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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  

W poniedziałek, 03 września, społeczność szkolna zainaugurowała nowy rok szkolny. 

Dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele oraz uczniowie wzięli udział            

w uroczystej mszy św., którą odprawił z tej okazji  ks. Rafał Wyleżoł.  

Po przybyciu do szkoły uczniowie klas programowo wyższych udali się na spotkania               

z wychowawcami, natomiast uczniowie klas pierwszych zostali serdecznie powitani przez 

panią dyrektor Joannę Walczak. Pani dyrektor  przedstawiła rozpoczynającym w „Kaziku”  

naukę uczniom  nauczycieli, przede wszystkim jednak wychowawców, którzy następnie 

zaprosili ich na pierwszy spacer po szkole  
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PATRIOTYCZNY LUBLINIEC DLA NIEPODLEGŁEJ 

06 września 2018r. w naszym mieście odbyła się akcja Patriotyczny Lubliniec                       

dla Niepodległej. Kilka klas ZSOT wraz z wychowawcami i nauczycielami uczestniczyło        

w uroczystościach poświęconych uczczeniu jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości, 

jakie zorganizowane zostały na Bulwarze F. Grotowskiego. 

Podczas tego wydarzenia młodzież mogła zapoznać się z historią Hufca ZHP Lubliniec, 

zobaczyć pokaz psów służbowych, demonstracje wozów bojowych jednostki wojskowej, 

straży pożarnej, służby więziennej i policji oraz uczestniczyć w utworzeniu "żywej” flagi. 

Uczniowie ze szkolnej drużyny PCK zaangażowali się także w prowadzenie pokazów 

ratownictwa medycznego. Akcję współprowadziły harcerki a jednocześnie uczennice  naszej 

szkoły. 

 

 

                                          Klasa 1LO z wychowawczynią- p. Iwoną Lewke 
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ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 

7 września br. odbyły się w naszej szkole zajęcia integracyjne klas pierwszych. To już 

tradycja ZSOT, że zaczynamy od gier i zabaw, które mają ułatwić nowym uczniom dobry 

start. Zajęcia zorganizowali pedagodzy szkolni wspierani przez liderów młodzieżowych z klas 

starszych i wychowawców. Za rywalizację sportową na wesoło odpowiedzialni byli 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

Wszystkim zaangażowanym w organizację zajęć i integrującym się uczniom gorąco 

dziękujemy za miłą atmosferę i dobry humor. 

 

                                                                                Mariola Strzoda i Alina Lipowska 
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SALON MATURZYSTÓW 

11 września grupa uczniów z ZSOT wzięła udział w corocznym salonie maturzystów.  

Salony maturzystów to ogólnopolska akcja organizowana przez miesięcznik "Perspektywy", 

która ma na celu pomóc maturzystom w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego         

oraz chęć doradzenia w wyborze wymarzonej uczelni. Tegoroczna edycja obejmuje 16 miast 

akademickich w całej Polsce, w tym - Wrocław. 

 

Tym razem prezentacje odbyły się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej.  

Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Poznański, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu - to tylko niektóre z uczelni, których prezentacje mogli zobaczyć 

uczniowie naszej szkoły. 

  

Oprócz tego odbywały się wykłady mające na celu promocję wybranych kierunków oraz 

pomoc w dobrym przygotowaniu się do matury. 

 

Jak co roku, dla wszystkich uczestników salonu "Perspektywy" przygotowały niezwykle 

przydatny „Informator maturzystów 2019” - zawierający wszystkie niezbędne informacje       

o egzaminie maturalnym, wyborze i rekrutacji na studia w całej Polsce.  

Po dogłębnym zwiedzeniu politechniki udaliśmy się na rynek główny we Wrocławiu, gdzie 

mieliśmy chwilę czasu dla siebie, zaś późnym wieczorem wróciliśmy do domu.  

                                                                                                Aleksandra Chałupka, 3LO 

Organizatorzy wycieczki: 

H. Sukienik, I. Lewke, A. Siwiaszczyk 
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DYWIZJON 303 

12 września 2018r. klasa 1TI wraz z wychowawcą Grażyną Kaczorowską wybrała się           

do Miejskiego Domu Kultury w celu obejrzenia najnowszego filmu zatytułowanego 

"Dywizjon 303", który opowiada prawdziwą historię na temat  znakomitych polskich 

lotników służących w Królewskich Siłach Powietrznych Wielkiej Brytanii podczas II wojny 

światowej. Aktorzy w profesjonalny sposób wcielili się w swoje role, pozwalając nam w ten 

sposób przybliżyć sylwetki ważnych postaci historycznych wchodzących w skład jednostek 

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

 

 

                                                          

                                                                           Aleksandra Gruszczyńska 1 TI 
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BohaterON 

W czwartek 13 września 2018 na przerwach 10- i 20-minutowych uczniowie z klasy 3LO 

prowadzili akcję BohaterON.  

Przygotowaliśmy dla uczniów naszej szkoły kilkaset kart pocztowych, na których 

wypisywaliśmy życzenia i podziękowania dla ostatnich żyjących uczestników powstania 

warszawskiego. Do akcji włączyli się nauczyciele.  

 

Klasa 3 LO w spektakularny sposób sfinalizowała akcję #BohaterON w naszej szkole. 

Uczniowie wypisali 433 kartki dla powstańców warszawskich.  

Łącznie z ZSOT przesłaliśmy 764 kartki, nie licząc oczywiście tych, które zostały wrzucone 

do skrzynek przez harcerzy podczas akcji Patriotyczny Lubliniec dla Niepodległej.  

 Katarzyna Myrcik 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bohateron?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAICE5bAyBewKYm9vQzWMEDg_PavTPJSHg-yOG4ioE1TqEhuFN2D3iQJX0oTdwXsfruwut2_L3lUvaUvVhUsPWtNB00HxySjKubfArTXGMPSoQAH0tjlPTPlICxMaImvLmyMjeRGrgYbUb5ymhUIdE10HZCpNmPcOdwwbv8WDSTRRPdt3xzEGME-6Zjs3UMm800ILN-NSYAECC6dIMSzy_ZuQTkC1V4iSbxI4M7lTQTMukN4IdCDIz_9mFr9egUbZANo4pexWg99_6KB_jbhHQzaN1QhAy7XPKGz4uK_1KgdZVR1jRyT_WYMoJW1XLsHnpUQBLUVdCH1ZQG0bxMabwWfg&__tn__=%2ANK-R
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AKCJA EDWARD 

19 września młodzież ze szkolnej grupy ratowniczej oraz harcerze zaangażowali się               

w ogólnopolską akcję „Edward” organizowaną przez policjantów z drogówki. Kierowcy, 

którzy przekroczyli prędkość, mogli tym razem uniknąć mandatu, a w zamian mieli               

do wykonania zadanie z zakresu pierwszej pomocy. Większość kierowców świetnie poradziła 

sobie   z zadaniami, zaś przy drobnych wątpliwościach nasi ratownicy udzielali instruktażu.  

 

                                                 

                                                                    Magdalena Stemarowicz i szkolni ratownicy ZSOT 
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STAŻ TRENERSKI 

 

Pod okiem byłego selekcjonera reprezentacji Polski Waldemara Fornalika szkolił się 

nauczyciel wychowania fizycznego Krzysztof Kubica. Staż trenerski w ramach kursu UEFA  

odbywał się w sierpniu 2018r.  i przez cały tydzień przebywałem na treningach z drużyną - 

mówi K. Kubica. Oprócz uzyskania dodatkowych uprawnień nasz nauczyciel wysoko sobie 

cenił możliwość rozmowy z trenerem Fornalikiem jak również z zawodnikami "Piasta" 

Gliwice. 
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II OTWARTE MISTRZOSTWA LUBLIŃCA  

                                                    W LEKKIEJ ATLETYCE 

21 września na pożegnanie lata przy letniej jeszcze pogodzie na Stadionie Miejskim               

w Lublińcu nasi niezwyciężeni lekkoatleci i lekkoatletki wzięli udział w II Otwartych 

Mistrzostwach Lublińca w Lekkiej Atletyce zorganizowanych przez nauczycieli wychowania 

fizycznego z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej  nr 1 w Lublińcu. Nasi reprezentanci 

spisali się jak zwykle znakomicie, gdyż wygrali pewnie 4 z 6 rozgrywanych konkurencji,        

a dziewczęta wcale nie zamierzały być gorsze i wypadły równie rewelacyjnie. Skok w dal, 

pchnięcie kulą, skok wzwyż, biegi na 100m i 400m oraz 800m i 1500m, a także sztafeta 

4x100m dziewcząt- to konkurencje, w jakich przyszło się zmierzyć kazikowym sportowcom. 

Padło kilka znakomitych rezultatów, a także... nowych rekordów szkoły. 

Pamiątkowe medale i dyplomy wszystkim zwycięzcom różnych kategorii wiekowych wręczał 

burmistrz Lublińca Edward Maniura oraz wiceburmistrz Anna Jonczyk-Drzymała oraz 

członek Sportowej Rady Miasta Adam Richter oraz współorganizujący zawody wiceprezes 

Akademii Sportowej Lubliniec Paweł Kowolik, który jest... naszym absolwentem! 

Gratulujemy i dziękujemy gorąco wszystkim zawodniczkom, zawodnikom za zaangażowanie 

i wielką determinację. 

Opiekunowie: H.Sukienik, A.Gawin 

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

ERASMUS+ W NIEMCZECH 

Każdy z nas chciałby poznać trochę świata i zobaczyć, jak żyją nasi rówieśnicy w innych 

krajach. No i najlepiej, gdyby to było jeszcze możliwe w trakcie roku szkolnego. Uczniom 

Kazika jednak po raz kolejny się to udało! Wraz z kolegami ze szkół z Islandii oraz Turcji 

spotkaliśmy się z rówieśnikami z Frankfurtu. Spotkanie trwało aż tydzień, od 23 do aż 9 

października tego roku. To wszystko dzięki programowi "Windows to the European Union - 

Guidebook about Germany, Poland, Iceland and Turkey", któremu oprócz mile spędzonego 

czasu zawdzięczamy również poprawę praktycznych umiejętności językowych, możliwość 

poznania szkolnictwa w innych krajach i przede wszystkim nowe znajomości! Podczas tej 

wymiany mieliśmy okazję zwiedzić Frankfurt, a także jego piękne okolice. Perspektywę pełną 

szklanych drapaczy chmur podziwialiśmy z wysokości Main Tower, a także spędziliśmy 

godzinę, nie widząc kompletnie nic w Blind Museum - czyli muzeum przybliżającym 

postrzeganie świata przez niewidomych. Jednak najwięcej nauczyliśmy się o systemie 

oświaty i szkolnictwie - z prezentacji przedstawianych przez naszych kolegów, a także           

z doświadczeń, jakie zdobyliśmy, odwiedzając miejsca praktyk uczniów szkoły                     

we Frankfurcie. Sami również dzieliliśmy się wiedzą o tym, jak w Polsce przechodzimy przez 

kolejne etapy edukacji. 

Tydzień wymiany w kraju o zróżnicowanej kulturze otwarł nam nowe spojrzenie na świat         

i  z pewnością zmotywował do dalszego działania! 

                                                                                                                 Joanna Chyra, 4TH 
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DANIEL HAT- NASZ „ŚLĄSKI AS” 

W czwartek 27 września 2018 roku w sali kinowej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa 

Kieślowskiego w Katowicach, odbyła się kolejna edycja „Śląskich Asów”. Podczas gali 

nagrodzeni zostali najzdolniejsi uczniowie ze szkół ponadpodstawowych województwa 

śląskiego – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów na szczeblu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim. Naszą szkołę wśród tegorocznych asów reprezentował 

Daniel Hat, zeszłoroczny laureat finału centralnego XXXI edycji Olimpiady Wiedzy                

i Umiejętności Budowlanych, która odbyła się w Zielonej Górze. Listy gratulacyjne            

oraz zestawy upominków wręczyli prof. dr hab. Michał Daszykowski – prorektor ds. 

finansów i rozwoju oraz dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – dziekan Wydziału Radia      

i Telewizji UŚ.  

Danielowi gratulujemy kolejnego wyróżnienia i czekamy na następne sukcesy w XXXII 

edycji olimpiady. 

 

                                                                                                                      D. Łodziński 
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XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA 

04 października odbył się w naszej szkole I etap XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej 

organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu. W tegorocznej edycji wzięło 

udział 44 uczniów ZSOT. Byli to uczniowie klas 1TL oraz 2TL kształcący się w zawodzie 

technik logistyk. 

 

                                                                                                           Daria Pawełczyk 
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PANI MONIKA ZIAJA W PAŁACU PREZYDENCKIM 

Jesteśmy zaszczyceni- pani Monika Ziaja na spotkaniu z Pierwszą Damą RP Agatą  

Kornhauser – Dudą. Gratulacje! 
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IV DZIEŃ JABŁKA 

Architekci krajobrazu z klasy czwartej zorganizowali „Dzień jabłka”. Przez chwilę w szkole 

można się było poczuć jak w sadzie. Zdawało się, że jabłka znajdujące się w koszach mówią 

do nas - weź mnie, zjedz mnie! Na dodatek każde jabłko niosło ze sobą przesłanie-sentencję 

przyczepioną do ogonka. Nie trzeba było długo przekonywać do ich zjedzenia. Wszak 

wszyscy wiedzą, że „one apple a day keeps doctor away”. 

Wydarzeniu towarzyszył konkurs „Apple pie ”. Przy okazji smakowania jabłeczników można 

było otrzymać przepisy w języku… angielskim. 

Autorami najlepszych ciast zostali: 

Monika Wolka z klasy 4HT (1 miejsce) 

Patrycja Skrobecka z klasy 2HT (2 miejsce) 

Weronika Smołka z klasy 4HT (3 miejsce) 

Wyróżnione zostały Felicja Świerczok z klasy 3TIB i Natalia Kontny z klasy 1TH. 

Mamy nadzieje, że przekonaliśmy wszystkich, że warto jeść jabłka. 

                                                                              

 

 

                                                              Danuta Gajda, Oksana Terlecka –Żyłka 
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MIĘDZYNARODOWE TARGI OBRABIAREK, 

NARZĘDZI I TECHNOLOGII OBRÓBKI TOOLEX 

4 października klasy 1TM, 2TM i 3TAM udały się na wycieczkę na Międzynarodowe Targi 

Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, które odbywały się w halach Expo 

Silesia w Sosnowcu. 

 

Organizatorem wycieczki był nauczyciel przedmiotów mechanicznych pan Piotr Pękala. 

 

Na miejscu pojawiliśmy się o godz. 9:00 i przez kilka godzin mogliśmy indywidualnie 

zwiedzać wszystkie stoiska. Każdy mógł oglądać maszyny, pytać o to, co kogo interesuje, 

porozmawiać z przedstawicielami firm. Otrzymaliśmy różne plakaty, katalogi i gadżety 

związane z mechaniką. Na targach prezentowało swoje oferty blisko 500 wystawców z 15 

krajów, reprezentujących prawie 600 światowych marek i nowości z branży. 

Doceniane przez specjalistów i wysoko oceniane pod względem efektywności targi były 

naprawdę imponujące! Wydarzenie odwiedziło niemal 10 tysięcy zwiedzających. 

 

                                                                                      Szymon Trzęsiok kl. 2TM 
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KAZIKOWI BIEGACZE NA CZOŁOWYCH  

POZYCJACH W BIEGU O NÓŻ KOMANDOSA! 

 

W piątek 5 października na Stadionie Miejskim w Lublińcu odbył się doroczny Bieg o Nóż 

Komandosa organizowany przez WKB Meta. Jest już tradycją, że naszą szkołę reprezentuje 

niezwykle liczna grupa uczniów wraz ze sprawującymi opiekę nauczycielami. Tegoroczna 

reprezentacja ZSOT również liczyła prawie setkę uczniów! Wszyscy mieli do pokonania 

dystans 2700m. Biegnąc przez las odkrywaliśmy uroki złotej polskiej jesieni.  

W tym roku, oprócz biegu, na uczestników czekały też różnorodne konkursy z nagrodami.   

Na mecie każdy otrzymał pamiątkowy medal i dyplom. W biegu dziewcząt z niewielką stratą 

do zwyciężczyni druga była Paulina Kubica, a trzecia na mecie zameldowała się Aleksandra 

Dubowska. Pozostałe miejsca w czołówce również należały do naszych kazikowych 

biegaczek! Panowie nie chcieli być gorsi i również pokazali, że „Kazik” sportem stoi. 

Szymon Serafin z 3HT zwyciężył pewnie w swoim biegu, a w czołowej dziesiątce w sumie 

zameldowało się aż 7 naszych zawodników! 

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia biegu, a zwycięzcom- kapitalnej formy. 

 

 

 Aleksandra Chałupka, 3LO 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

KAZIKI W PRZEDSZKOLU 

W piątek 5 października grupa dziewczyn z klasy 3TAM odwiedziła Miejskie Przedszkole 

Integracyjne nr 3 w Lublińcu. Celem wizyty było pokazanie przedszkolakom w interesujący    

i zabawny dla nich sposób, jak ciekawa jest przyroda nawet w ich przydomowych ogródkach. 

Dzieci miały okazję wzbogacić swoją wiedzę oraz przez chwilę poczuć się jak prawdziwy 

ogrodnik. Bo w końcu które dziecko nie chce sobie czasem ubrudzić rączek?  

Każdy maluch mógł posadzić swoją pierwszą roślinkę oraz skomponować własny kolorowy 

ogródek (co prawda na papierze, ale od czegoś trzeba zacząć). Na efekty pracy nie trzeba 

będzie długo czekać, bo już po weekendzie, kiedy dzieci wrócą do przedszkola, będą mogły 

zobaczyć kiełkujące roślinki.  

 

                                                                                            

                                                                                                  Zuzanna Stryczak, 3TAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

MISTRZ POLSKI  W JU- JITSU UCZY SIĘ W 1TB 

 

Kamil Malinowski w niedzielę 14 października 2018 r. wywalczył I miejsce                           

na ogólnopolskich zawodach ju-juitsu w Bytomiu i tym samym zdobył tytuł Mistrza Polski.  

Kamil jest już doświadczonym zawodnikiem. Trenuje od 5 roku życia w klubie WAR DOGS 

na sali gimnastycznej przy lublinieckim basenie. Do tych prestiżowych zawodów 

przygotowywał się pod okiem trenera Tomasza Boduszka. Walczył w kategorii do 66 kg         

z zawodnikami poniżej 18 roku życia. 

  

Gratulujemy Kamilowi oraz jego trenerowi i trzymamy kciuki podczas kolejnych zawodów. 
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PAMIĘĆ BOHATEROM! 

 

16. października uczniowie klas 1 i 3LO mieli okazję wziąć udział w niestandardowej lekcji 

historii, zorganizowanej w ramach ogólnopolskiego programu „Sto na sto” z okazji 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości.  

Tematem głównym spotkania było przybliżenie życiorysów żołnierzy wyklętych - ludzi, 

którzy nie zgadzali się na rządy komunistów, nie złożyli broni po zakończeniu wojny,  

dążyli do prawdziwie wolnej Polski i zapłacili za to życiem.  

Nasz gość - pan Kajetan Rajski, autor kilku książek poświęconych żołnierzom wyklętym          

i redaktor pisma "Wyklęci" - w bardzo przystępny i merytoryczny sposób przypomniał nam 

najważniejsze fakty z okresu II wojny światowej oraz przybliżył realia życia w powojennej, 

komunistycznej Polsce.  

Spotkanie było bardzo ciekawe i skłoniło nas do refleksji nad tym, jak często nie doceniamy 

tego, że żyjemy w wolnym kraju. Jest to dla nas naturalne, przyzwyczailiśmy się do tego.  

