawdziwym przeżyciem jednak okazało się pójście na spacer 

do lasu. Mieszkając w stolicy Indii – Delhi (czwartym co do wielkości najbardziej zaludnionym 

mieście świata), żyją w przysłowiowej „złotej klatce”, a mając wszystko, niestety nie mają tej 

swobody i otaczającej przyrody, którą my możemy cieszyć się na co dzień i której 

prawdopodobnie nie doceniamy. Podczas spaceru ścieżką leśną, w okolicach naszego 

lublinieckiego parku, pani Sandhu, wdychając głęboko zapach naszego lasu, powiedziała, że 

jest po raz pierwszy w prawdziwym lesie,  i nie potrafi znaleźć słów, żeby opisać to, co czuje.  

Zaś po powrocie do Indii, kiedy będzie opowiadać znajomym o tym wszystkim, czego 

doświadczyli podczas odwiedzin, trudno będzie jej ubrać w słowa uczucia i emocje, jakie 

towarzyszyły każdego dnia tej krótkiej wizycie. Wspomnienia na pewno zostaną na długo          

w ich myślach i sercach. Podczas pożegnania nie obyło się oczywiście bez łez i serdecznego 

zaproszenia do odwiedzenia Indii.   

 

Podsumowując można  powiedzieć, że wizyta ta była bardzo wartościowym doświadczeniem 

dla obydwu rodzin i jest dowodem, że wymiany młodzieży organizowane przez naszą szkołę 

pozwalają otwierać się na świat, poszerzać horyzonty i zdobywać przyjaciół na całym świecie. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Monika Ziaja 

 

 

 

 



PROJEKT „RAZEM ZBUDUJEMY EUROPĘ” UZNANY ZA 

DOBRĄ PRAKTYKĘ 

 

     

 

Kapituła Konkursu "Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości" przyznała projektowi 

realizowanemu w naszej szkole „Razem Zbudujemy Europę” status "Dobrej praktyki".  

Projekt realizowany był w naszej szkole w 2016r. Pomysłodawcą całego oraz koordynatorem 

była Katarzyna Myrcik, a współpracowali z nią przy realizacji: Jolanta Wróbel, Anna Giemza-

Jurga, Daniel Łodziński. Projekt zakładał wyjazd 20 uczniów technikum budowlanego naszej 

szkoły na dwutygodniowe praktyki zagraniczne do wyspecjalizowanego ośrodka szkolenia 

praktycznego w Cottbus. Praktyka polegała na wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem 

wykwalifikowanych instruktorów. Podczas wykonywania prac uczniowie porozumiewali się      

z instruktorami wyłącznie w języku niemieckim. Dzięki wyjazdowi uczniowie poszerzyli 

słownictwo języka niemieckiego, nabyli kompetencje personalne oraz podnieśli poziom swoich 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania prac budowlanych, co z pewnością 

zaowocuje na egzaminie zawodowym, jak również pomoże odnaleźć się w przyszłości                

na wymagającym rynku pracy. 

 

 

   

 

 



 

Jesteśmy niezwykle dumni, że organizowane przez nauczycieli naszej szkoły działanie uznane 

zostało za wzór do naśladowania. Zamierzamy współpracować z partnerem niemieckim               

w przyszłym roku i wysłać do Cottbus kolejną grupę budowlańców, a obecnie przygotowaliśmy 

projekt dla informatyków i mechaników i czekamy na akceptację Narodowej Agencji.  

 

 

 

 

 

 Daniel Łodziński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI POWIATOWY KONKURS HAVING FUN WITH CANADA 

 

29 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych odbył się VI Powiatowy Konkurs 

dla Gimnazjalistów Having Fun with Canada, nad którym patronat objął Burmistrz Miasta 

Lublińca. Konkurs miał charakter dwuetapowy. Najpierw uczniowie w dwójkach przedstawiali 

przygotowane przez siebie prezentacje na temat: „Amazing Canada and its Atmosphere”,             

a następnie  indywidualnie rozwiązywali test realioznawczy dotyczący Kanady. W zmaganiach 

konkursowych udział wzięli uczniowie z gimnazjów powiatu lublinieckiego. 

Rywalizacja była zacięta, jednak każdy konkurs musi kończyć się wyłonieniem laureatów: 

I miejsce zajęła Emilia Zalas reprezentująca Zespół Szkół w Lubecku 

II miejsce przypadło Zuzannie Łukiewskiej z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Koszęcinie 

III miejsce wywalczyła Magdalena Klisik ucząca się w Zespole Szkół w Lubecku. 

 

Galę wręczania nagród uświetnił swoją obecnością Burmistrz Miasta Lublińca, pan Edward 

Maniura, zastępca Burmistrza, pani Anna Jonczyk – Drzymała oraz dyrektor Sieci Szkół 

Językowych Naczyńscy, pani Katarzyna Nowak. 

Nagrody w tegorocznej edycji konkursu ufundowali Burmistrz Miasta Lublińca, Wójt Gminy 

Kochanowice oraz państwo Anita i Mikołaj Naczyńscy, właściciele Sieci Szkół Językowych 

Naczyńscy.  

Sponsorom bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na współpracę w kolejnych edycjach. 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom gratulujemy doskonałych wyników oraz 

życzymy dalszych sukcesów. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORYCZNY AWANS- PIŁKARZE ZSOT W FINALE 

WOJEWÓDZKIM! 

 

31 maja 2017 z pewnością będzie historyczną datą do zapamiętania w  sportowej kronice 

ZSOT! W tym dniu bowiem nasi piłkarze awansowali po raz pierwszy w historii do najlepszej 

czwórki finału wojewódzkiego Śląskiej Ligi Orlików Licealiady SZS!  W turnieju 

półfinałowym, którego zaszczyt organizacji również pierwszy raz powierzono naszej szkole 

zmierzyli się zwycięzcy zawodów rejonowych ze szkół z Knurowa, Zabrza i Piekar Śląskich. 

W drodze losowania wyłoniono rywala naszej drużyny w półfinale, a był nim ZS nr 2                    

w Knurowie, w drugim półfinale "cichy faworyt" rozgrywek ZS nr 10 Zabrze grał z ZS nr 1 

Piekary Śląskie. Po fantastycznym, choć nieco nerwowym początku, nasz zespół zdeklasował 

Knurowian aż 7:2 (3:1) po 4 bramkach Kasprzaka oraz po 1 Wójcika, Chaładusa i kapitana 

zespołu Panka i tym samym awansował do finału (mecze rozgrywano 2x20 minut)! Niespełna 

godzinę później "Kaziki" miały zmierzyć się w meczu o historyczny awans do finału 

wojewódzkiego z zabrzanami, którzy równie łatwo i niezwykle efektownie ograli Piekary 8:2 

(1:2) pokazując kilka akcji, po których trzeba przyznać ręce same składały się do oklasków. 

Niezwykle ciekawe i efektowne zawody obserwowało grubo ponad 200 kibiców. Jednym z 

nich okazał się  lubliniecki olimpijczyk, złoty medalista z 1972 roku w Monachium pan 

Zygmunt Anczok, który z pewnością dopingował naszą drużynę, w której występuje jego wnuk 

Bartek. Mecz o III miejsce po krótkiej przerwie rozegrali przegrani półfinałów, a tutaj 

zdecydowanie lepsi 6:1 okazali się nasi rywale z półfinału z Knurowa.  

Mecz finałowy zgodnie z przewidywaniami od początku przebiegał pod dyktando naszych 

rywali, jednak nasz zespół prowadzony przez charyzmatycznego pana Łuczyńskiego grał 

dobrze i uważnie w obronie oraz mądrze taktycznie wybijał z rytmu technicznie grających 

zabrzan bardzo groźnie kontrując. Po jednej z takich kontr po bramce Deneko w 7 minucie 

obejmujemy prowadzenie! Radość nie trwała jednak długo, bo już niespełna minutę później 

rywale wyrównali. Wymiana ciosów, szybkie i składne akcje z obu stron i do przerwy mamy 

prowadzenie 3:2. Po przerwie nasi grają swoje, a zabrzanie przegrywając wychodzą nieco 

wyżej pod naszą bramkę, co stwarza zawodnikom ZSOT szansę do kontr. Po niezwykle 

emocjonującej drugiej połowie, a zwłaszcza końcówce spotkania i bramce Anczoka z ponad 45 

metrów do pustej bramki w 41 minucie meczu pokonujemy 6:4 faworyta turnieju wygrywając 

zasłużenie po raz pierwszy w historii awans do najlepszej czwórki województwa w piłce 

nożnej!!!   

Finał wojewódzki z udziałem najlepszych 4 zespołów województwa śląskiego, w tym naszych 

dzielnych "Kazików" odbędzie się już w najbliższy czwartek 8 czerwca w dalekim Bieruniu      

i z pewnością powalczymy o jak najlepszą pozycję w tym prestiżowym turnieju, by o naszej 

szkole było jeszcze głośniej! 

Gratulujemy naszym wspaniałym piłkarzom fantastycznego występu i życzymy jak 

najlepszego... a co tam... - ZWYCIĘSTWA w finale wojewódzkim! 

 

 



 

 

 
 

 
 

ZSOT Lubliniec - ZS nr 2 Knurów 7:2 (3:1) 

bramki: Kasprzak 6',21', 23',36', Wójcik 10', Panek 17', Chaładus 26' 

 

ZSOT Lubliniec - ZS nr 10 Zabrze 6:4 (3:2)  

bramki: Deneko 7',39', Wójcik 10',11', Perkowski 35', Anczok 40'+1' 

Skład: Michał Grobelny- Fabian Chaładus, Michał Wieczorek, Bartłomiej  Anczok, Szymon 

Perkowski, Adam Deneko, Jakub Wójcik, Dominik Panek (kapitan), Błażej Pyka, Szymon 

Kasprzak 

Trener: Jacek Łuczyński  

 

Sędziował: A.Gawin 

Widzów: ok. 230 

 

 

 

                 Artur Gawin 



I KAZIKOWY RAJD ROWEROWY 

 

W miniony piątek 2 czerwca przy pięknej słonecznej pogodzie z parkingu szkoły z małym 

poślizgiem spowodowanym usuwaną awarią jednego z rowerów około 8:30 ruszył konwój        

32 rowerzystek i rowerzystów. Trasa początkowo zaplanowana na ok. 30 km okazała się zbyt 

krótka. Grupa tak się rozkręciła, że udało się przejechać aż 55 km, co dla niektórych okazało 

się  "życiowym" wynikiem, który z pewnością może być powodem do dumy w efekcie walki  

z własnym słabościami.  

 

   

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy już dziś na kolejną edycję rajdu, który             

z pewnością przyniesie kolejne zwroty akcji☺ 

 

 

 

 

                                                                  Rajdowcy: D.Gołombowski, J.Łuczyński, A.Gawin 



WOLONTARIAT CZERWCOWY 

 

3 czerwca  grupa uczniów naszej szkoły wraz z pedagogiem szkolnym, uczestniczyła w Dniu 

Dziecka w Galerii Handlowej 11. Uczniowie przez kilka godzin pracowali jako wolontariusze 

pomagając zorganizować dzieciom zabawę i konkursy. Natomiast trzy dni później uczennice 

ZSOT pracowały jako animatorki podczas obchodów Dnia Dziecka w Miejskim Przedszkolu 

nr 2.  

Serdecznie dziękuję Kazikowej Ekipie Wolontariuszy za poświęcony dzieciom wolny czas, 

zaangażowanie i dobrze wykonaną pracę. 

 

 

  

             Mariola Strzoda 



CHORWACJA 2017 

 

Od 30 maja do 4 czerwca grupa uczniów naszej szkoły wygrzewała się w słonecznej Chorwacji. 

Wycieczka miała bardzo bogaty program. Mieliśmy okazję zwiedzić wiele pięknych miejsc, 

takich jak Park Narodowy Jezior Plitwickich,  nadmorskie miejscowości - Makarską, Split           

i Trogir, a także Sarajewo w Bośni i Hercegowinie. Plan wycieczki był napięty, zwiedzania 

dużo, ale znalazł się także czas na beztroskie wylegiwanie się na pięknych plażach Adriatyku. 

 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich, który 

znajduje się w środkowej części Chorwacji. Bogata roślinność, liczne wodospady                              

i krystalicznie czysta woda wywarła na nas niemałe wrażenie. Piękne widoki mogliśmy 

podziwiać także ze statku, którym płynęliśmy  po jednym z jezior.  