Nie pamiętamy, że kiedyś dla kogoś wolność Polski była celem życia. Ludzie umierali, 

cierpieli, znosili tortury, walczyli - po to, abyśmy my dzisiaj nie musieli tego robić.  

Warto o tym pamiętać. Zbliża się 11 listopada - jeden z najważniejszych dni w roku. 

Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć bohaterów, którzy poświęcili wszystko, co 

mieli, w walce o naszą ojczyznę.  

Aleksandra Chałupka, 3LO 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Dzień Edukacji Narodowej - święto całej społeczności szkolnej - to szczególna okazja           

do złożenia podziękowań, wręczenia odznaczeń i nagród tym wszystkim, którzy na co dzień 

pracują na rzecz polskiej edukacji. 

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji obfitowały w liczne wyróżnienia dla nauczycieli naszej 

szkoły. Oprócz Nagród Dyrektora, niektórzy nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - 

Technicznych otrzymali także zaproszenia na uroczystość wręczenia medali Komisji Edukacji 

Narodowej. W gronie zasłużonych znaleźli się w tym roku:  

Marta Pulcer - nauczycielka przedmiotów zawodowych informatycznych, Sławomir 

Kościelny - nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich oraz Michał Bogacki - 

nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty                

i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości 

dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Uroczystość wręczenia 

odznaczeń odbyła się 17 października w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach,               

a nagrody wręczył Śląski Wicekurator Oświaty, mgr Jacek Szczotka. 

Gratulujemy odznaczonym i życzymy dalszych sukcesów! 
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DEBATY OKSFORDZKIE 

W piątek 19 października czworo uczniów klasy 3LO reprezentowało szkołę w Turnieju 

Debat Oksfordzkich organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej    

w Katowicach. Klaudia Rubiś, Mateusz Gałwa, Agata Ciesielska i Anna Wróbel wystąpili     

w dwóch debatach i w obu odnieśli zwycięstwo. Turniej poświęcony był trudnym 

zagadnieniom polityki międzynarodowej. Nasza drużyna pokonała przeciwników w dwóch 

tematach: 

1. Korea Północna nie powinna otrzymywać pomocy humanitarnej, dopóki nie 

przestanie łamać praw człowieka 

2. Nowy Jedwabny Szlak wpłynie negatywnie na jedność Unii Europejskiej 

 

W pierwszej debacie uczniowie prezentowali zdanie propozycji, a w drugiej - opozycji.  

Opiekę nad drużyną sprawowała tradycyjnie polonistka - Katarzyna Myrcik,                            

a w przygotowaniu się do tych zagadnień uczniowie skorzystali po raz kolejny z wiedzy          

i wsparcia nauczycielki geografii - Beaty Kąpielskiej. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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PRELEKCJA DLA LOGISTYKÓW 

W piątek gościliśmy pana Krzysztofa Adamczuka przedstawiciela firmy LKW Walter              

z Wiednia. Zaprezentował on strukturę firmy, w której od lat pracuje, a przede wszystkim 

pokazał uczniom jak tematy, o których się uczą, wykorzystuje się w praktyce. LKW Walter 

jest przedsiębiorstwem, które obsługuje rynki międzynarodowe i pracują w nim ludzie             

z całego świata. Co bardzo istotne, w tej firmie kładzie się duży nacisk na rozwój każdego 

pracownika i wspiera się go na każdym szczeblu kariery.  

Prezentacja wywarła na uczniach biorących udział w spotkaniu duże wrażenie, bo padło na 

koniec wiele pytań od zainteresowanych.  

 

 

                                                                                                        Aleksandra Bawor 
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CO ZA EMOCJE! 

Debata oxfordzka, która odbyła się 26 października 2018r. okazała się szczęśliwa dla 

reprezentacji Kazika! 

Dziękujemy za uznanie. Było faktycznie sporo emocji, zwłaszcza że nie mieliśmy szczęścia    

w losowaniu stron. Tak bywa w debacie oksfordzkiej. Wygrana tym bardziej zasłużona  

Brawa dla: Pawła Chrosta, Mateusza Gałwy, Agaty Ciesielskiej, Anny Wróbel i ich mentorek. 

ZSOT Lubliniec spisał się na medal. 

 

Podziękowania dla 1LO za doping. Wspieramy się nawzajem i to nas czyni ludźmi z Kazika. 

Pełne pasji dyskusje podczas debaty oksfordzkiej, a następnie burzliwe obrady jury. Werdykt: 

zwycięża ZSOT Lubliniec - Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, 2 miejsce dla IV 

LO  

Specjalne podziękowania dla pozostałych drużyn VI LO Korczak i Abramowski Katowice     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zsotlubliniec/?__xts__%5B0%5D=68.ARBby74lRhqgqxgizneZ7fXITzXHL8XLIeHF-lpI-AoK3rWdHf5pEXgRpqgVSKDR9y43S__9-CgmDvfL93rFMpo0Bzn4kKtAZKMZ6kmtTX_t_fB5ia-fnDZeoiMcgNhRq-FITDMxVzoZO9PGV6kHMn_mRBSJVoKP0CKHi6wsFfbW67UeJ6OxgScbzjKwoXWD4-pLN9D-4RPIzotVjLWT_BctAd1Ag79dsiQY-gEIFCNV8U0mMCJA5M77PaxAbSdPZp9XdIt8RsEULTPvcaQ3ZkHtpRaclnl2K5s5tG8tLCKUL4vvnLrfZtDSeBBoBisdpDoHs4zkgv8hvcoBkQ9GPZSU8B42LMHB-xtzGR2iYhlZeOH6HxEGXN-auq9ikBoOk8funTJYboogqmyX7JBF8-JxYZycg7nb0y-dGTrjOCGg_RH_ahrxbw_Nddo1Phb2hC7qh6vMoect8JtnUB3QBGJ90btLhrIRvGNSHztVFO0SjCuj9AIN88qK&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCJirPceuYwRfrnjc9V5G5zkJkCsVd4dPctMk0LCgelTI3aVCDR1qcfSE3xAT7cVyMHOt99Nhi9QcIR
https://www.facebook.com/SUKorczak/?__xts__%5B0%5D=68.ARBby74lRhqgqxgizneZ7fXITzXHL8XLIeHF-lpI-AoK3rWdHf5pEXgRpqgVSKDR9y43S__9-CgmDvfL93rFMpo0Bzn4kKtAZKMZ6kmtTX_t_fB5ia-fnDZeoiMcgNhRq-FITDMxVzoZO9PGV6kHMn_mRBSJVoKP0CKHi6wsFfbW67UeJ6OxgScbzjKwoXWD4-pLN9D-4RPIzotVjLWT_BctAd1Ag79dsiQY-gEIFCNV8U0mMCJA5M77PaxAbSdPZp9XdIt8RsEULTPvcaQ3ZkHtpRaclnl2K5s5tG8tLCKUL4vvnLrfZtDSeBBoBisdpDoHs4zkgv8hvcoBkQ9GPZSU8B42LMHB-xtzGR2iYhlZeOH6HxEGXN-auq9ikBoOk8funTJYboogqmyX7JBF8-JxYZycg7nb0y-dGTrjOCGg_RH_ahrxbw_Nddo1Phb2hC7qh6vMoect8JtnUB3QBGJ90btLhrIRvGNSHztVFO0SjCuj9AIN88qK&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB9d6h5SzBTT0M1IOoOqSXBSyQaGHfajrjGe0Xr8trENtTFu9lSP1Eikp8rAt1QB70Eh8Clsv1vIH-8
https://www.facebook.com/Abramowski.Katowice/?__xts__%5B0%5D=68.ARBby74lRhqgqxgizneZ7fXITzXHL8XLIeHF-lpI-AoK3rWdHf5pEXgRpqgVSKDR9y43S__9-CgmDvfL93rFMpo0Bzn4kKtAZKMZ6kmtTX_t_fB5ia-fnDZeoiMcgNhRq-FITDMxVzoZO9PGV6kHMn_mRBSJVoKP0CKHi6wsFfbW67UeJ6OxgScbzjKwoXWD4-pLN9D-4RPIzotVjLWT_BctAd1Ag79dsiQY-gEIFCNV8U0mMCJA5M77PaxAbSdPZp9XdIt8RsEULTPvcaQ3ZkHtpRaclnl2K5s5tG8tLCKUL4vvnLrfZtDSeBBoBisdpDoHs4zkgv8hvcoBkQ9GPZSU8B42LMHB-xtzGR2iYhlZeOH6HxEGXN-auq9ikBoOk8funTJYboogqmyX7JBF8-JxYZycg7nb0y-dGTrjOCGg_RH_ahrxbw_Nddo1Phb2hC7qh6vMoect8JtnUB3QBGJ90btLhrIRvGNSHztVFO0SjCuj9AIN88qK&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCzI5U7SIc7ZZSVl4TRZVBMoc709RqTtC0c7CRmsrTIT0zpgxodKErqbK0cGh2rfJflN0RHuhCbjus8
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I MIEJSCE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ  

                                                          W E- SPORCIE 

Siemianowice Śląskie stały się stolicą e-sportu w Polsce. Od rozgrywek grupowych                

w Mistrzostwach Polski Szkół w E-sporcie CS:GO rozpoczęła się rywalizacja reprezentacji 

naszej szkoły. W składzie zespołu znajdowali się uczniowie: Grzegorz Michalik, Kamil 

Schiewe, Dastin Klupś, Maciej Wilk (klasa 3TI), Dawid Cebulski (klasa 4TIM) oraz Daniel 

Cebulski (klasa 4TII). Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce w grupie, a następnie wygrała 

mecz ćwierćfinałowy, dzięki czemu reprezentanci ZSOT dostali się do półfinałów 

rozgrywanych następnego dnia.  

Kolejnego dnia bezkonkurencyjne zwycięstwo w półfinale nad Zespołem Szkół nr 3                 

z Olkusza odniosła drużyna ZSOT Lubliniec, która chwilę później zagrała w finale rozgrywek 

z drużyną ZDZ Wadowice. Tutaj również nasza drużyna nie pozostawiła cienia wątpliwości 

co do swoich umiejętności i wygrała całe rozgrywki. 

Gratulujemy!!! 

 

                      

                                                                                              Maciej Dawid 
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XIV OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

„GWIEZDNY KRĄG” 

 

30 października 2018r. w ZSOT odbył się I etap XIV Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej 

"Gwiezdny Krąg". Nagrodą główną  tegorocznej edycji olimpiady jest płatny staż                   

w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Janusza Lewandowskiego - Posła do 

Parlamentu Europejskiego. Do olimpiady przystąpiło 19 uczniów ZSOT. Do II etapu 

zakwalifikowało się aż 9 uczniów naszej szkoły: Mateusz Urbańczyk, Maja Cyroń, Michał 

Walter, Oliwia Feliks, Julia Jajszczyk, Paulina Małyska, Julia Łubowska, Agata Ciesielska, 

Łukasz Kosytorz.  

Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach                     

z zagadnieniami o tematyce unijnej już 15 listopada. 

Organizatorki I etapu olimpiady: Iwona Lewke, Beata Kąpielska, Hanna Ślimak 
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II MIEJSCE W POWIATOWYM TURNIEJU 

BADMINTONA DZIEWCZĄT 

30 października w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Lublińcu odbył się Powiatowy 

Turniej Badmintona Dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowały Anna Czempik z klasy 4TA i 

Magdalena Zając- uczennica klasy 2TL Dziewczyny zdobyły 2 miejsce w tych rozgrywkach. 

Niestety, przegrały z lepszą tego dnia reprezentacją "Mickiewicza". Turniej był na bardzo 

wysokim poziomie, gdyż wszystkie zawodniczki grają lub grały na co dzień w klubie STB 

Energia Lubliniec.  

Liczymy na sukcesy w kolejnych latach naszej reprezentacji, a kciuki trzymamy za rozwój 

klubowy wszystkich zawodniczek Energii. 

 

Opiekun  reprezentacji:  Henryka Sukienik 
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ZADUSZKI Z POEZJĄ PATRIOTYCZNĄ  

         W 100- LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Listopad kojarzy nam się ze świętem Wszystkich Świętych, z Dniem Zadusznym, z pamięcią 

o tych, którzy odeszli od nas do wieczności. Listopad to także miesiąc, kiedy Polska 

odzyskała niepodległość. Dlatego w roku, kiedy obchodzimy 100-lecie tego wydarzenia grupa 

uczniów przygotowała dla swoich kolegów Zaduszki Poetyckie, aby pobyć przez chwilę       

w zadumie nad tym, co tracimy i nad tym, co zyskujemy, nad poezją powstałą                         

w najtrudniejszych dla Polaków chwilach. To spotkanie zadedykowaliśmy tym, których już      

z nami nie ma, a życie swoje poświęcili walce o wolną Polskę w I i II wojnie światowej oraz 

w latach komunizmu.  

Katarzyna Myrcik, Alina Lipowska oraz recytatorzy: 

Nikola Zając i Ola Gruszczyńska z 1TI 

Paweł Chrost i Mateusz Brol z 2TI 

Klaudia Rubiś, Jakub Drewek z 3LO 

oraz muzyczne talenty ZSOT: Jakub Podgrodzki z 2TI i Jacek Biela z 4TB, Łukasz Kosytorz 

z 2LO, Daria Wańczyk z 3LO. 
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PATRIOTYCZNIE U PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Listopad to ważny miesiąc dla dużych i małych Polaków. My do obchodów Święta 

Niepodległości przygotowujemy się z naszymi zaprzyjaźnionymi przedszkolakami. W ramach 

akcji "Kaziki czytają" grupa wolontariuszek z ZSOT przygotowała ciekawe zajęcia dla 

młodszych koleżanek i kolegów z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 udowadniając, 

że o Ojczyźnie i niepodległości można rozmawiać nawet z kilkuletnimi dziećmi. 

Dziękuję niezawodnym ekipom z klasy 2TL i 2LO, a pani Małgorzacie Klimczyk za opiekę 

nad uczniami. Zapraszam chętne osoby z pierwszych klas do przyłączenia się do naszej akcji - 

w tym miesiącu planujemy jeszcze wyjście do Miejskiego Przedszkola nr 8 i odwiedziny 

przedszkolaków z "Trójki" w naszej szkole. 

                                                                     

                                                               Opiekun Klubu Czytelniczego- Iwona Wosik 
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MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ 

W trwającym ponad miesiąc turnieju Mistrzostw Szkoły w Piłce Nożnej 2018/19 spośród        

15 zgłoszonych ekip najlepszą okazała się mieszanka klas 3HT/TI/LO, która w finale na  

orliku wypełnionym po brzegi kibicami okazała się lepsza od strażaków z klasy 2TM 

pokonując ich 6:3 (3:1). Wcześniej w meczu o trzecie miejsce 4TIM pokonała w zaciętym 

pojedynku budowlańców z klasy 4TB 2:1 (1:0). 

"Królem strzelców" został Adam Deneko z drużyny mistrza z 21 trafieniami na koncie, 

Najlepszym bramkarzem mistrzostw organizatorzy wybrali Szymona Jagusia z klasy 1TBM. 

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSOT oraz firmę EJOT wręczyła wraz                 

z organizatorami pani dyrektor Joanna Walczak. 

 

Organizatorzy: J.Łuczyński, A.Gawin, K.Kubica 
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CZYTAJ PL - UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ 

ZSOT znalazło się w gronie 1000 szkół w całej Polsce, które biorą udział w Czytaj PL – 

jednej z największych na świecie akcji promujących czytelnictwo. „Upoluj swoją książkę” 

wychodzi naprzeciw wymaganiom młodych ludzi i udostępnia internetową wypożyczalnię e-

booków i audiobooków. Wszystko dzięki jednej aplikacji i jednemu kodowi. Wystarczy 

smartfon. 

5 listopada wystartowaliśmy z pierwszą edycją projektu „Upoluj swoją książkę”. Uczniowie  

będą mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. 

Książkę będzie można pobrać na przerwach wprost z plakatu na korytarzu. Wystarczy 

smartfon i aplikacja. Plakaty z kodem QR do pobrania książki znaleźć można na terenie 

szkoły. 
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ZBIÓRKA KSIĄŻEK DO KĄCIKA  BOOKCROSSINGU 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania. W odpowiedzi na apel   

o zbiórkę książek do kącika bookcrossingu udało nam się pozyskać ponad 50 książek. 

Darczyńcy ofiarowali nie tylko bajeczki, które przekażemy maluchom z lublinieckich 

przedszkoli w ramach projektów PomagajMy oraz Kaziki czytają, lecz także wesprzemy 

bibliotekę zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 3. Młodzieżowe "czytadła" z kącika 

bookcrossingu można "przygarnąć" na jesienne słoty. 
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BANKOWOŚĆ MOBILNA 

 

08 listopada, w ramach współpracy z bankami, kolejna grupa uczniów z klasy 3TAM miała 

okazję uczestnictwa w prelekcji i warsztatach prowadzonych przez przedstawiciela NBP-PKO 

S.A. Tematem spotkania była „Bankowość mobilna”. W szczególności poruszony był 

problem bezpieczeństwa w bankowości mobilnej, fałszywe sieci wi-fi, ataki fishingowe, 

aplikacja bankowości mobilnej PEOPAY, nowoczesne funkcje PEOPAY, system płatności 

BLIK, skanowanie numerów rachunków z faktur i płacenie zbliżeniowe w walucie. 

Spotkanie zorganizowała Jolanta Romańska 
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RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ 

"Żeby Polska była Polską przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im      

od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość 

pielęgnowania polskich tradycji" - tymi słowami rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji 

100. rocznicy odzyskania niepodległości, podczas której przedstawiliśmy karty historii         

od rozbiorów Polski, poprzez powstania narodowe, I wojnę światową, tworzenie Legionów 

Polskich. O 11:11 cała  społecznosć ZSOT wspólnie odśpiewała 4-zwrotkowy hymn 

narodowy, włączając się do ogólnopolskiej akcji MEN "Razem dla Niepodległej". 

Uczniom klas 1LO, 2TI, 2LO, 3LO, 2TM dziękujemy za  organizację  uroczystej akademii. 

 

 

Organizatorki: Iwona Lewke, Beata Kąpielska, Anna Siwiaszczyk 
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SZKOLNY KONKURS WIEDZY  

                               „POLSKA NIEPODLEGŁA” 

11.11.2018 r. Polska świętowała 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W ramach 

obchodów odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy "Polska Niepodległa". Uczniowie biorący 

udział w konkursie musieli wykazać się wiedzą na temat odradzającego się państwa 

polskiego. Najwięcej punktów zdobył Mateusz Gałwa.  

Gratulacje dla Mateusza oraz pozostałych uczestników konkursu. 

 

 

                                     

          Iwona Lewke 
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Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej 

15 listopada 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu odbył 

się Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej. 

Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów liceum i technikum, a towarzyszyła im 

polonistka, Justyna Włodarczyk. 

Miło na poinformować, że wśród 7 wyróżnionych uczniów, troje reprezentowało ZSOT. 

Laureatami konkursu zostali: 

Oliwia Gansiniec - klasa 1 LO zajęła 1 miejsce, 

Zuzanna Pradela - klasa 2 TL zajęła 3 miejsce, 

Paweł Chrost - klasa 2 TI zdobył wyróżnienie. 

 

Całej trójce składamy serdeczne gratulacje. 