 

Po atrakcjach w parku, ruszyliśmy ku Makarskiej - miejscowości, gdzie mieszkaliśmy                   

w pensjonatach położonych bardzo blisko plaży. Już pierwszego dnia wieczorem 

postanowiliśmy zasmakować trochę nocnego życia. Przeszliśmy się promenadą pełną 

restauracji i sklepików z pamiątkami, a także zwiedziliśmy port, który nocą wyglądał 

szczególnie interesująco.  

 

Z racji tego, że na kolejny dzień naszego wyjazdu przypadał Dzień Dziecka, przeznaczyliśmy 

go na plażowanie. Złapaliśmy trochę słońca, wykąpaliśmy się w Adriatyku i przeprowadziliśmy 

wiele sesji fotograficznych - relaks na całego☺ Wieczorem znów czekał nas spacer po mieście. 

Tym razem poszliśmy na Starówkę. 

 

Trzeciego dnia zawitaliśmy do dwóch nieco oddalonych od Makarskiej miejscowości,                   

a mianowicie Splitu i Trogiru - portowych miast znajdujących się w centrum Dalmacji.                

W Splicie zwiedziliśmy m.in. ruiny pałacu cesarza Dioklecjana z przełomu III i IV wieku, który 

jako jedyny na świecie nadal jest zamieszkany. Natomiast w Trogirze urzekły nas piękne 

uliczki, port i Starówka z katedrą i salą sądową w centrum. 

 

Ostatniego dnia naszej przygody w Chorwacji, zwiedziliśmy Muzeum Muszli w Makarskiej        

i wyruszyliśmy w kierunku Bośni i Hercegowiny, gdzie zrobiliśmy sobie szybki spacer               

po Sarajewie. Było to zupełnie nowe doświadczenie - nagle znaleźliśmy się w zupełnie innym 

kręgu kulturowym, dzięki czemu mogliśmy trochę lepiej poznać tamtejsze tradycje i z bliska 

obserwować tamtejsze obyczaje. 

 



Niestety, nic, co dobre, nie trwa wiecznie. Po zwiedzeniu Sarajewa nadszedł czas powrotu         

do Polski. Zmęczeni, ale zadowoleni i z masą nowych doświadczeń, po dość wyczerpującej  

podróży szczęśliwie dotarliśmy do domu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ola Chałupka 1LO 

 

   

 

Wycieczkę zorganizowały nauczycielki: Henryka Sukienik, Beata Kąpielska,                            

Anna Siwiaszczyk  oraz  Katarzyna Myrcik. 

 

 

 

 

 



FINAŁ PROJEKTU „KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE- NASI 

SĄSIEDZI” 

 

We wtorek uczniowie klas 3TB i 1LO podzielili się z innymi wiedzą na temat krajów 

niemieckojęzycznych. Przygotowali różne quizy, zagadki, zaprezentowali stroje bawarskie,        

a także przebrali się za znane postaci. Można było także spróbować Bratwurst, Kartoffelsalat    

i Apfelschorle  przy dźwiękach niemieckich szlagrów. 

 

 

 

  

 

                                                                                                                I. Wosik, A. Bawor   



DZIEŃ SPORTU Z KOMANDOSAMI 

 

W poniedziałek 5 czerwca w naszej szkole gościliśmy komandosów z JWK, którzy już po raz 

drugi przeprowadzili wraz z nauczycielami wychowania fizycznego Dzień Sportu w ZSOT. 

Dzień Sportu rozpoczął się towarzyskim meczem pomiędzy reprezentacją ZSOT i drużyną         

z JWK. Mecz przy wsparciu Artura Gawina wygrała drużyna „Kazika” 8:4. Zaraz potem 

rozpoczęły się konkurencje sprawnościowe chłopców i dziewcząt, w których najlepsza wśród 

dziewcząt okazała się klasa 2TA, a wśród chłopców drużyna z klasy 2TIM. Wszyscy zwycięzcy 

otrzymali drobne upominki. Podczas całej imprezy dopisywał wszystkim dobry humor.  

Przedsięwzięcie mogło zostać zorganizowane dzięki współpracy naszej szkoły z JWK.  

 

 

 

            

                                                                                 Organizatorzy: 

                                                                                 Nauczyciele wychowania fizycznego 



WARSAW PTAK EXPO- GOOD GAME 

 

Wraz z początkiem czerwca  wystartowała druga edycja podwarszawskiego Good Game 

Warsaw równolegle z pierwszą edycją Comic Con w Polsce. Całość miała miejsce w halach 

PTAK WARSAW EXPO. Tematyka przedsięwzięcia bliska jest informatykom, więc i ich nie 

mogło zabraknąć. Uczniowie klas 2TII, 2TIM, 3TI oraz 1TIB wraz z nauczycielami 

przedmiotów zawodowych: Martą Pulcer, Michałem Bogackim i Maciejem Dawidem tuż  

przed 7 rano wyruszyli w kierunku Nadarzyna, by wykorzystać okazję i spotkać się                           

z YouTuberami, zobaczyć setki premier i po prostu dobrze się bawić. Targi te to wielkie święto 

wszystkich miłośników gier komputerowych. 

Pierwsze pozytywne wrażenie odnieśliśmy już po dotarciu na miejsce. Dzięki dobrze 

zorganizowanej obsłudze oraz przemyślanej logistyce uniknęliśmy  kilometrowych kolejek     

do kas oraz wejść. Szybko znaleźliśmy się w hali D. Na miejscu nie zabrakło także innych 

wycieczek szkolnych w różnych przedziałach wiekowych z całej Polski. Uczniowie cieszyli się 

różnej maści atrakcjami, a i nauczyciele przekonywali się, że organizacja wycieczki była 

świetnym pomysłem. 

Stanowisko budzące niemałe zainteresowanie odwiedzających należało do Gaming Society, 

oferujące niezwykle realistyczny symulator wyścigowy. Ekran był dostosowany                             

do realistycznego  i komfortowego postrzegania odległości w grze, sam fotel na bieżąco 

reagował na wszelkie incydenty w grze – obracał się wraz z obróceniem się samochodu gracza, 

pochylał w dół przy zjeżdżaniu z góry oraz trząsł się przy kolizjach. 

Ci, którzy  odwiedzili targi, by zagrać w ulubione gry także znaleźli swe miejsce. W hali Ptak 

Warsaw Expo rozstawiona została strefa Free2Play, w której na odwiedzających czekały 

stanowiska do gier oraz kilkaset miejsc przygotowanych dla graczy wyposażonych we własny 

sprzęt. 

Innym godnym uwagi sektorem na GoodGame Warsaw było miejsce, gdzie starsi gracze mieli 

okazję przypomnieć sobie gry swej młodości, a młodsi poznać grafikę, którą zachwycali się ich 

ojcowie w ich wieku. Stanowisko było naprawdę obszerne i każdy mógł znaleźć wolne              

dla siebie stanowisko. Cieszyło się ono niemałym zainteresowaniem.  

Na evencie nie zabrakło różnego rodzaju punktów sprzedaży. Każdy mógł zaopatrzyć się            

w  gry, kubki, koszulki, gadżety, na podzespołach komputerowych znanych marek  kończąc. 

Każde stoisko co pewien czas organizowało konkurs, na którym można było wygrać różne 

drobiazgi w zamian za błyśnięcie wiedzą, odrobinę szczęścia lub samo zaistnienie na scenie. 

Niestety, Hala B w czwartek była nieczynna. Wszelkie eksponaty ustawiono na zewnątrz 

między nią a Halą C. Ogromne wrażenie robiły dopracowane repliki samochodów                            

z popularnych filmów, seriali oraz gier. Na przykład Wehikuł Tajemnic ze Scooby Doo, 

Delorean z Powrotu do Przyszłości oraz samochody z filmów Mad Max. Z czego wokół wozów 

ostatniego tytułu krążyły także ludzkie cosplaye.  Na targach miało swe miejsce także 

stanowisko LEGO. Tym, co przykuwało szczególną uwagę, była ogromnych rozmiarów, 



bardzo szczegółowo zaprojektowana makieta klockowego miasteczka oraz innych 

pojedynczych budynków, m.in. Pałacu Kultury, Zamku na Wawelu, Zamku Królewskiego, 

Jasnej Góry, bazy na obcej planecie czy Spodka.  Na innym stanowisku zaprezentowano 

makiety statków, postaci, budynków oraz broni z popularnej serii Star Wars. 

W czwartek odbyła się także konferencja, w której głos zabrali polscy pisarze – Katarzyna 

Majgier, Andrzej Pilipiuk oraz Przemek Corso. 

Coś dla siebie znaleźli także  fani gier planszowych. Największe ich zagęszczenie było                  

w sektorze G3, w którym  można było kupić dowolny egzemplarz oraz w ciszy pograć z innymi, 

odpoczywając od głośnej muzyki, krzyków ze scen oraz tłumu. 

 

 

                                                                                                            Marta Pulcer 

 



V PIKNIK ZDROWIA   

 

6 czerwca  odbył się V Piknik Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec. Adresatami przedsięwzięcia 

byli uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Damrota w Lubecku. Głównym 

celem pikniku jest wzrost świadomości oraz bezpieczeństwa najmłodszych w sytuacjach 

zagrożenia i kryzysu.  Priorytetem działań jest przećwiczenie schematów postępowania pod 

okiem profesjonalnych pracowników ratownictwa medycznego, funkcjonariuszy policji               

i straży pożarnej. Tegoroczną edycję imprezy ponownie przeprowadzili ratownicy- członkowie 

Szkolnego Koła PCK Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. 

Koordynatorem projektu jest pedagog szkolny- M. Strzoda. Piknik wzbogacili swoją wiedzą     

i doświadczeniem funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Lublińcu oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubecka. Pokaz sprzętu służącego 

do codziennej  pracy mundurowych: wozu strażackiego, radiowozu, motocykla policyjnego 

okazał się dużą atrakcją dla uczniów. Funkcjonariusze policji przeprowadzili prelekcje na temat 

bezpieczeństwa w kontekście zbliżających się  wakacji. Młodzi uczniowie zaskoczyli nas 

posiadaną wiedzą na temat udzielania pomocy poszkodowanym i podejmowania akcji 

ratunkowej oraz wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. 

Przećwiczenie powyższych umiejętności pod okiem ratowników, policjantów i strażaków- 

ekspertów od ratowania i bezpieczeństwa, było nie lada wyzwaniem dla uczniów.  

Na zakończenie warsztatów wszyscy spotkali się na integracyjnym ognisku i wspólnym 

pieczeniu kiełbasek. Cele i zadania V Pikniku Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec wpisują się 

w Ogólnopolską Akcję: „Kręci mnie bezpieczeństwo”.  

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg 

V Pikniku Zdrowia. Serdeczne podziękowania i słowa uznania należą się naszym wspaniałym 

uczniom i absolwentom, którzy swoją bezcenną, profesjonalną wiedzę z zakresu ratowania 

zdrowia i życia potrafią przekazywać w praktyczny sposób najmłodszym dzieciom. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pracę: Weronice Gajdzie, Sebastianowi Klimczykowi, 

Magdalenie Stemarowicz, Monice Kosiadzie, Marcinowi Mzykowi, Weronice Bogackiej, 

Miłoszowi Grobara, Adamowi Beldzikowi, Patrykowi Dymarkowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III MISTRZOSTWA KSIĘŻY W KOLARSTWIE SZOSOWYM 

 

W miejscowości Debrzno (woj. pomorskie, diecezja pelplińska) odbyły się III Mistrzostwa 

Polski Księży w Kolarstwie Szosowym. Trasa liczyła 54 km. W wyścigu uczestniczyli kolarze 

różnych klubów, amatorzy, a także księża, którzy na mecie liczeni byli w osobnej - swojej 

kategorii. Na tym odległym terenie pojawił się akcent naszej szkoły, bowiem trzecie miejsce   

na podium wywalczył ks. Rafał Wyleżoł, nasz katecheta, proboszcz z Lisowic! W zeszłym roku 

ks. Rafał zajął V m-ce. 

 

 

                          

         Gratulujemy!!! 