K. Myrcik, G. Berbesz-Kupiec, J. Włodarczyk 
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II ETAP WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ   

                                                   „GWIEZDNY KRĄG” 

15 listopada 2018r. w III Liceum im. Stefana Batorego w Chorzowie siedmioro uczniów 

reprezentowało naszą szkołę w regionalnym etapie XIV Olimpiady Wiedzy o Unii 

Europejskiej "Gwiezdny Krąg". Główną nagrodą tegorocznej edycji olimpiady jest płatny staż 

w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Etap regionalny polegał na rozwiązaniu testu 

wielokrotnego wyboru, zawierał bardzo szczegółowe zagadnienia i wymagał od ucznia 

wiedzy bardzo daleko wykraczającej poza szkolne programy nauczania. W całej Polsce         

do drugiego etapu olimpiady zakwalifikowało się ponad 580 uczniów, natomiast                    

do rozgrywek finałowych weszło 10 najlepszych. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się 

znakomicie, a najlepiej wypadł Mateusz Urbańczyk, uzyskując 26 wynik w kraju. 

Mateuszowi i pozostałej szóstce gratulujemy wiedzy oraz osiągniętych wyników. 

Iwona Lewke, Beata Kąpielska, Hanna Ślimak 
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY  

                                                                 GEO PLANETA 

21 listopada uczniowie klas liceum i technikum uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie 

Geograficznym Geo Planeta. Konkurs polegał na rozwiązaniu dwuetapowego testu. Pierwsza 

część złożona była z 30 pytań i powstała przy współpracy merytorycznej Wydziału Geografii 

i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast druga część polegała          

na napisaniu krótkiego eseju na temat wybranego regionu Polski.  

 

Koordynator konkursu: Beata Kąpielska 
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ŚLĄSKI TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH 

 

Reprezentanci klasy 1LO (Ola Kozuch, Maja Cyroń, Julia Jajszczyk, Kacper Kosiak) 

debatowali na następujące tematy: 1.W powstaniach śląskich chodziło o interes Polski, a nie 

regionu, 2.Jak długo się do Ciebie uśmiecha szczęście, tak długo masz przyjaciół, 3.Górny 

Śląsk korzysta na tym, że jest położony na obrzeżach państwa. 

 

Drużyna, w której skład weszli uczniowie klasy 1LO wygrała wszystkie trzy debaty. Warto 

podkreślić, że uczestnicy zgłosili się do konkursu niemal w ostatniej chwili, a ich debiut 

przyniósł spektakularny sukces. 

 

Reprezentacja 3LO i 2TI (Paweł Chrost, Mateusz Gałwa, Agata Ciesielska, Anna Wróbel) 

debatowała na temat: 1.Górnośląsko - zagłębiowska metropolia doprowadzi do ujednolicenia 

kultury regionalnej, 2.Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych ma negatywny 

wpływ na relacje międzyludzkie. 

 

Występy obu drużyn były bardzo dobrze przygotowane (merytorycznym wsparciem otoczyły 

uczniów nauczycielki: Beata Kąpielska i Iwona Lewke) i zostały wysoko ocenione przez 

jurorów.  

 

 

 

                                                                               Katarzyna Myrcik 
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PRZEDSZKOLAKI BUDUJĄ 

Dlaczego warto zostać budowlańcem? Wiedzą to już nasze zaprzyjaźnione przedszkolaki       

z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 i Miejskiego Przedszkola nr 8. W listopadzie 

grupy sześciolatków uczestniczyły w specjalnie dla nich przygotowanych przez uczniów 

klasy 3TIB zajęciach. Esther, Dawid, Patryk i Jakub pod czujnym okiem pana Macieja 

Siwińskiego objaśniali dzieciakom dlaczego Bob Budowniczy zawsze nosi kask, jak 

przygotowuje się zaprawę i do czego służy poziomica.  

Liczymy, że za kilka lat spotkamy młodszych kolegów składających podania do naszego 

technikum budowlanego. 

  

 

 Iwona Wosik 
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FINAŁ TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH 

Wtorkowy wyjazd 27.11.2018 na finał Turnieju Debat Oksfordzkich do Katowic okazał się 

szczęśliwy dla naszej drużyny. Klaudia Rubiś, Mateusz Gałwa, Agata Ciesielska i Anna 

Wróbel zmierzyli się tym razem z tezami dotyczącymi kontrowersyjnych zagadnień polityki 

międzynarodowej: 1. Państwa Unii Europejskiej powinny nałożyć sankcje na Arabię 

Saudyjską, 2. Organizacja międzynarodowych imprez sportowych w państwach, w których 

łamane są prawa człowieka powinna być zakazana, 3. Stany Zjednoczone powinny wycofać 

się z polityki war on drugs. 

Do turnieju zespół z klasy 3LO przygotowywał się tradycyjnie pod okiem Katarzyny Myrcik     

i Beaty Kąpielskiej. 

Drużyna wywalczyła 3 miejsce w turnieju, czym spektakularnie potwierdziła swoją doskonałą 

umiejętność dyskutowania w formule debaty oksfordzkiej.  

 

Turniej przeprowadzony został przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej              

w Katowicach. 

 

Gratulujemy i życzymy debatantom kolejnych sukcesów! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

SERCA NA DŁONI      UCZNIÓW ZSOT 

 

Podczas Dni Rejestracji Potencjalnych Dawców 52 osoby zgłosiły się, by zrobić wymaz          

i zadeklarowały chęć oddania cząstki siebie bliźniakowi genetycznemu, by uratować jego 

życie. Wasze deklaracje świadczą o niezmiernej wrażliwości na los drugiego człowieka. 

Pokazaliście nam, nauczycielom, kolegom i koleżankom Waszą dojrzałość,  piękną postawę 

otwartości na skrzywdzonych ludzi. Pokazaliście, że przykazanie miłości bliźniego swego 

realizujecie nie słowem, ale czynem. 

Bardzo jestem dumna z Waszej postawy. 

Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji DKMS. 

                                                                                                                 Małgorzata Klimczyk 
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II DZIEŃ LOGISTYKA 

27 listopada 2018r. odbył się w naszej szkole II Dzień Logistyka. Tak samo jak w roku 

ubiegłym całą uroczystość rozpoczął Konkurs Wiedzy Logistycznej, w którym wzięło udział 

aż 59 uczniów! 

Klasy logistyczne jak zwykle nie zawiodły i postarały się, aby wszystko przebiegło zgodnie     

z planem.  

Po konkursie na scenie pojawili się między innymi pan Jarosław Waliszko, który opowiedział 

nam, jak wygląda logistyka w jego firmie. Następnie dr inż. Dariusz Krzywda z Politechniki 

Częstochowskiej poprowadził wykład pod tytułem „Logistyka odwrotna”.  

Wreszcie nadszedł moment ogłoszenia wyników! 

Jednogłośnie I miejsce zajęła NATALIA DRAMSKA z klasy 2TL, uzyskując maksymalną 

liczbę punktów, dalsze miejsca klasyfikowały się następująco:  

II miejsce- KAROLINA WALOCHA (klasa 2TL), III miejsce- DOMINIK BRYLKA (klasa 

2TL). 

Zwieńczeniem Dnia Logistyka okazał się tort- niespodzianka przygotowany przez mamę 

ucznia klasy 1TL, której serdecznie dziękujemy! 

                                                                                   Daria Pawełczyk i Grażyna Kaczorowska 
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KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

             „ÖSTERREICH: LAND, LEUTE, SPRACHE” 

 

Miło mi poinformować, że Mateusz Brol z klasy 2TI został laureatem zorganizowanego przez 

WOM w Częstochowie konkursu. Jako nagrodę otrzymał voucher na 4-tygodniowy kurs 

języka niemieckiego w Wiedniu. 

Gratuluję motywacji i zaangażowania i zachęcam innych do wzięcia udziału w różnych 

przedsięwzięciach niemieckojęzycznych. 

 

                                                                                                          Aleksandra Bawor 

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

PATRYK ODKRYWA BERLIN 

 

W dniach 23.11 - 02.12.18 Patryk Piekarski z klasy 3TIB wziął udział w warsztatach pt. 

"Media w pracy z młodzieżą" w Berlinie/Neuendorf zorganizowanych przez Dom 

Współpracy Polsko – Niemieckiej. Długo czekaliśmy na kolejny projekt, ale wreszcie się 

udało. W warsztatach uczestniczyła zarówno młodzież z Polski jak i z Niemiec, Ukrainy, 

Rosji oraz z Kazachstanu.  

- Dowiedziałem się wielu rzeczy na temat nowoczesnych sposobów robienia prezentacji, 

tworzenia filmów w technice stop motion oraz jak można za pomocą mediów dotrzeć do 

publiczności - tak Patryk wspomina swój udział w warsztatach. - Oczywiście warsztaty to nie 

tylko nie tylko same wykłady, było też wiele atrakcji np. gra miejska po Berlinie, w której 

mogłem pozwiedzać największe atrakcje tego miasta, wieczory kulturowe, w których każde 

państwo miało w ciekawy sposób przedstawić swoją ojczyznę oraz zrobić imprezę                    

z największymi hitami ze swojego kraju. Najlepszą rzeczą, jaką mnie spotkała, była możliwość 

poznania naprawdę ciekawych ludzi.  

Mam nadzieję, że uda nam się zakwalifikować do kolejnych projektów, bo to naprawdę 

bardzo cenne doświadczenie dla młodych ludzi. 

 

                                                                                                      Aleksandra Bawor 
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WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA 

6.12.2018 r. uczniowie klas maturalnych ZSOT (4TII, 4HT, 4TIM, 3LO i 3TAM) spędzili 

bardzo poważnie, uczestnicząc w zwiedzaniu byłego niemieckiego obozu masowej zagłady 

Auschwitz-Birkenau. 

W tym chłodnym jesiennym dniu mieliśmy okazję do refleksji nad istotą człowieczeństwa       

i moralności. Konfrontacja wiedzy o literaturze obozowej i historii II wojny światowej           

z pozostałościami Auschwitz unaoczniła nam funkcjonowanie machiny zbrodni. Dla wielu 

uczniów pierwsza, dla nielicznych - kolejna wizyta w miejscu śmierci 1,1 mln mężczyzn, 

kobiet i dzieci była formą uczczenia pamięci ofiar nazizmu i przestrogą ukazującą, do czego 

może być zdolny człowiek. 

 

                                                                          K. Myrcik, J. Włodarczyk, M. Klimczyk 
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NIETYPOWA LEKCJA 

 

Gliwicka Palmiarnia Miejska to miejsce nietuzinkowe. Można tutaj podziwiać nie tylko 

egzotyczne rośliny, ale także obejrzeć gady, usłyszeć papugi lub śpiew kanarków. 

Właśnie do tego miejsca udała się klasa 3TAM  w ostatnim czasie. Z ogromnym 

zainteresowaniem zwiedziliśmy wszystkie pawilony wchodzące w skład obiektu. Mieliśmy 

również możliwość zadawania pytań, na które wyczerpująco i rzeczowo odpowiadała 

nauczycielka przedmiotów zawodowych w ZSOT- pani Danuta Gajda. 

Największe wrażenie wywarły na nas palmy zajmujące pawilon mierzący aż 22 metry Dzięki 

zapewnionej przestrzeni te dorodne jednoliścienne rośliny mogą swobodnie rosnąć (trzy          

z nich znajdują się tutaj nieprzerwanie od 1924 roku!) 

Po zakończonej lekcji udaliśmy się do usytuowanego nieopodal Centrum Handlowego Forum, 

gdzie z kolei mogliśmy podziwiać ciekawe aranżacje świąteczne. Podpatrzone pomysły           

z pewnością zostaną przez nas wykorzystane w praktyce już w najbliższych dniach. 

 

                                                  Architekci krajobrazu, Danuta Gajda i Justyna Włodarczyk 
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ZSOT W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA 

 

Ogromnym sukcesem zakończyliśmy kilkudniowy Maraton Pisania Listów, akcję 

organizowaną przez Amnesty International. Nasi uczniowie i nauczyciele napisali 191 listów 

formalnych skierowanych do władz państw, w których prześladowane są osoby broniące praw 

człowieka. Nasze pisma trafią do: Iranu, Indii, Maroka, Kirgistanu, Kenii, RPA, Ukrainy, 

Brazylii i Wenezueli. Pisaliśmy po polsku i po angielsku, na etyce, lekcjach wychowawczych 

i językach obcych. 

 - To niewielki wysiłek dla nas, a mamy satysfakcję, że zrobiliśmy coś dobrego dla innych - 

komentowali uczniowie, potwierdzając jednocześnie, że rozumieją znaczenie słowa 

"solidarność". 

Jesteśmy dumni, że tak wiele osób w ZSOT uwierzyło, że razem możemy więcej. Iskra 

odwagi jest w każdym z nas. Warto zabrać głos, jeśli broni się słusznej sprawy, tym bardziej, 

że akcja prowadzona przez Amnesty International Polska ma zasięg międzynarodowy. To 

nasz mały wkład w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.  

Dziękujemy! 

Katarzyna Myrcik, Olga Gerasymiv, Aleksandra Bawor, Anna Giemza-Jurga, Monika Ziaja, 

Oksana Terlecka-Żyłka 
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LICEALIŚCI NA UNIWERSYTECIE  

                                                       JAGIELLOŃSKIM 

10 grudnia 2018r. uczniowie klas: 2LO i 3LO udali się do Krakowa na wycieczkę, której 

celem było odwiedzenie Uniwersytetu Jagiellońskiego- być może ich przyszłej uczelni.  

 

Zwiedziliśmy Collegium Maius- najstarszy budynek uniwersytecki w Polsce, którego historia 

sięga 1400 roku. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in: bibliotekę, skarbiec, Izbę Wspólną 

Profesorów oraz poznać ofertę edukacyjną uczelni. Następnie udaliśmy się na rynek Starego 

Miasta, aby poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia                               

na okolicznościowym jarmarku. 

                                                                                                       

                                                                                                                    Beata Kąpielska 
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ANNA WRÓBEL – LICEALISTKA Z TRZECIEJ 

KLASY ZDOBYŁA INDEKS NA UNIWERSYTET 

JAGIELLOŃSKI JESZCZE PRZED MATURĄ!  

Przez dwa dni Anna Wróbel walczyła w Krakowie o prawo wstępu na studia                         

na preferencyjnych zasadach, biorąc udział w konkursie Fundacji Underground "Lekcja 

historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim". Do finału dostała się po eliminacjach polegających 

na napisaniu opowiadania związanego z historią lokalną i tematyką niepodległościową. Jej 

zadaniem w etapie ogólnopolskim było przedstawienie koncepcji filmu opartego na treści 

opowiadania i obrona tej pracy przed komisją. 

Gratulujemy pomyślnego występu i fantastycznej nagrody. 
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LAUREACI STYPENDIUM PREZESA RADY 

                                                   MINISTRÓW W ZSOT 

11.12.18r. w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie odbyło się uroczyste 

rozdanie dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla 

najzdolniejszych uczniów. Wśród laureatów z całego Śląska znaleźli się Agata Ciesielska - 

maturzystka z II Liceum Ogólnokształcącego i Mateusz Dworaczyk z klasy 3TIB Technikum 

nr 2, który kształci się w zawodzie technika informatyka. Uroczystość została uświetniona 

obecnością wicewojewody śląskiego - Piotra Kołodziejczyka i śląskiej kurator oświaty – 

Urszuli Bauer, a także innych znanych osobistości. 

Całość zakończyła się miłym akcentem, jakim był przepyszny tort.  

Jesteśmy niesamowicie dumni z naszych stypendystów, szczególnie dlatego, że mamy aż 

dwoje laureatów tego zaszczytnego wyróżnienia. Gratulujemy im z całego serca i życzymy 

dalszych sukcesów. 
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„SZLACHETNA PACZKA” 

8 grudnia br. w naszej szkole odbył się Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Projektu 

Społecznego „Szlachetna Paczka” 

„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie 

Wiosna, którego głównym celem jest pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej.  

W tym roku nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w tej akcji, która pokazuje, że pięknie 

jest pomagać, ale wymaga to wzajemnej współpracy i zaangażowania. Oprócz artykułów 

materialnych tak potrzebnych rodzinom, konieczne jest też serce, które poświęcamy innym. 

Nasi uczniowie nie zawiedli, zaangażowali się w pomaganie w formie darów                      

i/lub poświęconego czasu przy organizacji akcji. 

 Wszystkim zaangażowanym w organizację „Szlachetnej Paczki” serdecznie dziękujemy         

i mamy nadzieję, że za rok również wspólnie uda nam się zrobić coś dobrego.  

                                                                                                                           Pedagodzy 
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OLIMPIADA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

Miło mi ogłosić, iż w rejonowym etapie Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK 

bezapelacyjną zwyciężczynią została uczennica technikum informatycznego Weronika 

Wołowczyk. Jej wiedza z zakresu rozszerzonej biologii człowieka, dietetyki i wiedzy             

dotyczącej szeroko pojętego zdrowego stylu życia. W szranki stanęli również Felicja 

Świerczok i Mateusz Dworaczyk, którzy uplasowali się tuż za podium. 

Serdecznie gratuluję wiedzy. Cieszę się ze zwycięstwa. Teraz przed Weroniką kolejne 

działania - event prozdrowotny i praca dotycząca zdrowia oraz kolejny etap testowania 

wiedzy w Katowicach na etapie okręgowym olimpiady. Trzymajcie kciuki. 

                                                                                                    Małgorzata Klimczyk 
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DUŻY SUKCES ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU  

Sukcesem naszych architektów krajobrazu zakończył się udział w XIX Regionalnym 

Konkursie Dendrologicznym im. Prof. Janusza Hereźniaka pod hasłem „Znam drzewa            

i krzewy” . 

Weronika Krawczyk z klasy 3TAM wykazała się największą wiedzą z zakresu dendrologii        

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, tym samym zdobywając I miejsce w regionie. 

Wyróżnienie wywalczyła Aleksandra Nolbert z tej samej klasy. 

Serdecznie gratuluję! 

Danuta Gajda- opiekun merytoryczny 
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OLIWIA SZOPA  W FINALE  OLIMPIADY WIEDZY  

                                                                    O MEDIACH 

W piątek 14 grudnia grupa uczennic: Agata Ciesielska, Beata Fabian, Martyna Gołąbek, 

Ewelina Hewig, Nikola Małczak, Oliwia Szopa z klasy 3LO, Marta Malitowska z klasy 2LO, 

Maja Cyroń z klasy 1LO wzięła udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach na Wydziale 

Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego                   

w Krakowie. Po niesamowicie trudnym teście uczestniczki pod opieką polonistki Gabrieli 

Berbesz-Kupiec zwiedziły nowoczesny budynek wydziału i uczestniczyły w zajęciach             

w uniwersyteckim radiu i telewizji. 

Miło nam poinformować, że Oliwia Szopa z 3LO znalazła się wśród 10 osób, które uzyskały 

najwyższe wyniki i tym samym zakwalifikowała się do III etapu olimpiady!!! Będzie 

reprezentowała województwo śląskie i walczyła o indeks na najlepsze uczelnie. 

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia! 

Gabriela Berbesz-Kupiec, Katarzyna Myrcik, Jolanta Wróbel 
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KONKURS NA KLASOWĄ CHOINKĘ 

                                                   ROZSTRZYGNIĘTY 

Konkurs na choinkę klasową, który odbył się 19 grudnia 2018 roku, udowodnił, że 

pomysłowość naszych uczniów nie zna granic. Forma konkursu była dowolna, więc 

wyobraźnia podpowiadała bez ograniczeń, co można zrobić: od choinek ręcznie robionych 

poprzez choinki z opowieścią i światełkami led, po choinkę cyfrową... Komisja nie miała 

łatwego zadania podczas wyboru tej najładniejszej, a należy pamiętać, że zwycięzca miał 

otrzymać dofinansowanie do wigilii klasowej. Ostatecznie po długich obradach i wielu 

dylematach wyłoniono najlepszą trójkę: I miejsce zdobyła klasa 1TL z choinką z europalety    

i liśćmi z obrysów dłoni, II miejsce – klasa 3TIB z choinką ręcznie robioną i opowieścią, 

III miejsce – klasa 3TI z choinką cyfrową. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy za udział wszystkim klasom. 