 

 



JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM 

 

W środę 7 czerwca na długiej przerwie przed budynkiem naszej szkoły młodzież Kazika 

manifestowała swoje przywiązanie do książek, biorąc udział w akcji „Jak nie czytam, jak 

czytam” CZYTANIE NA TRAWIE. Zainicjowana przez bibliotekę ZSOT akcja zebrała 

młodzież z 10 klas wraz z dyrekcją i nauczycielami. Uczniowie czytali przyniesione przez 

siebie ulubione książki, ale także szkolne lektury i przypadkową beletrystykę. Chodziło 

przecież nie o rzeczywiste spędzenie 20 minut na czytaniu, ale o promowanie aktywnej postawy 

czytelniczej, pokazanie, że książki są nam bliskie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Beata Dudek  

 Maria Mikołajczyk- Szczęsna 



POCZYTAJMY O PSZCZOŁACH 

 

W czerwcu Klub Czytelniczy ZSOT ruszył do Miejskich Przedszkoli nr 3 i 8 z akcją 

"PoczytajMy  o pszczołach", której pomysłodawcą było Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Odkryliśmy, że mamy w Kaziku eksperta i pasjonata pszczelarstwa - pana Macieja Dawida, 

nauczyciela przedmiotów informatycznych. Pan Dawid pokazał przedszkolakom ramkę 

pszczelą z rodziną pszczół i prawdziwy strój pszczelarza. Wraz z prowadzącymi zajęcia 

uczennicami odpowiadał na liczne pytania dzieci, przedstawił ciekawostki z życia pszczół            

i wyjaśnił, dlaczego musimy je chronić. 

Przekazaliśmy przedszkolakom otrzymane od CEO nasiona roślin szczególnie przyjaznych 

pszczołom, Karolina i Daria zasadziły z dzieciakami lawendę, a Monika i Tomek pomogli 

zainstalować domek dla owadów. Mamy nadzieję, że teraz wszystkie przedszkolaki rozumieją, 

jak ważne dla naszego środowiska są pszczoły i co robić, żeby było ich więcej. 

Dziękuję panu Maciejowi Dawidowi za poświęcony czas, Darii, Karolinie, Monice i Tomkowi 

za systematyczną działalność w Klubie Czytelniczym, pani Aleksandrze Bawor i Beacie Dudek 

za opiekę nad uczniami w czasie wyjść i wszystkim uczniom, którzy włączają się w działalność 

klubu. Liczę na Was w przyszłym roku szkolnym! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                          Opiekun Klubu Czytelniczego 

                                          Iwona Wosik 

 

 

 

 

 

 



FINAŁOWA GALA KONKURSU „SZKOŁA ZAWODOWA 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” 

 

8 czerwca 2017 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Menadżerskiej odbyła się uroczysta gala 

finałowa podsumowująca ogólnopolski konkurs „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”,       

na której nauczyciele naszej szkoły: Sławomir Kościelny oraz Daniel Łodziński odebrali 

dyplom dla Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, nadający projektowi 

„Razem Zbudujemy Europę” status „Dobrej Praktyki”.   

Gratulujemy pomysłodawcy oraz koordynatorowi projektu- Katarzynie Myrcik, a także  

współpracującym z nią nauczycielom: Jolancie Wróbel, Annie Giemzie-Jurdze, Danielowi 

Łodzińskiemu oraz uczniom technikum budowlanego, biorącym udział w praktyce. 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIŁKARZE ZSOT NA IV MIEJSCU W WOJEWÓDZTWIE! 

 

W czwartek 8 czerwca drużyna piłkarzy ZSOT udała się do Bierunia oddalonego ponad             

100 km od Lublińca, gdzie miał miejsce Finałowy Turniej Śląskiej Ligi Orlików o Puchar 

Marszałka Województwa Śląskiego, w którym braliśmy udział po raz pierwszy. Po 

historycznym awansie naszej drużyny na szczebel wojewódzki jasne stało się, że o kolejny 

sukces będzie niezwykle trudno, co potwierdził bardzo wysoki poziom wszystkich ekip 

biorących udział w rozgrywkach finałowych. W wyniku losowania naszym rywalem                     

w półfinale została drużyna z ZS im. Kopernika w Częstochowie, zaś w drugim półfinale 

faworyt turnieju ZS Chorzów spotkał się z ZS z Żywca. Nasza drużyna w konfrontacji                     

z częstochowianami pokazała charakter, choć ostatecznie to  rywale byli skuteczniejsi                    

i pokonali nas 6:3. W meczu o III miejsce ZSOT Lubliniec mierzy się ze szkołą z Żywca 

prowadząc nawet na początku spotkania i remisując 2:2 do przerwy, jednak po zmianie stron 

nasi przeciwnicy grając dość agresywnie pokazali jak się powinno zachować w ataku, 

pokonując wysoko 8:2 naszą  rozbitą nieco drużynę. Jednak na tym turnieju nie pokazała 

jeszcze pełni możliwości i nie grała w optymalnym składzie, co trzeba delikatnie zaznaczyć. 

Jednak doświadczenie, jakie zdobyła oraz możliwości zmierzenia sił z bardziej 

doświadczonymi zawodnikami (zwycięzca turnieju z Chorzowa miał wszystkich zawodników 

z Centralnej Ligi Juniorów!) będzie z pewnością procentowało w przyszłości, zwłaszcza że 

większość naszej kadry będzie się uczyć ZSOT w przyszłym roku!  

Dziękujemy naszym wspaniałym zawodnikom za walkę i wielkie emocje i liczymy                       

na poprawienie tego sukcesu za rok! 

 

  

 

 

ZS Kopernik Częstochowa - ZSOT Lubliniec 6:3 (1:0) 

bramki: Dominik Panek 17', Adam Deneko 28', Martin Wojtczyk 30' 

ZSOT Lubliniec - ZS Żywiec 2:8 (2:2) 

bramki: Szymon Kasprzak 2', Jakub Wójcik 15' 

 

Skład: Paweł Mrugala- Martin Wojtczyk, Jakub Wieczorek, Fabian Haładus, Błażej Pyka, 

Szymon Kasprzak, Dominik Panek (kapitan), Adam Deneko, Jakub Wójcik, Mateusz Grobara 

Trener: Jacek Łuczyński 

Kierownik drużyny: Artur Gawin 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                           Artur Gawin 

 



ŚLĄSKIE SMAKI 2017 

 
11 czerwca w Koszęcinie na terenie Zespołu Pałacowego odbył się XII Wojewódzki Festiwal 

"Śląskie Smaki".  

W tym roku po raz pierwszy w festiwalu wzięli udział także nasi uczniowie kształcący się           

na co dzień w zawodzie technik hotelarstwa. Główną atrakcją festiwalu był konkurs kulinarny, 

w którym zespoły z całego województwa podzielone zostały na trzy kategorie: 

profesjonalistów, amatorów i szkoły gastronomiczne. Dwie "Kazikowe" drużyny z klasy 1HT 

oraz 2HT wystartowały w kategorii amatorskiej, chociaż trudno stwierdzić, czy panie z Kół 

Gospodyń Wiejskich, czy uczestnicy programów kulinarnych takich jak Hell's Kitchen to 

jeszcze amatorzy, a taką właśnie konkurencję mieli nasi uczniowie . 

Po trzygodzinnym gotowaniu, w trakcie którego każdy zespół wydał zupę, drugie danie oraz 

deser nastąpiło rozstrzygnięcie i pewnie nikogo nie zdziwiło, że w kategorii amatorów 

najlepsze były... Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dla nas najważniejsze było jednak to, że 

wszystkie dania zostały wydane na czas, były smaczne, a sami autorzy byli zadowoleni                

ze swoich pierwszych w życiu (a wierzę, że nie ostatnich) konkursowych dzieł.  

Warto wspomnieć, że sprawny przebieg konkursu zapewniło także 11 uczennic technikum 

hotelarskiego, które były w tym dniu od otwarcia, aż prawie do zamknięcia festiwalu.  

Uczestnikom dziękuję za zaangażowanie, odwagę i wytrwałość, a wolontariuszom za pracę         

i poświęcony czas. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

                                     Sławomir Kościelny 

 



MAŁE ZMIANY W OTOCZENIU SZKOŁY 
 

Nasi młodzi  architekci krajobrazu z klasy drugiej wprowadzili kolejne zmiany w otoczeniu 

szkoły. Jeszcze  niedawno mogliśmy  podziwiać  łany  żółtych  tulipanów . Ich miejsce zajęły 

teraz bordowe róże okrywowe. Posadzonych zostało  150 krzewów. Już  teraz robią duże 

wrażenie,   ponieważ zostały posadzone jako barwna wstęga.  

Jesienią  planowane są kolejne kolorowe zmiany wokół szkoły. 

 

 

 

 
 

  

  

                                                                                                            Danuta Gajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW 

 
Na koncie naszych uczniów możemy zaznaczyć kolejny sukces! 

Wojewódzki konkurs "Staw czoła wyzwaniom" zakończył się zwycięstwem Mateusza Gałwy 

z kl. 1LO, który pod opieką pani Beaty Kąpielskiej i pani Katarzyny Myrcik napisał pracę nt. 

obecnych zagrożeń dla Unii Europejskiej. 

Dwa wyróżnienia w tym konkursie wywalczyły też uczennice kl. 2LO - Ola Gajda i Paula 

Mazik (pod patronatem pani Gabrieli Berbesz-Kupiec). 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 7 czerwca w przepięknej siedzibie Biblioteki Śląskiej 

w Katowicach, a nagrodzeni uczniowie wzięli udział w seminarium naukowym 

przygotowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct i Wyższą Szkołę Bankową, 

gdzie mogli m.in. wysłuchać wykładów nt. kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej oraz 

przyczyn Brexitu. 

 

                                                                                        G. Berbesz- Kupiec 



ZAWODY STRZELECKIE  SZKÓŁ  

                                              PONADGIMNAZJALNYCH 

 
12 czerwca 2017 r. odbyły się na strzelnicy Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza zawody 

strzeleckie pomiędzy reprezentacjami Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych                   

i Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza. W zawodach brały udział sześcioosobowe 

reprezentacje strzelania z broni palnej sportowej. Niespodziankę sprawiły panie z ZS nr 1 im. 

A. Mickiewicza wygrywając zawody z wynikiem 474 punkty i zdobywając tym samym 

pierwsze miejsce drużynowo. Panowie z "Kazika" uzyskali nieco słabszy wynik - 465 pkt 

uzyskując drugie miejsce drużynowo.  

Do najlepszych wyników należy zaliczyć rezultat 91 pkt,  jaki uzyskał Zbigniew Lange z 1TI 

zdobywając 1 miejsce indywidualne (złoty medal) i 90 pkt, które zdobył Seweryn Panek,  także 

z  1TI zdobywca 2 miejsca indywidualnie (srebrny medal). Trzeci był Adam Sowa 1E - 88 pkt 

z ZS nr 1 im. A. Mickiewicza (brązowy medal). Puchary dla drużyn i medale wręczył po 

zakończeniu zawodów wicedyrektor Adam Ożarowski gratulując wszystkim uzyskanych 

wyników. Sponsorem zawodów był Pan Krzysztof Biela - właściciel sklepu myśliwskiego 

"Hobby". 

Zawody strzeleckie pokazały dużą odporność psychiczną wszystkich zawodników oraz ich 

dobrą i skuteczną koncentrację w  niełatwej i ciekawej konkurencji, jaką jest strzelectwo 

sportowe. 

 

 

 
 

 

 Wojciech Byłak 

 

 

 



„INTERNATIONAL EDUCATION FOR TEENAGERS”                   

W NASZEJ SZKOLE! 

 

Projektów w naszej szkole nie brakuje. Trzeba przyznać, że jesteśmy „światowi”.  Ledwie  

wróciliśmy z wymiany w Niemczech i wycieczki z Chorwacji, a tu nowa atrakcja. Od 4 czerwca 

do 17 gościliśmy Mithila Kosarkara z Indii, który codziennie prowadził kilkugodzinne zajęcia, 

spędzał wolny czas z uczniami ZSOT i mieszkał u jednego z naszych nauczycieli. Zajęcia są 

częścią projektu „International Education for Teenagers” organizowanego przez naszą szkołę 

we współpracy ze studencką organizacją AIESEC.  

Podczas warsztatów mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawostek o Indiach, nauczyć się kilku 

podstawowych zwrotów w języku hindi oraz usłyszeć indyjski hymn i kilka innych piosenek   

w wykonaniu samego prowadzącego! W zamian my zaśpiewaliśmy ulubioną polską piosenkę 

naszego gościa, którą okazało się „Przez twe oczy zielone”, pokazaliśmy kilka kroków naszych 

tradycyjnych i bardziej biesiadnych tańców. Okazało się,  że „Kaczuszki” i „Trojak” to jednak 

nic w porównaniu z układami bollywoodzkimi, pendżabskimi czy południowoindyjskimi. 

Daliśmy jednak radę. Otrzymaliśmy także krótką lekcję salsy bollywoodzkiej! Wisienką na 

torcie  okazał się tradycyjny już polonez wykonany przy współudziale  zainteresowanych 

uczniów na naszym „Orliku”.    