 

                                                                                                           Samorząd Uczniowski 
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O ŚWIĘTACH W TRZECH JĘZYKACH 

20 grudnia uczniowie ZSOT mieli niepowtarzalną okazję skosztować francuskich trufli, 

niemieckich pieczonych kasztanów, angielskiego indyka i wielu innych specjałów 

przygotowanych przez koleżanki i kolegów, którzy zorganizowali świąteczną lekcję otwartą. 

Jej celem było przedstawienie najciekawszych i najpopularniejszych tradycji i zwyczajów 

związanych z Bożym Narodzeniem w krajach anglo-, francusko- i niemieckojęzycznych. 

Można się było dowiedzieć, kiedy wypada Dzień Pudełek, zobaczyć "bożonarodzeniową 

kłodę" i skosztować bezalkoholowej wersji niemieckiego grzańca. Na koniec rozegrano 

emocjonującą rundę quizu kahoot. A wszystko w świątecznym klimacie kolęd, choinki i przy 

zapachu pierników. Mamy nadzieję, że ta lekcja wprowadziła wszystkich w świąteczny 

nastrój i zachęciła do poczytania o innych ciekawych i mało znanych europejskich 

zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. 

Dziękujemy uczniom klas 1lO, 2LO, 3LO i 4TIM za przygotowanie ciekawych prezentacji 

oraz wszystkim gościom, którzy nas odwiedzili.  

                                                                                                    A.Bawor, K.Czornik, I.Wosik 

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

SIATKARKI I SIATKARZE ZSOT NAJLEPSI! 

W przedświąteczną środę 19 grudnia reprezentacje siatkarek i siatkarzy ZSOT udały się na 

halę Zespołu Szkół nr 1, by rozegrać tradycyjny doroczny turniej powiatowy w piłce 

siatkowej szkół ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady SZS. Podobnie jak i przed rokiem, 

tak i teraz nasze reprezentacje nie dały najmniejszych szans rywalom, pewnie sięgając po 

kolejny tytuł. Najpierw swój drugi z rzędu tytuł mistrzyń powiatu zapewniły sobie siatkarki,    

a potem kolejny siódmy (!) rok z rzędu prymat w powiecie pokazali nasi siatkarze... Panie       

w półfinale pewnie pokonały gospodynie 2:0, a w finale nie dały najmniejszych szans 

reprezentacji Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, również ogrywając je bez straty seta.  

Panowie pokonali w półfinale Zespół Szkół Zawodowych 2:0 (25:17,25:19), a w finale bez 

najmniejszych problemów ograli gospodarzy 2:0 (25:9, 26:24), zapewniając sobie kolejną 

szansę na walkę o Mistrzostwo Rejonu Tarnogórskiego, o które nasze reprezentacje powalczą 

po feriach zimowych. Na razie zostają żmudne treningi, szlifowanie formy i umiejętności 

technicznych, które w siatkówce są kluczowe... 

Gratulujemy naszym złotym siatkarzom i siatkarkom, którzy mimo trudnych warunków 

treningowych kolejny raz pokazali klasę! Życzymy udanej rywalizacji w finale rejonowym. 

Opiekunowie drużyn: H.Sukienik, A.Gawin, D.Łodziński 
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS „PRZEDSIĘBIORCZY 

NA RYNKU FINANSOWYM” 

8 stycznia 2019r. uczniowie: Zuzanna Gawenda  (kl.2HT), Karol Woś (kl. 1TI) i Karolina 

Goyk (kl.1TL) uczestniczyli w II etapie rozgrywek międzyszkolnych Ogólnopolskiego 

Konkursu "Przedsiębiorczy na rynku finansowym". Dzięki konkursowi  wzrósł poziom 

wiedzy ekonomiczno-finansowej uczestników. Nabyli oni również nowe umiejętności            

w zakresie racjonalnego zarządzania finansami.  

Konkurs zorganizowała Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Fundacją 

Warszawskiego Instytutu Bankowości, Citi Foundation i Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Szkolny koordynator  konkursu: Jolanta Romańska 
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ZŁOTE TECHNIKUM, SREBRNE LICEUM 

Prawdziwa rewelacja!!! Otrzymaliśmy tytuł „Złotej Szkoły” w technikum za 33 (!) miejsce       

w Polsce, tytuł „Srebrnej Szkoły” dla liceum za 306 miejsce w Polsce. Mamy 5 miejsce         

na Śląsku w Technikum nr 2 i 36 miejsce - II Liceum Ogólnokształcące.  

Obie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych zajęły 

bardzo wysokie miejsca w kraju i podwyższyły ubiegłoroczny, znakomity wynik. 

- Wszystkim nauczycielom i uczniom składam ogromne podziękowania. Jestem dumna             

i bardzo szczęśliwa. Gratuluję z całego serca kadrze oraz ubiegłorocznym maturzystom - 

Joanna Walczak, dyrektor ZSOT.  
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MORSKIE POZDROWIENIA 

 

Prawie rok temu, będąc jeszcze w klasie maturalnej, wzięłam udział w konkursie, by 

reprezentować Polskę podczas Rejsu Niepodległości i udało się! Z pełnego morza ślę dziś 

gorące podziękowania dla wszystkich uczniów i grona pedagogicznego "Kazika", dzięki 

którym udało mi się spełnić marzenia i odwiedzić wiele cudownych miejsc. Mogłam liczyć   

na pomoc całej ekipy ZSOT i umożliwienie mi pogodzenia nauki z przygodą, przez co jestem 

dziś tu, gdzie jeszcze jakiś czas temu mi się nie śniło. Odwiedziłam już słoneczne Los 

Angeles i upalne Acapulco, następny port --» Panama. Zabrałam w sobie cząstkę "Kazika", 

więc przesyłam Wam trochę słoneczka i jedną radę: nie bójcie się sięgać po marzenia!  

Pozdrawiam, 

Karolina Mazur (4HT 2017/2018) 

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

SUKCES UCZNIÓW W OLIMPIADZIE ZUS „WARTO 

WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH 

SPOŁECZNYCH” 

Jaka będzie moja przyszła emerytura? Na jakie świadczenia mogę liczyć przystępując do 

ubezpieczeń społecznych? Jakie składki opłaca przedsiębiorca? Te i inne pytania nie stanowią 

dla nich problemu. Mowa oczywiście o uczestnikach olimpiady „Warto wiedzieć więcej         

o ubezpieczeniach społecznych”. 

Złośliwi mówią, że w szkole dowiemy się, ile wynosi liczba pi z dokładnością do 10 miejsc 

po przecinku, ale nie dowiemy się, jak oblicza się emeryturę. Temu stereotypowi na pewno 

przeczą uczestnicy projektu „Lekcje z ZUS” i uczestnicy I etapu olimpiady. 

Wiktoria Borowska (1TBM), Juliusz Kulik (1TBM), Michał Walter (1LO) poradzili sobie        

z trudnymi zagadnieniami, jakimi są ubezpieczenia i zakwalifikowali się do  II etapu 

olimpiady. Tym samym nasza szkoła znalazła się wśród 20 najlepszych szkół w kraju              

z najwyższą liczbą punków kwalifikującą do II etapu. 

Do tegorocznej edycji olimpiady przystąpiło ponad 34 tysiące uczniów z ponad 1000 szkół      

z kraju. 

Projekt i olimpiadę objął honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Gratuluję kwalifikacji i życzę powodzenia w II etapie! 

Koordynator projektu i opiekun olimpiady 

Jolanta Romańska 
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SUKCES UCZNIA W OGÓLNOPOLSKIEJ 

OLIMPIADZIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Komitet Główny opublikował listę zawodników zakwalifikowanych do eliminacji 

okręgowych XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Mateusz Dworaczyk  (uczeń  klasy 

3TIB) poradził sobie z obszerną wiedzą dotyczącą przedsiębiorczości, zarządzania, 

gospodarki i zakwalifikował się do II etapu olimpiady. 

Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym 

charakterze, ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Do tegorocznej edycji zgłoszonych było prawie 12 tysięcy uczniów z 735 szkół w całej 

Polsce. 

Gratuluję kwalifikacji i życzę powodzenia w II etapie. 

Opiekun: Jolanta Romańska 
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA 

Komitet Główny olimpiady opublikował listę zawodników zakwalifikowanych do eliminacji 

okręgowych VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania. 

Mateusz Dworaczyk- uczeń  klasy 3TIB  poradził sobie z obszerną wiedzą dotyczącą 

przedsiębiorczości, zarządzania, problematyką gospodarczą oraz dodatkowo wiedzą 

ekonomiczną, służącą zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych i zakwalifikował 

się do II etapu olimpiady. 

Do tegorocznej edycji zgłoszonych było prawie 3015 uczniów z całej Polski. 

Gratuluję kwalifikacji i życzę powodzenia w II etapie. 

Opiekun: Jolanta Romańska 
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FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

                                                         ROZSTRZYGNIĘTY 

18 stycznia w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Główny Inspektorat 

Pracy wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach oraz Instytutem Pamięci 

Narodowej w Katowicach zorganizował dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finał 

„Wojewódzkiego Konkursu o Prawie Pracy, BHP i Działalności Państwowej Inspekcji Pracy 

oraz historii Żołnierzy Wyklętych”. Honorowy patronat objęła pani Jadwiga Wiśniewska- 

Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowała zwyciężczyni etapu szkolnego Felicja 

Świerczok, zajmując znakomite 2 miejsce. Na uwagę zasługuje trudność tego konkursu, 

podczas którego nasza reprezentantka musiała wykazać się szeroką wiedzą z zakresu  prawa 

pracy, BHP i działalności PIP oraz szczegółowymi informacjami z historii Żołnierzy 

Wyklętych. 

Felicji gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy powodzenia w innych zmaganiach 

konkursowych. 

Daniel Łodziński, Iwona Lewke, Maciej Siwiński 
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JAK FUNKCJONUJE „BIEDRONKA”? 

 

Klasa 2TL szukała odpowiedzi na to pytanie w centrum dystrybucyjnym „Biedronki”             

w Skarbimierzu. Mieliśmy okazję poznać zasady magazynowania towaru, przygotowania 

towaru do wysyłki oraz zobaczyć na żywo różne rodzaje wózków widłowych 

wykorzystywanych w pracy w magazynie. 

 

Dziękujemy za opiekę paniom Aleksandrze Bawor i Iwonie Wosik oraz naszemu "aniołowi 

stróżowi" w osobie pani Darii Pawełczyk. 

 

                                                                                                            Uczniowie klasy 2TL 
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100 DNI DO MATURY 

Studniówką klas 3LO, 4HT i 4TA zaczęliśmy oficjalne odliczanie. W bardzo miłej 

atmosferze, w obecności pani dyrektor Joanny Walczak, wychowawczyń: Henryki Sukienik, 

Małgorzaty Klimczyk, Danuty Gajdy i Agnieszki Drumowicz, nauczycieli, zaproszonych 

gości i rodziców uczciliśmy rozpoczęcie ostatniego etapu edukacji klas maturalnych, który 

zakończy się 26 kwietnia.  
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KLASA 2TL W EJOCIE 

 
15 stycznia 2019r. wybraliśmy się do współpracującej z ZSOT firmy EJOT                             

w Ciasnej.  Podczas wycieczki dydaktycznej   zapoznaliśmy się z produkcją   oraz  procesami 

magazynowymi. Dodatkowo mogliśmy obserwować urządzenia wykorzystywane w pracy 

magazyniera, które znamy z lekcji.  

Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Jarosława Waliszki oraz wszystkich 

pracowników firmy EJOT za przeprowadzenie interesujących zajęć. 

  

                                                                            

                                                                                      Daria Pawełczyk i uczniowie kl. 2TL  
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ZAJĘCIA W JEDNOSTCE RATOWNICZO- 

GAŚNICZEJ PSP W LUBLIŃCU 

21 stycznia tego roku w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej          

w Lublińcu  wzięliśmy udział w zajęciach praktycznych z zakresu ratownictwa 

wysokościowego, przystępując do nich z dużym zaangażowaniem. 

 

                                                                                                      Uczniowie  klasy 1TBM 
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UCZNIOWIE ZSOT NA SZKOLENIU FIRMY 

IZODOM 

21 stycznia 2019 klasy 2TB oraz 3TIB wraz z nauczycielami przedmiotów  budowlanych 

uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej do Zduńskiej Woli, której głównym punktem było 

szkolenie przeprowadzone przez  firmę IZODOM. To producent zajmujący się produkcją 

kształtek styropianowych dla budownictwa, specjalistycznych płyt dociepleniowych oraz 

innych elementów z tworzyw piankowych. Rozwiązania oferowane przez firmę były 

wielokrotnie doceniane za ich innowacyjność            i energooszczędność. Firma prowadzi 

badania i prace rozwojowe współpracując z wieloma polskimi oraz zagranicznymi instytutami 

naukowymi. Nasi uczniowie mieli możliwość zwiedzenia zakładu produkcyjnego, 

nowoczesnego laboratorium badawczego                     oraz uczestniczyli w wykładzie 

dotyczącym charakterystyki, wykonawstwa oraz zalet budynków wykonanych w technologii 

IZODOM, co poświadczone zostało  wystawieniem certyfikatów 

potwierdzających  odbycie  szkolenia. 

Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza zaprocentuje w przyszłym życiu zawodowym              

i zachęci do stosowania nowoczesnych technologii w budownictwie.  

                                                                                      Daniel Łodziński, Maciej Siwiński 
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„CO TY WIESZ O SEJMIE?” 

 22 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych odbył się                     

II Powiatowy Konkurs Wiedzy ''Co Ty wiesz o Sejmie RP ?'' zorganizowany z inicjatywy 

Posła na Sejm p. Andrzeja Gawrona oraz Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. 

Konkurs poprzedziła prelekcja pracowników biura nt. architektury Sejmu oraz procedury 

legislacyjnej. Po wykładzie młodzież przystąpiła do zmagań konkursowych. 

Szkolne koordynatorki projektu-  Beata Kąpielska oraz Iwona Lewke- zadbały o właściwą 

oprawę, przebieg wydarzenia  oraz przygotowanie uczniów do konkursu. 

Osoby biorące udział w teście musiały odpowiedzieć na 30 pytań dotyczących współczesnego 

parlamentaryzmu, zadań oraz funkcji Sejmu i Senatu, a także procesu legislacyjnego.  

Miło nam poinformować, że uczniowie ZSOT odnieśli spektakularny sukces! Pierwsze 

miejsce zajął bowiem Mateusz Urbańczyk z klasy 4TI, trzecią lokatę wywalczył Mateusz 

Gałwa- uczeń klasy 3LO.  

Gratulujemy wyników oraz życzymy dalszych sukcesów. 

 

                                                  Beata Kąpielska  
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Z PRZEDSZKOLAKAMI O BEZPIECZEŃSTWIE 

W FERIE 

Ferie zbliżają się wielkimi krokami, a uczniowie ZSOT nie próżnują - w piątek 1 lutego 

odwiedzili Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 i przypomnieli dzieciom najważniejsze 

zasady bezpieczeństwa w czasie wolnym. Przedszkolaki wiedzą dobrze, gdzie można bawić 

się w zimie, czemu lód bywa zdradliwy i co robić, aby nie odmrozić rąk. My 

przypomnieliśmy im też, jak zachować się, gdy ktoś nas zaczepia, co to znaczy być czujnym   

i gdzie zadzwonić w razie niebezpieczeństwa. Liczymy, że dzięki takim spotkaniom ferie 

będą dla wszystkich czasem odpoczynku i dobrej oraz bezpiecznej zabawy. 

 

W piątkowym wyjściu udział brali uczniowie klas 2TL i 3TIB, którzy spisali się jak zwykle 

wyśmienicie  

 

            

                                                                              Opiekun Klubu Czytelniczego- I. Wosik 
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TRADYCJA  WSPÓLNIE ODTAŃCZONEGO 

POLONEZA    PODTRZYMANA 

1 lutego społeczność szkolna ZSOT wraz z artystami Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", którzy 

od kilku lat aktywnie wspierają naszą akcję, zaprosiła wszystkich chętnych do odtańczenia 

poloneza. W gronie znakomitych gości powitaliśmy wiceburmistrz- panią Anną Jonczyk-

Drzymałę,  przewodniczącego rady miasta- Gabriela Podbioła i jego zastępcę- Benedykta 

Majera, radnych miasta i powiatu, a przede wszystkim uczniów lublinieckich szkół (nie tylko 

ponadgimnazjalnych) oraz przypadkowych przechodniów, którzy chętnie przyłączyli się        

do naszego barwnego korowodu. Poloneza- tradycyjnie-  poprowadzili artyści Zespołu Pieśni 

i Tańca "Śląsk", za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Tuż za nimi podążyli dygnitarze 

wraz z maturzystami ubranymi w piękne ludowe stroje użyczone na tę okoliczność                 

od zaprzyjaźnionego zespołu "Halka". W wydarzeniu  aktywnie udział wzięło ponad ćwierć 

tysiąca osób, które z uśmiechem na twarzach kroczyły w rytm dostojnego polskiego tańca na 

oczach licznie zebranych mieszkańców. Po raz pierwszy niemym obserwatorem corocznego 

przedsięwzięcia została św. Edyta Stein, której pomnik od niedawna  zdobi centrum naszego 

miasta.  

Po części oficjalnej młodzież  radośnie bawiła się przy rytmach m.in. chocolate czy 

tradycyjnej belgijki.  Inicjatorami i wodzirejami  byli- zgodnie z tradycją- nasi maturzyści. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie i...  zapraszamy za rok, zaś uczniom 

kończącym  za kilka miesięcy szkołę życzymy pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych. 

Oby wyniki zachwyciły tak jak odtańczony w piątkowe popołudnie polonez! 
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AKCJA #WeRemember 

WeRemember 

W ciągu jednego dnia powstało w naszej szkole mnóstwo zdjęć wyrażających poparcie         

dla ogólnoświatowej akcji #WeRemember 

Uczciliśmy pamięć o ofiarach Holokaustu i zaprotestowaliśmy przeciw mowie nienawiści, 

która jest początkiem wszelkiego zła na świecie. Dołączyliśmy tym samym do ogromnego 

grona osób, którym zależy, by doświadczenie, jakie ludzkość wyniosła z II wojny światowej, 

przyniosło refleksję i moralną naukę dla przyszłych pokoleń. 

Dziękujemy uczniom, nauczycielom i dyrekcji za zaangażowanie. Jak zawsze, stanęliście       

na wysokości zadania i POKAZALIŚCIE KLASĘ  

 

 
                                                                                     

                                                                                                                  K. Myrcik, A. Kubat 

 

https://www.facebook.com/WeRememberEveryDay/?__tn__=K-R&eid=ARCFoqlXRRJ8oiHAR5dzKb34g82hroAKffnAaBOs78fKm4RlSY6APyVm-PR8HgO8CA7YJd7hDijwdfO_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBjf8dqkeVT-HWZyBWDTl1SIKXpyJpFBUWSBp-5L5q_FKHuBjOP_n1F9pBL9XKWwsV4sZvvXPZesEBRv5i7RUV-E2XuQB9-u-5IFqRYvdaTwqKZcGTeZalwBWeXq14otMsNbr9f1DDW2rnTd3edawh08SPByShbSDVsdq_xItHyfm1_uALIBb0C_SPNSAkSAyhosN12M7yx3a1fIhNL3u9i-MOlGSuc6BG6I5_V5MLtOBUwR5M_We7l2CwZmmAQiO4SpisQ5qr0GVkCou_GauNBFsEZD0r2YPEexDJ_sZbzm9NBV7PBnGZ2mpfTWckONnHuM8mfLivoypzKic2kDwJsyQ
https://www.facebook.com/hashtag/weremember?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBjf8dqkeVT-HWZyBWDTl1SIKXpyJpFBUWSBp-5L5q_FKHuBjOP_n1F9pBL9XKWwsV4sZvvXPZesEBRv5i7RUV-E2XuQB9-u-5IFqRYvdaTwqKZcGTeZalwBWeXq14otMsNbr9f1DDW2rnTd3edawh08SPByShbSDVsdq_xItHyfm1_uALIBb0C_SPNSAkSAyhosN12M7yx3a1fIhNL3u9i-MOlGSuc6BG6I5_V5MLtOBUwR5M_We7l2CwZmmAQiO4SpisQ5qr0GVkCou_GauNBFsEZD0r2YPEexDJ_sZbzm9NBV7PBnGZ2mpfTWckONnHuM8mfLivoypzKic2kDwJsyQ&__tn__=%2ANK-R
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ZAKOŃCZONE PRZYGOTOWANIA DO PÓŁFINAŁU 

Z PROJEKTU MŁODY LEAN LIDER 

Grupa Lean Lidera z klasy 1TBM wraz z koordynatorem projektu od stycznia intensywnie 

przygotowywała zadania do półfinału projektu/ konkursu Młody Lean Lider, który odbędzie 

się 11 marca we Wrocławiu. Grupa opracowywała dokumenty i zadania zlecone przez 

ZESPÓŁ LEAN EDUCATION. 