Spotkanie było wyjątkowo interesujące i było doskonałą okazją do ćwiczenia i doskonalenia 

swoich zdolności językowych, bowiem językiem komunikacyjnym zajęć był angielski. Tak 

wspominają zajęcia nasi uczniowie: Gość był bardzo miły i świetnie tłumaczył podstawy 

tańczenia salsy, co było zdecydowanie hitem tego popołudnia. - mówi Kamila.  Najlepsza             

w tym wszystkim była możliwość rozmowy z praktykantem, co było świetną okazją do 

komunikacji z kimś o charakterystycznym akcencie - dodaje Łukasz.  

Nasz gość natomiast twierdzi, że jest totalnie zakochany w Lublińcu i okolicy. Wycieczka         

do  Warszawy czy zwiedzanie zabytkowej kopalni w Tarnowskich Górach, które początkowo 

znalazły się w planach Mitha, szybko straciły swoje walory na rzecz lodziarni na lublinieckim 

rynku i pizzy w pobliskiej restauracji. Dlaczego? Sam zainteresowany sądzi, że z powodu 

nowych przyjaźni, które tutaj nawiązał i świetnej atmosfery. Dzięki nim mniej tęsknił  za 

domem. Swój pobyt w ZSOT komentuje tak: Uczniowie są niesamowici! Uwielbiam moją 

rodzinę goszczącą! Szkoła jest zupełnie inna od mojej rodzimej. Dyrekcja, nauczyciele                      

i uczniowie tworzą przyjacielską atmosferę Chciałbym wrócić zimą, kiedy będzie śnieg                    

i dekoracje świąteczne! Dziękuję za ten niesamowity czas. Do zobaczenia!   



 

 

 

Magdalena Stemarowicz  2TII 

                         Monika Ziaja, szkolna koordynatorka projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA NIE MUSI BYĆ NUDNA 
 

Pogoda coraz piękniejsza, wakacje coraz bliżej i coraz mniej chęci do spędzania lekcji w klasie.  

W związku z tym 19 czerwca  klasa 1 LO wraz z p. Iwoną Lewke zdecydowała się na  aktywną 

lekcję historii w postaci krótkiej wycieczki po ulicach naszego miasta.  

Dzięki temu mieliśmy okazję lepiej poznać historię powstania Lublińca, a także kilku zabytków 

m.in. Kościółka św. Anny i Kościoła pw. św. Mikołaja.  

Zwieńczeniem spaceru była wizyta w lodziarni, gdzie każdy mógł sobie nieco "osłodzić życie". 

Dotlenieni i naładowani pozytywną energią wróciliśmy do szkoły na dalsze lekcje, które-  

dzięki miłemu przerywnikowi-  minęły baaardzo szybko.  Oby więcej takich wyjść!  

 

 

 

 
 

 

                                                                                                      

                                                                                                                  Ola Chałupka, 1LO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT ERASMUS+ 

 

Wydaje się, że całkiem niedawno cieszyliśmy się z przyznanego grantu na realizację kolejnego 

w naszej szkole projektu wspieranego przez fundusze unijne. Tymczasem minęły już niemal    

2 lata realizacji projektu międzynarodowego Erasmus+ „The European Job Market of the 

Youth”. Za nami konferencja podsumowująca projekt, która odbyła się w czwartek, 22 czerwca 

br. 

W przedsięwzięciu uczestniczyły szkoły partnerskie o podobnych profilach kształcenia z pięciu 

krajów: Finlandii, Chorwacji, Niemiec, Turcji, Węgier. 

   

- Każda szkoła gościła reprezentantów wszystkich pozostałych partnerów według ustalonego 

wcześniej planu. Na początek zaprosiliśmy wszystkich do nas, to był grudzień 2015r., potem 

pojechaliśmy do Finlandii, odwiedziliśmy Chorwację i Węgry, podsumowaliśmy nasze 

działania w Niemczech w maju 2017r. - wyjaśnia Małgorzata Klimczyk, jedna z nauczycielek 

współpracujących w projekcie. Niestety, z powodu niebezpiecznych wydarzeń w Turcji, nie 

odbył się wyjazd do Istambułu, jednak dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowych 

nowoczesnych technologii udało się zrealizować wszystkie zadania podczas konferencji online 

z parterami zagranicznymi. 

Każdy wyjazd nazywany „krótkoterminową wymiana uczniowską” trwał co najmniej 5 dni         

i składał się z kilku części. Były warsztaty o tematyce założonej w projekcie, czasem prowadzili 

je specjaliści, jak np. pracownice lublinieckiego ZUS czy pan z Bucks Universiy, czasem 

nauczyciele, a czasem nawet uczniowie. 

- Prowadziliśmy warsztaty języka polskiego dla obcokrajowców, komunikacji werbalnej                

i niewerbalnej, przedsiębiorczości, coachingu, ja czuwałem też nad realizacją czasową 

programu- byłem konferansjerem. Przygotowania trwały bardzo długo, ale efekty były świetne 

- wspomina Kamil Golis z technikum budowlanego. 

- Daliśmy mega popis na Talent Show, robiliśmy próby po lekcjach, stworzyliśmy zespół 

muzyczny, dziewczyny tańczyły, a chłopcy zrobili niezapomniany kabaret. Scenę oddaliśmy też 

naszym gościom. To była przygoda nie do opisania! - opowiada Wojtek Ligarski tegoroczny 

absolwent technikum informatycznego oraz „weteran” wszelkich przedsięwzięć o charakterze 

międzynarodowym w ZSOT. 

Rekrutacja na wymiany nie była prosta. Uczniowie zbierali punkty, które kwalifikowały ich na 

wyjazd. Żeby je zdobyć, trzeba było brać udział w różnych wydarzeniach klubu, chodzić 

regularnie na spotkania, a przede wszystkim wykonać masę zadań – filmiki, wywiady, ankiety, 

prezentacje, warsztaty, strony internetowe i inne. 

- Tak naprawdę wyjazd to nagroda za pracę, ale na wyjeździe też trzeba się napracować, bo 

jedziemy się przede wszystkim uczyć. Po przyjeździe czeka na nas nadrabianie zajęć w szkole, 

a potem ciąg dalszy zadań projektowych. Ja byłem odpowiedzialny za filmik podsumowujący 

wyjazd i kilka innych drobniejszych rzeczy - wyjaśnia Michał Wieczorek uczeń pierwszej klasy 

technikum informatycznego. 