 

 

                                                             

                                                               Opiekun merytoryczny: Jolanta Romańska 
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OLBRZYMI SUKCES W XXXII OLIMPIADZIE 

WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH! 

 

2 marca na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbył się okręgowy 

etap XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, z którego do finału centralnego 

awansowali Daniel Hat 4TB (5 miejsce na Śląsku), Jacek Słodczyk 4TB (6 miejsce na Śląsku) 

oraz Jacek Biela 4TB (8 miejsce na Śląsku)!!!  

Przypominamy, że Daniel już w ubiegłorocznym finale w Zielonej Górze uzyskał wynik 

dający mu tytuł laureata olimpiady. 

Wszyscy trzej tegoroczni finaliści uzyskali ponad 40 punktów na etapie okręgowym, za co 

otrzymują tytuł finalisty olimpiady, a tym samym prawo do przyjęcia bez postępowania 

kwalifikacyjnego na studia w uczelniach technicznych. (Daniel te przywileje wywalczył już 

rok temu). 

Ponadto w zmaganiach olimpijskich naszą szkołę reprezentowali:  Andryszczak Szymon, 

Weronika Kopyciok, Kamila Gajda, Błażej Gambuś. 

Tegoroczny etap centralny odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim, gdzie nasi dzielni 

olimpijczycy walczyć będą o jak najlepsze miejsca wśród elity budowlanej z całej Polski. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia  ! 

 Daniel Łodziński, Maciej Siwiński, Rafał Januszka 
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POWIATOWY TURNIEJ W KOSZYKÓWCE 

4 marca w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu rozegrano 

Powiatowy Turniej w Koszykówce Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców. Nasza drużyna 

długo dotrzymywała kroku dobrze grającej drużynie "Mickiewicza". W trzeciej kwarcie 

zbliżyliśmy się nawet na 4 punktów, jednak końcówka należała do naszych przeciwników.     

W tym spotkaniu ulegliśmy gospodarzom 32-47 i zajęliśmy II miejsce w turnieju. 

Nasza drużynę reprezentowali: Dominik Brylka (2TL), Michał Hoffmann (3TAM), Seweryn 

Panek (3TI), Maciej Wilk (3TI), Szymon Szymczyk (1TL), Dawid Kowalczyk (2TB), Kamil 

Malinowski (1TBM), Maciej Kokot (1TBM), Adam Burek (3HT), Jacek Rynkiewicz (1TL), 

Dawid Wilk (3HT). 

Opiekunem reprezentacji był Krzysztof Kubica. 

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

„LUBLINIEC- MY CITY/ MEINE 

STADT.PRZEWODNIK ANGIELSKO- NIEMIECKI 

PO LUBLIŃCU” 

5 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu miało miejsce 

wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie „Lubliniec – my city / meine Stadt. Przewodnik 

angielsko - niemiecki po Lublińcu” dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz klasy 3 

gimnazjum. Patronat nad konkursem objął Starosta Lubliniecki. 

Zadaniem uczniów było stworzenie pracy dowolną techniką zawierającej informacje              

o interesujących miejscach w Lublińcu. Treść należało napisać w języku angielskim                   

i niemieckim. 

Dwie zwycięskie prace przedstawione były w postaci lapbooka, a jedna - przewodnika. 

Oceniana była kreatywność, zawartość merytoryczna, poprawność oraz wkład pracy włożony 

w wykonanie zadania. I miejsce zajęły Wiktoria Gwóźdź i Julia Jerominek- uczennice  

Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku. II miejsce przypadło Weronice Kopyciok             

i  Magdalenie Kachel ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu. III miejsce zajął Aleksander 

Dziwis z tej samej szkoły.  

 

                                                                   Organizatorki: Iwona Wosik i Aleksandra Bawor 
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„BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 

TROPEM WILCZYM” ZA NAMI 

Reprezentacja   Zespołu  Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych jak zawsze w czołówce      

na mecie  Wśród kobiet rewelacyjne 3 miejsce wybiegała Aleksandra Dubowska                  

z klasy 2LO! Gratulujemy ! 

 

Opiekunem  grupy była  p. Henryka Sukienik. 
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ETAP OKRĘGOWY OLIMPIADY  

                                                  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

7 marca odbył się etap okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości, podczas którego naszą 

szkołę dzielnie reprezentował uczeń  klasy 3TIB- Mateusz Dworaczyk. 

Tegoroczna  edycja olimpiady  wymagała  od   uczestników      obszernej       wiedzy              

z zakresu  przedsiębiorczości, zarządzania i gospodarki. 

Mateusz doskonale sobie poradził, tym bardziej, że jego konkurentami byli  uczniowie 

techników i liceów ekonomicznych. Warto zaznaczyć, że do przejścia do kolejnego 

etapu  zabrakło mu naprawdę niewiele. 

 

                                      Opiekun merytoryczny: Jolanta Romańska 
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

W czwartek 7 marca w naszej szkole odbył się ,,Dzień bezpiecznego Internetu’’. Z tej okazji 

uczniowie klasy 3TI przygotowali prelekcję dla swoich młodszych kolegów, której głównym 

celem było przedstawienie zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z nowoczesnych 

technologii multimedialnych oraz konsekwencji związanych z łamaniem prawa w wirtualnej 

przestrzeni. Część zajęć poświęcona była omówieniu procedury RODO. Wykorzystano          

w prelekcji zaangażowanie uczniów i pokazano im, jak w praktyczny sposób mogą stać się 

ofiarą kradzieży danych. Wskazano również, w jaki sposób można chronić swoje dane. 
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Z POMAGANIEM "KAZIKOM" JEST DO TWARZY 

Nauczyciele i uczniowie ZSOT pomagali w organizacji logistycznej IV Charytatywnego Fit 

Dnia Kobiet dedykowanego Amelce Mazur. 

Celem głównym akcji było zebranie funduszy na dostosowanie domu rodziny dla potrzeb 

Amelii i zamontowanie windy. Drugim celem była promocja zdrowego stylu życia wśród 

mieszkańców Lublińca.  

Kazikowa młodzież uczyła dzieci i dorosłych pierwszej pomocy oraz malowała buźki 

dzieciakom. Masowe uczestnictwo mieszkańców  w różnych formach aktywności podczas 

Dnia Fit Kobiet  jest dowodem na wielkie serca otwarte na los drugiego człowieka. 

 

                                                     Mariola Strzoda, Alina Lipowska, Małgorzata Klimczyk 
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KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW W RAMACH 

PROJEKTU MŁODY LEAN LIDER 

11 marca 11 uczniów z klasy 1TBM uczestniczyło we Wrocławiu w półfinale konkursu 

zorganizowanego w ramach projektu Młody Lean Lider. 

Zespół dzielnie reprezentował naszą szkołę i wywalczył finał, który odbędzie się 3 czerwca 

na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Zespół zmagał się przez             

6 godzin z 30 trudnymi zadaniami, jednak i tym razem doskonale sobie poradził, z czego 

jesteśmy bardzo dumni. 

W półfinałach uczestniczyło ponad 120 zespołów i ponad 1500 uczniów z całej Polski,            

z czego do ścisłego finału zakwalifikowało się 15 zespołów. 

Uczniowie uzyskali certyfikaty Lean Education półfinalisty Młodego Lean Lidera, które 

naszym uczniom wręczyła pani dyrektor Joanna Walczak. 

Przed nami dalsze przygotowania do finału, w którym uczniowie będą musieli wykazać się 

ogromną wiedzą i umiejętnościami w oparciu o case studies. 

 

 

                                                              Opiekun merytoryczny: Jolanta Romańska 
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PRZEGRANA I WYGRANA W JEDNYM 

W ubiegły wtorek, 12 marca, w hali Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza rozegrano 

doroczny turniej Mistrzostw Powiatu Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. 

Nasze wspaniałe piłkarki ręczne obroniły tytuł sprzed roku i kolejny raz awansowały             

do rozgrywek na szczeblu rejonowym. Po zaciętej walce pokonały drużynę z "Mickiewicza" 

16:11 (7:4). Panowie niestety czwarty rok z rzędu nie potrafią zagrać na miarę oczekiwań        

i mimo iż w pierwszym meczu zdeklasowali 25:5 Zespół Szkół Zawodowych, to                    

w najważniejszym meczu sezonu po lepszej drugiej połowie batalię o mistrza powiatu 

przegrali z reprezentantami Zespołu Szkół nr 1 20:15 (12:6)... 

Już w najbliższy poniedziałek w hali Zespołu Szkół nr 1 nasze dziewczyny zagrają                 

z reprezentacją I LO im. S. Sempołowskiej z Tarnowskich Gór. Trzymajcie kciuki! 
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MÓJ LAS 

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

podsumowanie XXXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Mój Las" zorganizowanego przez 

Ligę Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i 

Drzewnictwa. Udział w konkursie polegał na napisaniu pracy na temat "Drewno wczoraj, dziś 

i jutro". Nasza szkołę reprezentowały uczennice klasy trzeciej LO Nikola Małczak oraz Marta 

Zalas, które zdobyły wyróżnienie na etapie regionalnym tego konkursu. Na gali wręczania 

nagród obecna była tylko Marta Zalas, Nikola z powodu choroby musiała zostać w domu. 

Gratulujemy uczennicom sukcesu. 

Beata Kąpielska, Anna Siwiaszczyk 
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XII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU 

PRZYRODNICZEGO 

13 marca 2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych odbyła się XII edycja 

Powiatowego Konkursu Przyrodniczego, który adresowany był do uczniów trzecich klas 

gimnazjalnych oraz ósmych klas szkół podstawowych. Do rywalizacji o miano najlepszego 

przyrodnika przystąpiło 24 uczniów gimnazjalistów i ósmoklasistów z 12 szkół powiatu 

lublinieckiego, dobrodzieńskiego i tarnogórskiego. 

Pierwsze miejsce zajął Kacper Dłubała z Zespołu Szkół im. Edyty Stein w Lublińcu, drugie 

miejsce zdobyła Weronika Wołowczyk z Zespołu Szkół w Kochanowicach, trzecie miejsce 

zajął także uczeń Zespołu Szkół im. Edyty Stein w Lublińcu- Bartosz Stryczak. Zaraz            

za podium uplasował się Paweł Puzoń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu, natomiast 

wyróżnienie powędrowało do Alicji Kazik ze Szkoły Podstawowej w Koszęcinie. 

Gratulujemy laureatom konkursu, dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział. 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie uczniów                

do konkursu. 

Organizacja konkursu była możliwa dzięki hojności sponsorów i jednocześnie przyjaciół 

naszej szkoły. Nagrody główne zostały ufundowane przez: Gminę Kochanowice, Gminę 

Herby oraz Nadleśnictwo Lubliniec. Nagrody książkowe ufundował Urząd Miasta Lubliniec 

oraz Gmina Ciasna. Dziękujemy hojnym sponsorom, bez których nie bylibyśmy w stanie 

wystarczająco nagrodzić zwycięzców. Uroczystość wręczenia nagród XII edycji 

Powiatowego Konkursu Przyrodniczego uświetnili swoją obecnością przedstawiciele 

sponsorów nagród: Pani Wójt Gminy Herby Iwona Burek, Pan Andrzej Domagała Sekretarz 

Gminy Kochanowice oraz Burmistrz Miasta Lubliniec Edward Maniura. Dziękujemy. 

 

 

 

               Beata Kąpielska, Małgorzata Klimczyk, Anna Siwiaszczyk- koordynatorki konkursu 
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LEKCJE MATEMATYKI I FIZYKI PO NIEMIECKU 

W dzień liczby PI, czyli 14 marca w naszej szkole odbyły się lekcje matematyki 

przeprowadzone w języku niemieckim przez profesora Franciszka Gajdę z Politechniki 

Opolskiej. Na pierwszej godzinie  profesor z uczniami klasy 4TII oraz 4TB ćwiczył granice      

i pochodne, natomiast na drugiej godzinie dla klasy 2LO, 3TIB, 3TAM poprowadził lekcję 

fizyki po niemiecku. 

Podczas zajęć młodzież mogła doskonalić swoje umiejętności z zakresu matematyki, fizyki 

oraz języka niemieckiego. 

Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Politechniką Opolską  

  

 

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

DANIEL HAT I JAKUB KURDA W FINALE  

VIII EDYCJI OLIMPIADY BUDOWLANEJ   

                                             „BUDUJ Z PASJĄ” 

14 marca w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach odbył się etap regionalny 

VIII edycji Olimpiady Budowlanej „BUDUJ Z PASJĄ”. W ramach konkursu uczniowie 

najpierw rozwiązywali test ogólnobudowlany, a następnie w drużynach mieli do wykonania 

zadanie praktyczne. W rywalizacji brało udział 12 dwuosobowych drużyn z województwa 

śląskiego. 

Daniel Hat i Jakub Kurda zdobyli drugie miejsce i zakwalifikowali się do finału olimpiady! 
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ETAP OKRĘGOWY „ŚLĄSKIEGO KONKURSU 

WIEDZY O PODATKACH” 

  

14 marca odbył się etap okręgowy „Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach”. Naszą szkołę 

dzielnie reprezentowali uczniowie klasy 3TIB: Mateusz Dworaczyk i Felicja Świerczok, 

uczennica klasy 3HT- Julia Prandzioch oraz  Julia Czwalińska z klasy 2HT. 

Uczniowie po raz kolejny konkurowali z „ekonomikami”. Mimo że nie zakwalifikowali się    

do etapu centralnego to doskonale poradzili sobie z trudnymi zagadnieniami i z nieustannie 

zmieniającymi się przepisami podatkowymi☺ 

Opiekun: Jolanta Romańska 
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1 miejsce drużyny ZSOT w zawodach II stopnia XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych. 

Jak już informowaliśmy wcześniej- do etapu ogólnopolskiego XXXII edycji Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, który tym razem odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim 

awansowali: Daniel Hat, Jacek Słodczyk i Jacek Biela, natomiast drużyna, której skład 

dopełnili:  Błażej Gambuś, Szymon Andryszczak, Kamila Gajda i Weronika Kopyciok zajęła 

wyśmienite 1 miejsce w gronie 19 najlepszych szkół budowlanych na Śląsku!!! Podkreślić 

należy fakt, że okręg śląski jest jednym z najmocniejszych w Polsce, co pokazuje jak wysoki 

poziom zaprezentowali nasi olimpijczycy. 

Wspaniałym budowlańcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!!! 

  

Daniel Łodziński 

Maciej Siwiński 

Rafał Januszka 
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POZDROWIENIA Z CYPRU 

Szesnaścioro uczniów technikum hotelarskiego od poniedziałku realizuje praktykę w Elias 

Beach Hotel w Limassol na Cyprze. Za nimi pierwsze kroki w restauracji, barze, recepcji i 

służbie pięter. Hotel jest ogromny, usytuowany nad brzegiem morza i bardzo luksusowy. Nasi 

uczniowie pracują w wielonarodowościowym zespole, posługując się we wszystkich 

sytuacjach językiem angielskim (Cypr był dawniej kolonią brytyjską – język angielski jest tu 

drugim językiem urzędowym). Wszyscy są zadowoleni z atmosfery panującej w pracy. 

Wspaniała pogoda, słońce, palmy, wiszące na drzewach pomarańcze i mandarynki stały się 

już codziennością. Cypr zachwycił wszystkich połączeniem egzotyki i europejskości.  Grupa 

pozostanie tutaj cztery tygodnie. 
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  

           O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH 

15 marca odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady  

o Ubezpieczeniach Społecznych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 1TBM - 

Wiktoria Borowska i Juliusz Kulik oraz Michał Walter- uczeń klasy 1LO. 

Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych, jednak nie 

udało się im zakwalifikować do ostatniego etapu, ponieważ przechodził tylko jeden zespół       

z regionu. 

Uczniowie zostali ekspertami zawiłych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, 

wiedzą jaka będzie ich przyszła emerytura, na jakie świadczenia mogą liczyć przystępując     

do ubezpieczeń społecznych, jakie składki opłaca przedsiębiorca. Uzyskali również dyplomy 

potwierdzające swoją wiedzę.  

Jesteśmy  dumni z naszych uczniów, ponieważ już wielkim osiągnięciem było ich 

zakwalifikowanie do II etapu i znalezienie się wśród 20 najlepszych szkół w okręgu. 

Opiekun olimpiady: Jolanta Romańska 
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ERASMUS+ 

W dniach 10- 16 marca 2019 roku ośmioro uczniów naszej szkoły, pod opieką pani Marty 

Pulcer i pana Macieja Dawida uczestniczyło w spotkaniu partnerów Erasmus+ w Islandii. 

Podróż do kraju „lodu i ognia” była częścią realizowanego w naszej szkole projektu „Window 

to the European Union - Guidebook about Germany, Poland, Iceland and 

Turkey” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu lepsze poznanie 

krajów partnerskich oraz poprawię kompetencji językowych uczniów. W ramach 

przygotowań powstały prezentacje dotyczące Polski, Lublińca oraz świąt, jakie są 

obchodzone w naszym kraju, które już pierwszego dnia pobytu przedstawiliśmy w języku 

angielskim naszym partnerom. 

Mieliśmy okazję promować Polskę i polską kulturę wśród swoich rówieśników  z Niemiec, 

Turcji oraz Islandii. Pojawiła się także sposobność do nawiązania międzynarodowych 

przyjaźni oraz wymiany doświadczeń z życia przeciętnego ucznia ze swoimi rówieśnikami      

z krajów partnerskich. 

Oczywiście nie samą pracą człowiek żyje i oprócz prezentacji oraz  prac w grupach, podczas 

wymiany  znalazło się miejsce na wspólne gry integracyjne oraz spędzenie czasu w mniej 

oficjalny sposób na przykład podczas internacjonalnej gry w popularną grę karcianą UNO. 

Jednak wszyscy uczestnicy wymiany najbardziej zachwycali się pięknem i surowością 

islandzkiej przyrody. Podczas pobytu na wyspie wulkanicznej mieliśmy okazję wraz                         

z nauczycielami  obejrzeć gejzery, wodospady, odwiedzić lodowiec oraz miejsce,                   

w którym Europa spotyka Amerykę;) 

Po wspaniałym tygodniu na Islandii aż żal było rozstawać się z poznanymi przyjaciółmi,       

jednak pełni sił, pozytywnej energii oraz nowych doświadczeń ostatecznie wróciliśmy 

szczęśliwi do domów. 

                                                                                           Mateusz Urbańczyk kl. 4TII 
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MAMY WICEMISTRZOSTWO REJONU 

                                                        TARNOGÓRSKIEGO 

18 marca w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza odbyły się rozgrywki piłki ręcznej 

dziewcząt o awans do półfinału wojewódzkiego. Nasza reprezentacja w składzie: Magdalena 

Koza, Daria Wańczyk, Michalina Krus, Aleksandra Nolbert , Kamila Skubała, Milena Szuba, 

Dominika Thomann, Patrycja Cwalina, Natalia Bogawska, Wiktoria Zając, Patrycja Huber, 

Aleksandra Lesz, Wiktoria Wróbel, Aleksandra Radzioch, Zuzanna Ziółek  dała z siebie 

wszystko, dziewczyny walczyły do samego końca. 

Piłkarki były bliskie wygranej (w drugiej połowie meczu remisowały 8:8). Niestety końcowy 

wynik rozgrywki nie pozwolił na awans do półfinału. Mimo to nasza drużyna udowodniła, że 

jest bardzo zgranym teamem  

Gratulujemy naszym piłkarkom oraz  wspierającej  ich trenerce- pani Heni Sukienik  
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SUKCES AGATY W KONKURSIE 

                                                         KALIGRAFICZNYM 

20 marca  w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie odbyło się rozdanie nagród 

Powiatowego Konkursu Kaligraficznego ,,I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”. Tegoroczna 

X edycja była jubileuszową i nosiła podtytuł ,,Wspomnień czar”. W tym roku uczestnikom 

przyszło się zmierzyć z fragmentem czwartej księgi ,,Pana Tadeusza” (koncert Wojskiego na 

rogu). Nadesłanych zostało ponad 300 prac, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni z Agaty 

Ciesielskiej- uczennicy  klasy 3LO, której udało się zdobyć III miejsce w tym prestiżowym 

konkursie. Naszą szkołę reprezentował także Michał Walter (1LO). 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w trudnej sztuce 

kaligrafii. 
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64 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 

W miniony piątek grupa kilkorga uczniów reprezentowała naszą szkołę w  powiatowych 

eliminacjach 64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, podczas których odnieśliśmy 

wielki sukces. 

1 miejsce w poezji  śpiewanej zajęła Zuzanna Pradela  2TL. 

2 miejsce zajęła  Daria Wańczyk 3LO, której towarzyszyli muzycy: Magdalena Stemarowicz 

4TII- skrzypce oraz Jakub Podgrodzki  2TI– fortepian. 

W kategorii  „wywiedzione ze słowa” na drugim miejscu uplasowała  się Julia Wieczorek        

z 2LO, a zaraz za nią trzecie miejsce zajął Paweł Chrost 2TI. 

 

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia już 20 marca w eliminacjach rejonowych            

w Częstochowie. 
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„SFRUNĄŁ NA ŚLĄSK ORZEŁ BIAŁY” 

21 marca  uczniowie ZSOT w Lublińcu odwiedzili Muzeum Pro Memoria E. Stein w celu 

obejrzenia wystawy "Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały". 

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu Patriotyczny Lubliniec, a przygotowana 

przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 

Młodzież miała okazję zgłębić wiedzę na temat historii Górnego Śląska, problemów 

Ślązaków w okresie międzywojennym oraz powodów i skutków powstań na tym terenie. 

Wizyta w muzeum była świetną okazją, by utrwalić i wzbogacić wiedzę zdobytą wcześniej    

na lekcjach historii. 

Iwona Lewke 
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FINAŁ  IX  KONKURSU "LITERACKI SMS. POEZJA  

 I  PROZA  NA  160  ZNAKÓW" 

21 marca odbyło się w naszej szkole podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

LITERACKI SMS. POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW. 

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 482 prace. Jury podjęło decyzję o przyznaniu 8 nagród          

i        4 wyróżnień. Wszystkim laureatom szczere gratulacje w uznaniu talentów literackich, 

głębi przemyśleń i umiejętności ujmowania ich w zwartą, oszczędną w słowa formę 

przekazali Posłowie na Sejm RP Izabela Leszczyna i Andrzej Gawron - honorowi patroni         

i fundatorzy głównych nagród. W imieniu Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody 

Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty życzenia uczestnikom przekazała dyrektor Zespołu 

Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych. Nagrody Starosty Lublinieckiego wręczyła 

laureatom Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Podleśka. 

GRAND  PRIX  –   nagroda   ufundowana  przez  Posłankę  na  Sejm  RP   Izabelę Leszczynę 

powędrowała do Martyny Michalskiej (Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi      

w Warszawie, opiekun: Lidia Pachuta). 

NAGRODĘ SPECJALNĄ DLA UCZESTNIKA REPREZENTUJĄCEGO ZIEMIĘ 

LUBLINIECKĄ ufundowaną przez Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona otrzymał Jan 

Szleper (Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu, opiekun: Aleksandra Hepner-Zając). 

KATEGORIA: SZKOŁY ŚREDNIE 

I MIEJSCE - Alicja Nowakowska, Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, opiekun: Małgorzata 

Stachurska, II MIEJSCE - Maja Żurawska, Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera                

w Supraślu, opiekun: Elżbieta Suchocka, III MIEJSCE - Weronika Dura, Zespół Szkół 

Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, opiekun: Dorota Janicka.  

WYRÓŻNIENIE - Maria Awdziej, Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, 

opiekun: Maria Doroszew. 

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 

I MIEJSCE - Aleksandra Metera, Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi 

Lęborskiej, opiekun: Małgorzata Borzeszkowska, II MIEJSCE - Inga Pawelec, Polsko-

Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "La Fontaine" w Warszawie, opiekun: Kinga  

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

Pawelec, III MIEJSCE - Vanessa Domeradzka, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II            

w Psarach, opiekun: Katarzyna Garyga. 

 

WYRÓŻNIENIE - Adrianna Żydaczewska, Szkoła Podstawowa nr 13 w Częstochowie, 

opiekun: Mariusz Sieczka, Daniel Śliż, Sekcja Polska w Strasburgu, opiekun: Emilia Słoń 

oraz  Honorata Garlej, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Jaworznie, opiekun: Joanna Smal. 

Wszystkim laureatom i ich opiekunom, a także uczestnikom, którzy nie zostali nagrodzeni 

oraz nauczycielom, którzy troszczą się o rozwój ich talentów, składamy serdeczne gratulacje  

i podziękowania za udział. 

Dziękujemy również honorowym patronom i fundatorom nagród. Są nimi, podobnie jak          

w latach ubiegłych, Izabela Leszczyna i Andrzej Gawron - parlamentarzyści reprezentujący 

ziemię lubliniecką i częstochowską, Starosta Lubliniecki, Minister Edukacji Narodowej, 

Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty. 

ORGANIZATORKI: Jolanta Wróbel, Beata Dudek, Maria Mikołajczyk - Szczęsna, 

Katarzyna Myrcik 
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DWIE UCZENNICE NAGRODZONE W POEZJI 

ŚPIEWANEJ 

Miło nam poinformować, że Daria Wańczyk z klasy 3LO i Zuzanna Pradela z 2TL, które 

reprezentowały szkołę w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego      

w Częstochowie, awansowały do eliminacji wojewódzkich. 

W sobotę 11 maja będą walczyły o wejście do finału konkursu. Trzymamy kciuki za Zuzię      

i Darię oraz akompaniatorów: Magdalenę Stemarowicz z 4TII i Jakuba Podgrodzkiego z 2TI. 

Gratulujemy również Julii Wieczorek startującej w kategorii "wywiedzione ze słowa", która   

o awans powalczy jeszcze w przyszłym roku. 
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STYPENDYŚCI PROJEKTU „INWESTUJEMY   

                                                   W TALENTY” 

Siedmioro uczniów naszej szkoły: Joanna Bodora (3TIB), Weronika Wołowczyk (1TI), 

Nikola Zając (1TI), Piotr Kulisz (1TI), Filip Kudła (1TI), Michał Walter (1LO), Kacper 

Bartocha (2TI) zostało stypendystami projektu "Inwestujemy w talenty- IV edycja" 

współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Uczniowie nie tylko mogą poszczycić się bardzo wysoką średnią, ale w okresie 

dwóch lat uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim 

lub olimpiad związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub 

ICT. Uczniowie otrzymają fundusze na zakup sprzętu komputerowego oraz pomocy 

dydaktycznych. 

Wszyscy uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia pod kierownictwem opiekunów.  

BRAWO WY! 
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SEWERYN PANEK MISTRZEM SZKOŁY  

                                               W TENISIE STOŁOWYM 

21 marca na naszej sali sportowej odbył się szkolny turniej o mistrzostwo w tenisie stołowym. 

W tym roku do gry systemem brazylijskim zgłosiło się szesnastu zawodników i... jedna 

zawodniczka! W wyniku zaciętej rywalizacji i drabinki turniejowej najwyżej doszli Seweryn 

Panek z klasy 3TI oraz Mateusz Olszok z 4TB, który w wielkim finale w meczu                    

do 4 wygranych setów prowadził pewnie już 3:0, by po fantastycznym finiszu Seweryna          

i niezwykle  zaciętym pojedynku przegrać ostatecznie 3:4, a tytuł mistrza szkoły w tenisie 

stołowym 2019 zgarnął ubiegłoroczny wicemistrz – Seweryn. III miejsce po wygranej 4:1 

nad  Jakubem Pechem z klasy 2TB powędrowało do trzykrotnego mistrza w poprzednich 

latach Denisa Funka (4TB), który wcześniej w półfinale musiał uznać wyższość właśnie 

nowego mistrza. Mistrzynią szkoły ponownie została Basia Maciuch z 4TIM. Wobec braku 

rywalek stanęła ona w szranki z panami, awansując nawet do pierwszej dziesiątki turnieju. 

Dziękuję i jednocześnie gratuluję zawodniczce oraz wszystkim zawodnikom sportowej, 

zaciętej rywalizacji zapraszając na kolejny turniej za rok!  
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NAJLEPSZA MAKIETA BUDYNKU 

JEDNORODZINNEGO- KONKURS 
 

22 marca 2019 roku odbyło się rozstrzygnięcie corocznego konkursu na „Najlepszą makietę 

budynku jednorodzinnego”. Tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie! 

Wszystkie makiety prezentują się znakomicie, a o zajętych miejscach decydowały niewielkie 

szczegóły. Komisja oceniająca makiety ustaliła następującą kolejność prac: 

  

1 miejsce- Wiktoria Borowska (1TBM) 

2. miejsce- Denis Kompalla  (1TBM) ex aequo z Moniką Sikorską (1TBM) 

3. miejsce-  Kamila Majczak (1TBM ). 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Gratulujemy! 

 

Organizatorzy: Daniel Łodziński, Maciej Siwiński 
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4TIM  OBRONIŁA  TYTUŁ  MISTRZÓW  SZKOŁY  

                                                W  PIŁCE  SIATKOWEJ 

22 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 rozegrano finały Mistrzostw ZSOT         

w Piłce Siatkowej, które od ponad 2 tygodni odbywały się w naszej szkole. Do udziału 

zgłosiło się 13 klas, które podzielone na 4 grupy rywalizowały o I miejsce gwarantujące grę      

w półfinałach. W pierwszym półfinale broniąca tytułu 4TIM pokonała klasę 2TM 2:0,             

w drugim 4TII również 2:0 pokonała rewelację turnieju- klasę 2TI. W meczu o III miejsce  

klasa 2TM okazała się lepsza od 2TI zwyciężając w stosunku 2:0. W wielkim finale 4TIM 

pokonała klasę 4TII także w stosunku 2:0. 

Końcowa klasyfikacja: 1 miejsce- 4TIM, 2 miejsce- 4TII, 3 miejsce- 2TM, 4 miejsce- 2TI. 

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

W czwartek 28 marca naszą szkołę odwiedziły  dwie przesympatyczne grupy przedszkolaków 

z Kochanowic. Jedna grupa brała udział w zajęciach przygotowanych przez panią Pulcer           

i uczniów klas 3TIB oraz 3TI. Dzieci miały możliwość wykazania się kreatywnością m.in. 

przy rozwiązywaniu łamigłówek, tworzeniu własnego robota czy zwierzęcej maski. I choć 

główną atrakcją miało być programowanie robocika, to największym zainteresowaniem 

cieszyły się kolorowanki! Na zakończenie grupa zmierzyła się z quizem ze znajomości bajek 

na kahoocie.  

Druga grupa gościła w pracowni budowlanej, gdzie uczniowie klasy 3TIB pod okiem pana 

Siwińskiego przygotowali dla nich pokaz murowania i opowiedzieli,  na czym polega zawód 

budowlańca. Dużą frajdą było dla dzieciaków budowanie z cegieł modeli, korzystanie             

z narzędzi budowlanych i mieszanie zaprawy. Okazało się, że nawet zasady BHP                     

i przymierzanie kasku czy okularów ochronnych to dla nich świetna zabawa.  

Bob Budowniczy potwierdzi, że dzieciaki dały radę  

Zarówno przedszkolaki, jak i nasi uczniowie spędzili wesoło czas. Już za tydzień czekają nas 

kolejne odwiedziny małych gości z Przedszkola Samorządowego z Kochanowic. 

                                                                Monika Małkowska i Esther Mik, 3TIB 
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NAJLEPSZE ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

29 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbył się II etap XIV edycji 

konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, w którym uczestniczyły aż trzy drużyny 

reprezentujące naszą szkołę (wszystkie z klasy 2TL). Jest to ogromny sukces, ponieważ tylko 

dziesięć grup zostało zaproszonych na finał wojewódzki, w którym brały udział drużyny         

z województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wszystkie podczas finału II etapu 

zmierzyły się z rozwiązaniem trudnego case study, a następnie przedstawiały je kapitule 

konkursowej, która wyłoniła najlepszych zawodników. I mamy zwycięstwo!!! Drużyna           

w składzie: Karolina Walocha, Zuzanna Pradela i Magda Zając zwyciężyły w II etapie             

i 12 kwietnia powalczą w finale ogólnopolskim w Białymstoku. Dziewczyny w nagrodę         

w dniach 15.04.2019r. – 19.04.2019r. wyjadą do Strasburga, gdzie m. in. zwiedzą Parlament 

Europejski. Doskonałą wiedzą z zakresu przedsiębiorczości wykazały się również pozostałe 

dwie drużyny, które otrzymały wyróżnienia. Skład drużyn: Maria Kacprzak, Jacek 

Markowski, Maja Wolik oraz Paulina Małyska, Kamila Skubała, Natalia Byczek.  

Opiekunami grup są panie Edyta Gaś i Daria Pawełczyk.  

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a dziewczynom życzymy powodzenia w finale! 
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PROJEKT "BANKOWCY DLA EDUKACJI 

FINANSOWEJ MŁODZIEŻY – BAKCYL" 

 
29 marca uczniowie  klasy 1TI, 1TBM uczestniczyli w projekcie "Bankowcy dla Edukacji 

Finansowej Młodzieży- BAKCYL". 

Projekt ten stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania całego sektora      

na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się   

na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. 

Projekt został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 

Zajęcia z projektu przeprowadziła trenerka- wolontariuszka i jednocześnie 

dyrektor BANKU BGŻ BNP Paribas - pani Sylwia Zaborowska – Puzoń. 

Tematem zajęć był rynek finansowy- zaufanie w biznesie. 

 

Zajęcia z projektu zorganizowała Jolanta Romańska. 
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NAGRODY I DYPLOMY ZA OKRĘGOWY ETAP 

XXXII OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

BUDOWLANYCH  

29 marca 2019 r. w sali Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej                            

w Gliwicach Daniel Hat, Jacek Słodczyk oraz Jacek Biela odebrali dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe za okręgowy etap XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 

Przypomnijmy, że wszyscy trzej wyżej wymienieni olimpijczycy awansowali do finału 

centralnego i w dniach 11- 13 kwietnia reprezentować będą naszą szkołę w zmaganiach 

ogólnopolskich w Wodzisławiu Śląskim. Ponadto dyplomem, nagrodą Wydziału 

Budownictwa oraz wspaniałymi pozycjami książkowymi zostali nagrodzeni reprezentanci 

ZSOT za zajęcie 1 miejsca na Śląsku w rywalizacji drużynowej.  Ceremonię wręczenia 

nagród uświetnił wykład pracownika naukowego Wydziału Budownictwa pt.: 

„Odpowiedzialne budownictwo”.  Nasi finaliści to przyszli studenci kierunków technicznych, 

a więc wykładu wysłuchali z dużym zainteresowaniem. Wykład poszerzył  olimpijczykom 

budowlane horyzonty oraz wprowadził w naukową atmosferę Wydziału Budownictwa 

Politechniki Śląskiej. 

 

 Daniel Łodziński, Maciej Siwiński, Rafał Januszka 
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PÓŁMETEK NA CYPRZE 

Minęły prawie dwa tygodnie naszego pobytu w Limassol. Młodzież pracuje po 9 godzin 

dziennie (przerwy nie są tu wliczane do czasu pracy), szlifuje angielski i podnosi swoje 

zawodowe kompetencje. Cieszy nas bardzo, że starania uczniów są doceniane. Na tle ich 

innych grup przyjeżdżających do hoteli „Elias” pracownicy chwalą młodzież z ZSOT            

za zapał, rzetelność i wysoki poziom językowy. Pojawiły się też pierwsze propozycje pracy. 

Puchniemy z dumy i przekazujemy te miłe wiadomości wszystkim nauczycielom, którzy się 

do tego przyczynili. 

Cypr zaskakuje nas każdego dnia. Upalne przedpołudnia i bardzo zimne wieczory, czasami 

ulewne deszcze to tylko jeden z licznych aspektów naszego pobytu. Staramy się jak najwięcej 

zwiedzać. Pierwszą sobotę spędziliśmy na wycieczce, podczas której odwiedziliśmy Pafos       

i tamtejsze muzeum mozaik, plażę Afrodyty – miejsce, gdzie według mitu bogini wyłoniła się 

z morskiej piany – oraz Kurion, antyczne miasto. W niedzielę spacerowaliśmy po Limassol, 

gdzie obejrzeliśmy katedrę Aya Napa i stary port. W sobotę 30 marca jedziemy do Troodos. 

Nie mamy czasu na nudę. Doba jest za krótka zwłaszcza dla grupy czwartoklasistek, które      

w wolnych chwilach powtarzają materiał do matury z języka polskiego i matematyki. 

Uczniowie pracują w czterech sektorach hotelarskich: w recepcji, barze, restauracji i służbie 

pięter. Wszyscy bardzo chwalą dobrą atmosferę i serdeczne relacje. Jesteśmy dobrze 

zorganizowani, mimo że pierwsza grupa rozpoczyna pracę o 8.00, a ostatnia kończy o 24.00. 

Do perfekcji opanowaliśmy już komunikację miejską, zaopatrzenie, pranie – codzienne 

sprawy, które w dużej grupie mogą być wyzwaniem. Imponujące jest to, że wszyscy bardzo 

się starają o miły nastrój i dobre humory. 

Przypominamy, że nasz wyjazd jest częścią projektu „Poznajemy najnowsze trendy               

w hotelarstwie” jest możliwy dzięki staraniom wielu osób – dyrekcji, pracowników 

administracji, nauczycieli. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach programu POWER. 
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                                    Katarzyna Myrcik 
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KAZIK NA NIEBIESKO 

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Nasi uczniowie 

zaangażowali się w akcję, zakładając niebieskie ubrania i uczestnicząc  

w prelekcjach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i w zorganizowanym na stadionie 

„Sparty” „Niebieskim Biegu”. 

Autyzm to zaburzenie, które objawia się m.in. unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym - 

z ludźmi i otoczeniem. Życie z tą przypadłością jest bardzo trudne, zarówno dla osoby 

autystycznej, jak i jej otoczenia. 

Jeden z radnych lublinieckiej rady miejskiej – Łukasz Mikulski – zorganizował „Niebieski 

Bieg”, by na sportowo solidaryzować się z osobami cierpiącymi na autyzm. Udział w biegu 

mógł wziąć każdy – od przedszkolaka do maturzysty. 