Chętnych na wymiany zawsze jest więcej niż miejsc, niestety dotacja nie pozwala na 

sfinansowanie wyjazdu wszystkich chętnych. Pozostaje jednak jeszcze forum projektu, udział 

w zadaniach i nadzieją, że następnym razem się uda. 

- Dzięki projektowi nabrałam pewności siebie, poznałam niesamowitych ludzi, niektóre 

przyjaźnie chyba będą do końca życia! - docenia inicjatywę Kinga Duda z drugiej klasy liceum, 

i dodaje - Kiedy nadszedł dzień wyjazdu, nie obyło się bez opóźnienia, bo nikt z nas nie chciał 

powiedzieć "Goodbye". Było wiele łez, wiele uścisków, podziękowań i obietnic że się jeszcze 

kiedyś spotkamy. 

Projekt miał kilka celów, oprócz nabrania śmiałości i płynności w komunikowaniu się w języku 

angielskim, miał też uświadomić uczniom, jak ważne jest uczenie się przez całe życie i na rożne 

sposoby, i że takie podejście pomaga odnaleźć się na rynku pracy. 

- Chcieliśmy przede wszystkim dać uczniom możliwości. Mamy wspaniałą młodzież, 

wychodząca z inicjatywami i radzącą sobie w środowisku międzynarodowym. Rozmowy 

kwalifikacyjne z pracownikami HR w dużych międzynarodowych firmach w Niemczech, były 

niejako podsumowaniem projektu. Uczniowie pisali CV, listy motywacyjne odpowiadające na 

nadesłane przez firmy ogłoszenia, musieli też stworzyć własne e-portfolio, przejść wstępne 

etapy rekrutacji oraz spotkać się z pracownikami firmy na rozmowę o pracę. Było to nie lada 

wyzwanie, ale feedback ze strony firm był bardzo pochlebny, choć taryf ulgowych nie stosował 

- komentuje Monika Ziaja, koordynatorka i pomysłodawczyni projektu. 

Trzeba przyznać, że w ZSOT szans na współpracę międzynarodową nie brakuje - są wycieczki, 

praktyki zagraniczne, projekty online z krajami europejskimi i azjatyckimi, jest wymiana            

ze szkołą w New Delhi (warto pamiętać, że po wizycie w naszym mieście grupy hinduskiej, 

uczniowie i nauczyciele lublinieckiej szkoły pojechali do Indii z rewizytą), cyklicznie odbywają 

się warsztaty z praktykantami z przeróżnych części świata. Chociaż nasze miasto może nie jest 

bardzo kosmopolityczne, to uczniowie „Kazika” chyba jednak coś z „obywateli świata” mają   

i świat im niestraszny, a jedynie ciekawy. 

Zapraszamy do zobaczenia filmików podsumowujących na naszym kanale Youtube: ZSOT 

Lubliniec Erasmus  oraz innych materiałów na naszej stronie: erasmuszsotlubliniec.cba.pl 

 

                                  

 

 



 

                    

 

                   

 

                  

 

                                             Klub Erasmus+ 

 

 

 

 



UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 

23 czerwca odbyła się uroczysta akademia zamykająca kolejny rok szkolny. 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☺☺☺ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKTORAT ŁUKASZA BEDNARKA- ABSOLWENTA ZSOT 

 

Kiedy uczniowie świętowali zakończenie roku szkolnego, jeden z naszych absolwentów           

23 czerwca   zmagał się z niezwykłym egzaminem – obroną rozprawy doktorskiej na Akademii 

Górniczo - Hutniczej w Krakowie.  Łukasz Bednarek, niegdyś uczeń ZSOT, przed komisją 

złożoną z profesorów AGH, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej, bronił rozprawy 

pt.: „Wpływ dużej głębokości wyrobisk udostępniających w kopalniach węgla kamiennego      

na zachowanie górotworu i deformacje obudowy”. 

 

Zgodnie z obyczajem obrona miała charakter publiczny, a Maria Kubat, która była nauczycielką 

Łukasza Bednarka, a prócz tego jest absolwentką krakowskiej AGH, otrzymała zaproszenie     

do uczestnictwa w tym niezwykle trudnym, ale i uroczystym egzaminie. Dzięki temu była jedną 

z pierwszych osób, które mogły świętować sukces świeżo upieczonego doktora.  

Pozostali nauczyciele i uczniowie przyłączają się do gratulacji.  

 

Czekamy na habilitację. 

 

 

 

                                              

 

             Katarzyna Myrcik 



NA GOŚCINNYCH WYSTĘPACH U PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Wakacje wystartowały, ale nasi uczniowie nie przestają pracować na dobry wizerunek szkoły. 

W sobotę 24 czerwca  w Przedszkolu Miejskim nr 7 zorganizowany został Festyn Rodzinny.  

Impreza prowadzona była z dużym rozmachem, z udziałem kilkuset osób – dzieci, ich 

rodziców, absolwentów i pracowników przedszkola. Julia Machoń, Asia Pyzik z 2LO i Jacek 

Biela z 2TB uświetnili spotkanie swoim śpiewem. Bawili przedszkolaki piosenkami ze znanych 

wszystkim filmów Pocahontas, Roszpunka, Kraina Lodu. Na zaproszenie przedszkola 

odpowiedziały także harcerki: Julia Prandzioch z 1HT, Karolina Bugajak z 1LO i Oktawia 

Basan z 3LO – nasza tegoroczna absolwentka.  Dziewczyny, które prowadzą w lublinieckim 

hufcu ZHP swoje drużyny harcerskie i zuchowe, bawiły się z dziećmi, uczyły harcerskich 

pląsów i piosenek - łącząc metodykę harcerską z dobrą zabawą i promując harcerstwo wśród 

dzieci i ich rodziców. 

- Na festynie była naprawdę fajna zabawa, dzieci bawiły z nami – podsumowuje Julia Machoń 

-  Będę to bardzo mile wspominać.  

Możemy być dumni, że nasi uczniowie są tak aktywni, że nie żal im pięknego sobotniego 

przedpołudnia, pierwszego dnia wakacji i potrafią ofiarować innym swój wolny czas i dobrze 

si ę przy tym bawić.   

  

  

 

                                                                      Katarzyna Myrcik 