Naszą szkołę reprezentowała klasa 3LO wraz z wychowawczynią – Henryką Sukienik. 

Maturzyści mieli do przebiegnięcia 1,5 km i zrobili to na swój sposób        Oprócz wsparcia 

słusznej sprawy była to też świetna okazja nacieszenia się piękną, słoneczną pogodą                 

i porządnego dotlenienia organizmu. Jednocześnie było to jedno z ostatnich wspólnych wyjść 

naszych tegorocznych maturzystów. 

Swoje poparcie dla akcji wyrazili także uczniowie innych klas. Klasa strażacka - 2TM wraz    

z Mariolą Strzodą – pedagogiem szkolnym zajęła się techniczną obsługą imprezy, a szkolna 

drużyna PCK pod opieką Małgorzaty Klimczyk obstawiała punkt pierwszej pomocy. 

W tym samym czasie w budynku ZSOT odbywały się warsztaty w ramach projektu Starostwa 

Powiatowego w Lublińcu koordynowane przez pedagoga – Alinę Lipowską, a na korytarzach 

trwała sesja zdjęciowa pod hasłem „Zapal się na niebiesko”, w której uczestniczyli ubrani      

w niebieskie stroje uczniowie i nauczyciele. 

                                                                                Aleksandra Chałupka klasa 3LO 
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PLASTYCZNE SUKCESY NASZYCH UCZENNIC 

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłosiło 

konkurs plastyczny na plakat "Autyzm - by wiedzieć więcej". Konkurs był skierowany            

do uczniów szkół średnich Powiatu Lublinieckiego i zakończył się sukcesem naszych 

uczennic z klasy 1LO. Paulina Szymiec zajęła I miejsce, a Aleksandra Kozuch zdobyła 

wyróżnienie. Gratulujemy! 
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HOTELARZE NA  MIĘDZYNARODOWYCH 

TARGACH TURYSTYKI  GLOBALNIE   

                              I W  Q HOTELU PLUS KATOWICE 

Początek wiosny to tradycyjnie już czas, kiedy uczniowie technikum hotelarskiego udają się 

do Katowic na Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBalnie. W tym roku tradycję tę 

podtrzymała klasa pierwsza i część klasy drugiej. 

Targi  są jedną z największych imprez turystycznych w Polsce, mogą pochwalić się tysiącami 

gości podczas każdej edycji. Są również doskonałą okazją do wymiany informacji, 

przygotowania się do sezonu letniego, nawiązania nowych kontaktów biznesowych. 

Uczestnicy  mają możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza ofert tour operatorów i biur 

podróży, ale także firm zajmujących się obsługą branży turystycznej. Swoje atrakcje 

turystyczne aktywnie promują również państwa, regiony i miasta partnerskie targów. 

Po zapoznaniu się z bogatą ofertą wystawców, opuściliśmy Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe, by po kilkuminutowym spacerze pojawić się w Q Hotelu Plus. Zostaliśmy         

w nim przywitani, a potem oprowadzeni przez przemiłych pracowników m. in. przez 

Krzysztofa Sachę- absolwenta naszego technikum (oczywiście hotelarskiego☺).   

Hotel funkcjonuje od niespełna dwóch lat, ale już zyskał ogromną popularność. Został 

urządzony z najwyższą dbałością o każdy detal. Nas urzekły designerskie, zaciszne wnętrza, 

które pozwalają  gościom w pełni się zrelaksować. W hotelu organizowane są 

również  wydarzenia  okolicznościowe i biznesowe, a także kulturalne, na które zapraszani 

są  też mieszkańcy Katowic. 

  

Dziękujemy panu Sławomirowi Kościelnemu za możliwość uczestnictwa                                

w niekonwencjonalnej lekcji z zakresu hotelarstwa, mając nadzieję na kolejne☺ 

                                                                            

                                                                                  Uczniowie klasy 1TH oraz 2HT 
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MISTRZOSTWA MATEMATYCZNE 2019 W KAZIKU 

Mimo że dzień liczby Pi mamy już za sobą - na świętowanie nigdy nie jest za późno. 

W czwartek, 4 kwietnia, odbyły się coroczne, VI już Mistrzostwa Szkoły w Grach 

Matematycznych i Logicznych. Uczestników poszczególnych konkurencji było bardzo dużo - 

aż 158 osób! Same zawody trwały niemal cały dzień - do godziny 16:15. 

Uczniowie mogli spróbować swoich sił m.in. w mistrzostwach rozwiązywania sudoku, 

rozgrywkach szachowych, wielkim teście z geometrii, czy też zawodach w układaniu kostek 

Rubika. Nie zabrakło także znanego turnieju „Jeden z dziesięciu” - w wersji matematycznej, 

który odbył się na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. 

Po całym dniu zmagań udało się wyłonić zwycięzców, a są nimi: 

MISTRZ SUDOKU - Natalia Bartkowiak 4TA 

MISTRZ GOMOKU - Karol Kubisz 3TIB 

MISTRZ SZACHÓW -  Bartosz Małysa 2TI 

MISTRZ UKŁADANIA KOSTKI RUBIKA - Michał Lukosek 1TBM 

MISTRZ GEOMETRII - Piotr Kulisz 1TI 

MISTRZ “JEDEN Z DZIESIĘCIU” POZIOM PODSTAWOWY - Arkadiusz Kędziora 4TII 

MISTRZ “JEDEN Z DZIESIĘCIU” POZIOM ROZSZERZONY - Mateusz Dworaczyk 3TIB. 

 

Mistrzostwa zorganizowała pani Gabriela Patrzyk z dużym zaangażowaniem pań Grażyny 

Kaczorowskiej oraz Marii Kubat. 

Uczestnikom gratulujemy sukcesu i zapraszamy do zabawy za rok. 

                                                                                                       Aleksandra Chałupka 
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WILD WEST THEATRE 

 
5 kwietnia  2019 roku po raz drugi gościliśmy w naszej szkole grupę aktorów z Wild West 

Theatre z Krakowa w nowym anglojęzycznym spektaklu „The Doublecross Dance”. 

  

Uczniowie obejrzeli pełne emocji i humoru, a jednocześnie pouczające przedstawienie           

o skutkach nieprzemyślanego  umieszczania zabawnych filmów w Internecie. Jest tu 

pokazany świat dwóch młodych osób, które szukają sposobu na  uporanie się ze wstydem        

i wyśmiewaniem w sieci. 

  

Wyrazista gra aktorów oraz ciekawy i znany każdemu temat przyczyniły się do dużego 

zainteresowania spektaklem. 

  

Organizatorka przedstawienia: Olga Gerasymiv 
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SPOTKANIE W TURECKIEJ SZKOLE W MANISIE 

Od 8 do 12 kwietnia nauczycielki ZSOT w Lublińcu: Anna Giemza - Jurga i Beata 

Kąpielska uczestniczyły w spotkaniu nauczycieli w tureckiej szkole w Manisie. Spotkanie 

odbyło się w ramach programu Erasmus plus w projekcie "Window to the European Union - 

Guidebook about Germany, Poland, Iceland and Turkey". W spotkaniu, którego celem była 

ewaluacja działań zrealizowanych w projekcie oraz sformułowanie wniosków do raportu 

końcowego, udział wzięli nauczyciele z Niemiec, Islandii, Turcji i Polski. Program 

zaproponowany przez turecką stronę obejmował wizytę w szkole partnerskiej, obserwację 

zajęć edukacyjnych prowadzonych w sektorze edukacji zawodowej oraz spotkanie                      

z dyrektorem placówki, którego tematem był system edukacyjny w Turcji. Jednakże w myśl 

przysłowia, że nie samą pracą człowiek żyje, mogliśmy również poznać kulturę i tradycje 

regionu Morza Egejskiego, a także zwiedzić miejsce kultu religijnego wspólnego                  

dla chrześcijan i muzułmanów Virgin Mary's House oraz tradycyjną turecką górską wioskę 

Şirince słynącą ze swoich winnic i produkcji wina. Zgodnie z kalendarzem Majów Şirince to 

jedno z miejsc na świecie, w którym koniec świata miał nie nastąpić. 

Dziękujemy partnerom ze szkoły w Manisie za zorganizowanie spotkania, a wszystkim 

partnerom za owocną pracę. 

Anna Giemza - Jurga i Beata Kąpielska 
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XXXII FINAŁ CENTRALNY OLIMPIADY WIEDZY  

I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 

W dniach od 11 do 13 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu 

Śląskim odbył się finał centralny XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,     

w którym wzięli udział uczniowie klasy 4TB Daniel Hat, Jacek Słodczyk i Jacek Biela. 

Uczniowie „Kazika” znaleźli się w elitarnym gronie 80 finalistów, a zarazem najlepszych 

uczniów techników budowlanych w Polsce.  Nasi znakomici olimpijczycy uzyskali 

wystarczającą ilość punktów do zdobycia tytułów finalistów olimpiady! Ponadto otrzymali 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Drużynowo wywalczyli znakomite 14 miejsce wśród 37 

najlepszych techników budowlanych w Polsce. Podkreślić trzeba fakt, iż zadania w finale,       

z którymi musieli poradzić sobie uczestnicy olimpiady, były na arcytrudnym 

poziomie. XXXII finał, zorganizowany w Wodzisławiu Śląskim, upłynął w atmosferze 

wielkiego święta budowlanego, podczas którego nasi reprezentanci mieli okazję zawrzeć 

nowe znajomości z pasjonatami budownictwa, którzy zjechali z całej Polski. Jesteśmy  

przekonani, że zdobyta wiedza podczas przygotowań oraz zebrane doświadczenie podczas 

startu w olimpiadzie zaprocentują  w trakcie studiowania na wyższych uczelniach 

technicznych.  

Opiekunowie: Daniel Łodziński, Maciej Siwiński, Rafał Januszka 
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I MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA PO RAZ TRZECI 

Z RZĘDU DLA ZSOT! 

26 kwietnia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej odbył się   

IV wojewódzki konkurs budowlany „Młody Mistrz Budownictwa”, zorganizowany przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy współpracy 

Politechniki Częstochowskiej, w którym drużyna ZSOT w składzie: Daniel Hat, Jakub Kurda 

i Szymon Olszok zdobyła dla ZSOT trzeci rok z rzędu  I miejsce wśród 12 najlepszych 

drużyn województwa śląskiego! Zawodnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną 

z budownictwa, jak i umiejętnościami praktycznymi. O kolejności miejsc w konkursie 

decydowała suma punktów etapu pisemnego z wiedzy budowlanej, który rozwiązywał nasz 

znakomity olimpijczyk Daniel Hat oraz etapu praktycznego, z którym zmierzyli się nasi nowi 

mistrzowie sztuki budowlanej: Jakub Kurda i Szymon Olszok. Zadanie praktyczne polegało 

na wykonaniu prac związanych z dociepleniem budynku wraz z montażem obróbek 

blacharskich, co wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i ogromnego doświadczenia 

praktycznego. Zwycięzcy konkursu otrzymali okazałą statuetkę dla szkoły, dyplomy, jak 

również bardzo cenne nagrody oraz mieli zaszczyt udzielić wywiadu dla lokalnego radia. Nasi 

młodzi mistrzowie budownictwa są uczniami klasy czwartej i kończą przygodę z rywalizacją 

w konkursach budowlanych. Od września kolejny raz ruszamy z programem "Szukamy 

Następców Mistrzów". 

Zwycięzcom składamy wielkie gratulacje, życzymy powodzenia na maturze                              

oraz w przyszłym życiu zawodowym. Jesteście wielcy!!! 

Daniel Łodziński, Maciej Siwiński, Rafał Januszka 
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SUKCES UCZNIA W KONKURSIE WIEDZY  

                                   O INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 

Miło mi poinformować, iż komitet organizacyjny konkursu Wiedzy o Inżynierii 

Materiałowej zakwalifikował ucznia klasy 2TM-  Bartłomieja Kazka do II etapu 

konkursu, który odbędzie się 16 maja na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 

Politechniki Śląskiej w Katowicach. 

Gratuluję kwalifikacji i życzę powodzenia w II etapie. 

Opiekun merytoryczny: Jolanta Romańska 
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WYCIECZKI DYDAKTYCZNE DO FIRMY EJOT 

  

W dniach 16 i 30 kwietnia oraz 10 maja półfinaliści  projektu Młody Lean Lider z klasy 

1TBM wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych do firmy  EJOT        

w Ciasnej. 

Podczas wizyt w firmie uczestnicy projektu zapoznali się z historią, zasięgiem, wydajnością    

i działalnością firmy, a także otrzymali trzy zadania projektowe w postaci problemów           

do rozwiązania. 

Podczas ostatniej wizyty w firmie uczniowie przedstawili rozwiązania problemów w formie 

prezentacji oraz przedstawili ułożoną przez siebie grę symulującą procesy w firmie 

nawiązującą do rozwiązanych zadań projektowych. 

Przedstawiciele firmy EJOT wysoko ocenili trafność rozwiązań, prezentację oraz grę 

symulacyjną przedstawioną przez uczniów. 

Zadania projektowe, grę symulującą oraz taniec haka dance półfinaliści będą również 

prezentować podczas finału w Sopocie już niebawem, bo 3 czerwca. 

Koordynator projektu i opiekun konkursu: Jolanta Romańska 

Opiekun zastępczy: Edyta Gaś 
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KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W kwietniu rozstrzygnięty został konkurs językowy o wybranym kraju anglojęzycznym         

w formie lapbooka. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych  

oraz poprawa kompetencji w zakresie języka angielskiego.  Ponadto uczestnicy popisali się 

nie tylko umiejętnościami językowymi, wiedzą, ale również niezwykłymi zdolnościami 

artystycznymi. Do konkursu zgłosili się uczniowie klas 1LO, 1TBM, 1TL, 2TI oraz 2TB. 

I miejsce  zdobyła Kamila Majczak (1TBM), II miejsce – Aleksander Jassak (2TI),  

a III miejsce – Ewelina Szczepanek (1TL). 

Ponadto Aleksandra Kozuch i Julia Kozak z klasy 1LO oraz Kacper Bartocha- uczeń klasy 

2TI otrzymali wyróżnienia. 

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. 

Organizatorki: Olga Gerasymiv, Anna Giemza-Jurga 
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KONFERENCJA "POZNAJEMY NAJNOWSZE 

TRENDY W HOTELARSTWIE" 
 

13 maja odbyła się w ZSOT konferencja podsumowująca staż hotelarski na Cyprze w ramach 

projektu "Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie" realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Erasmusa+ 

  

Uczniowie klas 3HT i 4HT zaprezentowali swoim kolegom rezultaty projektu. Przedstawili 

prezentację oraz film, które ilustrowały ich praktykę realizowaną w Limassol w hotelu Elias 

Beach. Całość poprowadził Adam Burek, a na scenie pojawili się: Julia Lewke, Julia 

Prandzioch, Julia Krus i Jessica Demarczyk oraz Dawid Wilk. 

Prócz relacji uczniowie odpowiadali na pytania, które dotyczyły ich udziału w projekcie. 

Spontaniczne i szczere wypowiedzi sprawiły, że atmosfera podczas spotkania stała się pełna 

sympatii, dobrego humoru i wzajemnej życzliwości, czyli zbliżona do tej, która panowała  

w grupie przez 4 tygodnie na Cyprze. 

Spotkanie zakończyły podziękowania dla dyrekcji, administracji, nauczycieli prowadzących 

zajęcia przygotowawcze, koordynatorki - pani Iwony Gnych i opiekunek. 

Całość podsumowała wicedyrektor Bożena Zdrojewska. Młodzież usłyszała słowa pochwały  

i zadowolenia, ponieważ godnie reprezentowała szkołę za granicą i przygotowała ciekawą 

relację dla koleżanek i kolegów. 
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SUKCES W KONKURSIE MATEMATYCZNYM 
 

Uczniowie naszej szkoły: Piotr Kulisz z klasy 1TI oraz Michał Walter z klasy 1LO zostali 

finalistami XVI Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik dla klas  

I-II szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. 

 

Serdecznie gratulujemy. 

BRAWO WY! 

Grażyna Kaczorowska 
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KOLEJNY SUKCES ZUZY PRADELI 
 

20 maja w II Przeglądzie Piosenki Młodzieżowej "Życie jest piękne, bo..."  

w ramach kampanii prozdrowotnej „Twoje TAK ma ZNACZENIE” naszą szkołę 

reprezentowała Zuzanna Pradela, która zaśpiewała piosenkę "Och życie, kocham Cię nad 

życie". Wielki talent naszej uczennicy został dostrzeżony przez profesjonalne jury i Zuza 

zajęła wysokie- II miejsce spośród 30 uczestników w kategorii szkoły średnie. 

Zapraszamy wszystkich chętnych na koncert laureatów w ramach kolejnej odsłony kampanii  

już 25 maja o godz.16.30, gdzie będzie można "na żywo" usłyszeć naszą utalentowaną 

uczennicę  
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PRAWYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

20 maja 2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu odbyły się 

Prawybory do Parlamentu Europejskiego w ramach programu Młodzi Głosują prowadzonego 

przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 

Nad właściwym przebiegiem prawyborów czuwała Szkolna Komisja Wyborcza SKW  

w składzie: przewodnicząca SKW: Julia Wieczorek, zastępca SKW: Piotr Kulisz, sekretarze 

SKW: Jessica Kotysz, Natalia Dmowska, asystenci techniczni SKW: Szymon Świtała, Jakub 

Raciński 

Wyniki prawyborów do Parlamentu Europejskiego w ZSOT w Lublińcu: 

• KW Prawo i Sprawiedliwość  19,72%     

• KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy 19,44%  

• KW Roberta Biedronia  19,17%         

• KWW Kukiz'15  15,83%   

• KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni  13,05%      

• KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski  5%       

• KKW Lewica Razem-PartiaRazem Unia Pracy RSS  2,77% 

• Głosy nieważne: 5 % 

 

           Prawybory zorganizowały: Iwona Lewke, Beata Kąpielska 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

               NA NAJPIĘKNIEJSZY ALBUM 

                        „TRZEJ MISTRZOWIE RENESANSU” 

 
Miło mi poinformować, że uczennica klasy 1TH Klaudia Brzezina wygrała konkurs  

na najpiękniejszy album, który został wykonany przez uczniów klas pierwszych w ramach 

projektu "Trzej mistrzowie renesansu". Klaudia wybrała sobie nagrodę książkową  

Serdecznie gratuluję. 

Beata Dudek 
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SPOTKANIE AUTORSKIE 
 

21.05.2019r. uczniowie klas 1LO oraz 1TI uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Krystyną 

Andrzejewską, wiceprezes Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji. 

Podczas wykładu pani Krystyna zaprezentowała postać swojego dziadka Piotra Włoszczyka - 

powstańca śląskiego, żołnierza niepodległościowego II RP oraz aktywnego działacza 

pochodzącego z okolic Lublińca. 

Wizyta pani Krystyny była okazją do rozmowy na temat historii regionu oraz impulsem  

do wyszukiwania lokalnych bohaterów. 

 
 

                                                                  Iwona Lewke 
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INWAZJA KAZIKÓW NA LONDYN 
 

26 maja 43 uczniów i uczennic ZSOT rozpoczęło swoją pięciodniową zagraniczną przygodę. 

Jej celem było zwiedzanie Londynu, jednej z największych światowych metropolii liczącej 

ponad 8 milionów mieszkańców. 

Podróżowaliśmy przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję. Następnie przepłynęliśmy 

promem przez kanał La Manche i znaleźliśmy się w Dover, w Wielkiej Brytanii, gdzie 

powitały nas malownicze białe klify wapienne. Stamtąd od Londynu dzieliły nas tylko dwie 

godziny. Po dojechaniu na miejsce zwiedziliśmy kolejno Hyde Park – dawne ogrody 

królewskie, pałac Buckingham, pomnik królowej Wiktorii oraz The Mall – główną aleję 

defiladową. Byliśmy również w wielu innych miejscach takich jak Trafalgar Square czy  

w National Gallery, w której znajdują się słynne „Słoneczniki” Van Gogha i dzieła Leonarda 

da Vinci. Leicester Square, Soho, Piccadilly Circus – najruchliwsze miejsce w Londynie  

czy dzielnica chińska również nie są nam obce (mieliśmy bardzo napięty grafik). Znaleźliśmy 

wystarczająco dużo czasu na kupienie pamiątek czy też spożycie  smacznej kolacji  

w prawdziwym, tętniącym życiem londyńskim pubie. 

Drugiego dnia zwiedziliśmy Muzeum Brytyjskie, w którym znajdują się między innymi 

mumie pochodzące z Egiptu. Odbyliśmy również rejs po Tamizie, a następnie zobaczyliśmy 

słynny dzwon Big Ben oraz London Eye. Dla zainteresowanych dostępne również były inne 

atrakcje, takie jak Tower of London czy Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's. 

Tego dnia obiadokolację jedliśmy w dzielnicy chińskiej, więc mieliśmy również okazję 

spróbować orientalnej kuchni. Po posiłku spędzaliśmy czas wolny na słynnej arterii 

handlowej – Oxford Street. Oprócz wszystkich wyżej wymienionych atrakcji zwiedziliśmy 

również Muzeum Historii Naturalnej, gdzie mogliśmy na własnej skórze odczuć symulację 

trzęsienia ziemi. Byliśmy również w Greenwich, gdzie zobaczyliśmy obserwatorium  

oraz miejsce, przez które przechodzi południk zerowy. 

- Najbardziej podobał mi się ruch i tłok, panujący wszędzie gwar i hałas – jak to mówią – 

„hustle and bustle”. To miasto po prostu żyło o każdej porze dnia. Jest to też miasto 

kontrastów. W jednej chwili znajdujesz się na szczycie wieżowca, a za chwilę wsiadasz  

do metra i nie masz zasięgu w telefonie. Duże miasta są zdecydowanie dla mnie i bardzo się 

cieszę, że szkoła zorganizowała taki wyjazd – mówi jedna z uczestniczek. 

– W Londynie najbardziej urzekła mnie różnorodność. Na każdym kroku widziałam historię  

i nowoczesność, które wzajemnie się przenikały – mówi kolejna osoba. – Monarchia  

oraz historyczne budowle takie jak Tower Bridge, Opactwo Westminsterskie i wiele innych 

wtapiają się w nowoczesny architektoniczny krajobraz miasta. W dodatku przejazd piętrowym 

autobusem, który jest jednym z symboli Wielkiej Brytanii umożliwił mi podziwianie Londynu. 
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- Najbardziej w Londynie urzekła mnie atmosfera, jaką tworzą ludzie pochodzący z różnych 

kręgów kulturowych. Jednak Londyn jest również ciekawy pod względem architektury, a takie 

atrakcje jak London Eye, Tower Bridge, Big Ben czy Muzeum Figur Woskowych Madame 

Tussaud’s  zdecydowanie były warte uwagi – komentuje inna uczennica. 

Taka wycieczka to świetna okazja do poszerzenia swoich horyzontów i wykorzystania 

umiejętności językowych w praktyce. 

Wyjazd został zorganizowany przez Monikę Ziaję, Olgę Gerasymiv i Annę Giemzę-Jurgę – 

nauczycielki języka angielskiego w ZSOT. 

                                                                                                           Patrycja Huber 
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WYCIECZKA UCZNIÓW KLAS LICEUM  

                                          OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 
28 maja grupa uczniów liceum ogólnokształcącego brała udział w  wycieczce o dosyć 

skomplikowanej tematyce. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie oczyszczalni 

ścieków. Dzięki pani technolog uczniowie poznali etapy oczyszczania ścieków, problemy 

gospodarki wodnej. Uczniowie dowiedzieli się także, w jaki sposób sami mogą przyczynić się 

do racjonalnego gospodarowania wodą. Następnie licealiści udali się przez park miejski  

do Zamku Lublinieckiego, gdzie poznali kilka ciekawostek z historii Lublińca.  

 

 

 

 

 

 

 
 

    

                                                                   Beata Kąpielska, Iwona Lewke, Henia Sukienik 
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EJOT W KAZIKU 
 

W środę 29 maja Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych odwiedzili przedstawiciele 

firmy EJOT. Klasy 2TL, 2TM i 3TI uczestniczące w prezentacji poznały pełny profil 

działalności firmy. Uczniowie dowiedzieli się, jakie perspektywy czekają tych, którzy swoją 

przyszłość planują związać z tą światową korporacją. 

Spotkanie było bardzo ciekawe, czego potwierdzeniem były pytania zadawane 

przedstawicielom firmy. 

 

W przyszłym tygodniu młodzież uda się z wizytą do siedziby firmy w Ciasnej i naocznie 

przekona się, jak wygląda praca na różnych stanowiskach w dziale produkcji, IT i logistyce. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EJOT.Group/?__tn__=K-R&eid=ARCWcNjl50VqZ3pKlLsEKnSa88zCZk-U-amUl1D9X9fmDriNkVGvwvXl_lzELWT4IgWCMx6WvT5z-sQh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9jz7uLQaEmpC7Ng_beNixvrE3NQNzIg8xSU83_q5xXxdXdggp_L1y9ogL1RYpuXNHGwJJlblug0FDtWGvL4ZbQq0Gria7dOiJVmpfCHlEAlNe0nEZS1QI8z2tcpZODIUW7zYnHXUC5EUlyt--uEbpri47fEGUdJRgKIoYH8J3qVFKlgcQujzN3RYf4AjbuQAm_8PpWQfZcjecwCX4IaR8bDTZv2ncL9cdbQTG4vm61jBwpaMxY1xT3pLDHImCnEatj1wJ89FByS3kTGOY4d-YmdeU-PLpSA1Nr8e1lCg4vSNVLkIx83uGgjH9WTOyRo-_9cIMjrvKl-fvsBdcuJrr9g
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DZIEŃ STRAŻAKA  
 

Uroczystości związane z Dniem Strażaka odbyły się 30 maja z udziałem dyrektor ZSOT 

Joanny Walczak oraz klasy strażackiej 2TM. Było nam miło, że otrzymaliśmy zaproszenie  

do udziału w uroczystości zorganizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej. 

W imieniu całej społeczności szkolnej jeszcze raz składamy wszystkim strażakom i druhom  

z PSP i OSP jak najmniej akcji, wiele motywacji i siły oraz satysfakcji z pełnionej 

służby                 

Szczególne życzenia kierujemy do tych strażaków, którzy należą do naszej „Kazikowej” 

rodziny. 
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BUDUJ  PASJĄ 
 

W ostatnich dniach maja miał miejsce finał centralny VIII edycji Olimpiady Budowlanej 

„Buduj z Pasją”.  Daniel Hat i Jakub Kurda zajęli trzecie miejsce wśród  14 drużyn z całego 

kraju. Rywalizacja obejmowała praktyczne umiejętności dotyczące wykonywania konstrukcji 

murowych i robót wykończeniowych, a także wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa. 

Maciej Siwiński, Daniel Łodziński 
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STAŻ W NIEMCZECH- SUKCES NA RYNKU PRACY 
 

2 czerwca Anno Domini 2019 grupa dwudziestu pięciu wybrańców z dwiema mentorkami 

udała się na misję do Schkeuditz, której celem było pogłębienie umiejętności zawodowych 

oraz pozyskanie pradawnej wiedzy przekazywanej na tych terenach. Nazajutrz, po przybyciu 

do naszego dworu udaliśmy się w niezwykłą podróż do miasta zwanego Lipsk. Tam 

zostaliśmy oprowadzeni po najważniejszych i najciekawszych zabytkach przez tutejszego 

wieszcza Martina. Mogliśmy podziwiać: pomnik Bitwy Narodów, kościół św. Mikołaja, 

ratusz, zabytkowy dworzec główny, rynek oraz punkt widokowy i przepiękną panoramę 

miasta. 

Od wtorku do piątku każda grupa zawodowa odbywała swoje praktyki. Informatycy  

z mistrzem Martinem poznawali nowe technologiczne tajniki HTML-a i CSS-a , dzięki czemu 

stworzyli swoje pierwsze strony internetowe. Mechanicy natomiast z mistrzem Janisem 

poznawali techniki szlifowania, cięcia i spawania. W ten sposób udało im się stworzyć ramę 

do pojazdu e-buggy. Zaś architektura krajobrazu pielęgnowała zieleń wokół naszego dworu 

oraz willi w Lipsku i w Schkeuditz. Ich praca polegała na zaprojektowaniu rabat kwiatowych 

i sadzeniu nowych roślin. Zarazem przywrócili estetykę klombom, które ponownie stały się 

ozdobą dworu. 

W sobotę – po całym tygodniu ciężkiej pracy i nauki – udaliśmy się do stolicy Niemiec, 

Berlina. Zwiedziliśmy tam Reichstag, Bramę Brandenburską, budynek Bunderatu, wyspę 

muzeów z monumentalną katedrą Berliner Dom oraz Muzeum Techniki. Na koniec                

w  lokalnej  restauracji  na  słynnej  ulicy  Ku’damm  zjedliśmy narodową potrawę niemiecką. 

Adepci sztuki architektury krajobrazu, informatyki i mechaniki aspirujący do miana mistrzów 

jeszcze  przez  dni  pięć  zgłębiać  będą  arkana  wiedzy tajemnej. Per aspera ad astra. 

Spisane przez skrybów: Mateusza Brola i Aleksandra Jassaka, Anno Domini 2019, Juni, 09. 
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FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

 W RAMACH PROGRAMU MŁODY LEAN LIDER 
  

3 czerwca uczniowie  klasy 1TBM dzielnie reprezentowali naszą szkołę w Sopocie  

w  ogólnopolskim  finale  konkursu odbywającego się w ramach programu Młody Lean Lider. 

Spośród 17 drużyn, 170 uczniów z całej Polski, po wyczerpujących całodniowych 

zmaganiach, nasza  zdolna jedenastka uzyskała tytuł finalistów programu Młody Lean Lider. 

Gratulujemy! 

Opiekunowie: Jolanta Romańska, Edyta Gaś 
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UCZYMY SIĘ POMAGAĆ 
 

6 czerwca  przy sprzyjającej letniej pogodzie odbył się  VII Piknik Zdrowia w Leśniczówce 

Lubliniec. Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej z Lubecka mieli okazję 

uczestniczyć w warsztatach pierwszej pomocy prowadzonych przez absolwentów i uczniów 

Szkolnego Koła PCK Zespołu Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu i czujnym 

okiem koordynatorki- Weroniki Gajdy. Pomysłodawcą Pikniku Zdrowia odbywającego się od 

siedmiu lat jest pedagog szkolny- Mariola Strzoda. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia 

uczniowie podzieleni na cztery zespoły wykazywali się umiejętnościami udzielania pierwszej 

pomocy w scenkach rodzajowych. Każda scenka różniła się od siebie tematyką oraz miejscem 

wypadku. 

Piknik wzbogacili swoją wiedzą i doświadczeniem strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Lubecka oraz funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Lublińcu. Pokaz sprzętu służącego do codziennej  pracy mundurowych: wozu strażackiego 

i motocykla policyjnego, były dużą atrakcją dla uczniów. Poza zdobywaniem i utrwalaniem 

zasad udzielania pierwszej pomocy, był czas na wspólne integracyjne ognisko. Serdeczne 

podziękowania i słowa uznania należą się naszym wspaniałym wolontariuszom, którzy swoją 

bezcenną, profesjonalną wiedzę z zakresu ratowania zdrowia i życia potrafią przekazywać 

w praktyczny sposób najmłodszym dzieciom, Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubecka, 

funkcjonariuszowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP. Serdeczne podziękowania dla opiekuna 

Szkolnego Koła PCK- pani Małgorzaty Klimczyk, która wkłada serce, poświęca swój czas, by 

szkolić naszych młodych mistrzów ratowania. To dowód, że praktyka czyni mistrza. 

Liczymy, że zdobyte przez uczniów doświadczenie i wiedza w zakresie pierwszej pomocy, 

będą procentowały w ich dorosłym życiu. 

 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

 

JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM 

 
7 czerwca br. w naszej szkole odbyła się ogólnopolska akcja pt. "Jak nie czytam jak czytam". 

Nasze coroczne  "Czytanie na trawie" z powodu niesprzyjającej aury musiało zostać 

przeniesione na dużą salę gimnastyczną. 

Przybyłym uczniom i nauczycielom dziękujemy za promocję czytelnictwa. 

 

 

 

 
 

 

 

                                          Beata Dudek, Maryla Mikołajczyk- Szczęsna  
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NASI INFORMATYCY MISTRZAMI POLSKI 
 

W sobotę 8 czerwca e-sportowa drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych  

w Lublińcu w składzie: Kamil Schiewe, Grzegorz Michalik, Daniel Cebulski, Dawid 

Cebulski, Dastin Klupś wybrała się do krakowskiej Tauron Areny na LG Mistrzostwa Polski 

Szkół w E-sporcie, na które zakwalifikowała się poprzez wygranie turnieju  

w Siemianowicach Śląskich. Po ciężkiej podróży, około 11:30 rozpoczęli  swoje zmagania  

w grupie X, aby zawalczyć o miejsce w grupie D. Osiągnęli wynik 3:0, przez co wyszli  

z grupy z pierwszego miejsca. W grupie D powtórzyli swój wyczyn z grupy X i przeszli  

do starć w formacie Best of 3, więc, aby przejść dalej, musieli wygrać dwie mapy.  

W ćwierćfinale zmierzyli się z Zespołem Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego  

i Gazownictwa w Krakowie, z którym wygrali 2:0 (16:9, 16:4). Po siedmiu spotkaniach  

w końcu przyszedł czas na odpoczynek. Następnego dnia drużyna ZSO-T walczyła o miejsce 

w finale z ZS1 Bochnia. Półfinał także zakończył się wynikiem 2:0 dla Kazików (16:2, 16:4). 

Walka o Mistrzostwo Polski toczyła się z X LO z Krakowa. Pierwszą mapę Lubliniec wygrał 

16:3. Podczas następnej, emocje towarzyszyły zawodnikom, jak i kibicom, do samego końca. 

Zakończyła się ona wynikiem 16:14 dla Krakowa. Na ostatniej mapie  nasi pokazali, na co ich 

stać wygrywając 16:0. W taki sposób ZSOT w Lublińcu zostało Mistrzem 

Polski! Gratulujemy! 
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WIELCY POLSCY MATEMATYCY ZNANI  

                                                                      I NIEZNANI 
 

W 2019 roku obchodzimy stulecie powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 

założonego w 1919 roku w Krakowie. Z inicjatywy profesorów Oddziału Krakowskiego, rok 

2019 ogłoszony został Jubileuszowym Rokiem Matematyki. 

Z tej wyjątkowej okazji mBank zorganizował ogólnopolski konkurs matematyczny  

pt. „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”, w którym wzięli także udział uczniowie 

naszej szkoły: Julia Wieczorek z klasy 2LO i Piotr Kulisz oraz  Szymon Kos  z klasy 1TI. 

Oba zespoły stworzyły prace konkursowe. Julia  metodą  lapbooka  opracowała 

osiągnięcia  Wacława Sierpińskiego, Zygmunta Janiszewskiego, Stefana Mazurkiewicza  

oraz Kazimierza Kuratowskiego- przedstawicieli Warszawskiej Szkoły Matematycznej,  

a Piotr i Szymon zrealizowali film o Stanisławie Ulamie – współtwórcy bomby wodorowej, 

której podstawową ideą jest zasada konfiguracji Tellera-Ulama oraz metody Monte Carlo, 

uznanej za jeden z kilku najważniejszych algorytmów XX wieku. 

Jury nagrodziło 18 prac spośród 146 prac konkursowych z najlepszych szkół z całej Polski,  

a wśród zwycięzców znalazła się Julia Wieczorek, która zajęła III miejsce w konkursie. Warto 

dodać, że  dla szkoły wygrała kwotę  4000zł na zakup pomocy dydaktycznych. 

Brawo Julia! Serdecznie gratulujemy! 

Grażyna Kaczorowska 
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SUKCES UCZENNIC W KONKURSIE  

                                                          EKOLOGICZNYM 
 

Miło mi poinformować, że nasze uczennice Emilia Kosytorz  z kl. 1TH  i Emilia Pyka  

z kl. 1TL zostały laureatkami Regionalnego Konkursu Ekologicznego „Eko-Różanecznik 

Katawbijski" organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Informacji  

w Kochanowicach. Emilka Kosytorz zdobyła 1 miejsce, a Emilka Pyka- 2 miejsce. 

Serdecznie gratuluję! 

Beata Dudek 
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UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY MPBP 
 

W czwartek 13 czerwca br. miała miejsce długo wyczekiwana uroczystość oddania do użytku 

nowej siedziby Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu,  

w której udział wzięła reprezentacja naszej szkoły w osobach pani wicedyrektor Jolanty 

Wróbel oraz nauczycielek Marii Mikołajczyk-Szczęsnej i Beaty Dudek. Zaproszeni zostali 

także uczniowie: Szymon Bula i Mateusz Lubosz z klasy 1TI, którzy przez cały rok szkolny 

pracowali jako wolontariusze przy pakowaniu i przenoszeniu księgozbioru do nowej siedziby. 

Uczniowie zostali nagrodzeni, otrzymując podziękowania z rąk burmistrza miasta i dyrektor 

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

Nowa biblioteka robi ogromne wrażenie dzięki modernistycznej konstrukcji bryły budynku  

i aranżacji przestrzeni tak od wewnątrz, jak i z zewnątrz. 

Mamy nadzieję, że społeczność Lublińca doceni ten nowoczesny obiekt, będzie go odwiedzać 

i chętnie uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach oferowanych przez pracowników. 

Liczymy na to, że z tej możliwości skorzysta również społeczność „Kazika”. 
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KOLEJNY SUKCES PLASTYCZNY EMILII 

 
Emilia Pyka- uczennica klasy 1TL została laureatką czytelniczo-plastycznego konkursu 

zatytułowanego: "Czworonożny przyjaciel bohaterem książki",  uzyskując drugie miejsce. 

Serdecznie gratuluję! 

Beata Dudek 
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SPASS MIT DEUTSCH 
 

Wprawdzie od upału prawie podpieramy się nosami, ale jak wiadomo  Ordnung muss sein  

i ustalony plan należy zrealizować. W związku z tym udało nam się zorganizować „Dzień 

Niemiecki”. Co prawda w nieco zmodyfikowanej wersji, ale dzięki temu wykazaliśmy się 

elastycznością i kreatywnością. Tym razem przyświecał nam temat Gry edukacyjne. Dzięki 

uprzejmości Goethe Institut w Warszawie mieliśmy okazję zagrać w planszówkę 

„JobChampion”, która stanowiła nie lada wyzwanie, bo nie tylko odgadywaliśmy zawód, ale 

były tez pytania związane z rynkiem pracy i przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kolejna gra „Naseweis” polegała na odgadywaniu haseł, po kolejnych podpowiedziach.  

A na  koniec zagraliśmy w  państwa i miasta. To wszystko oczywiście auf Deutsch.      

W końcu Lernen macht Spass J 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie. 

I. Wosik und A. Bawor 

 

 
 



                        ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

                    

                   

                                  KRONIKA SZKOLNA  2018/ 2019 
 

 
 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
 

W ostatni dzień roku szkolnego pani dyrektor Joanna Walczak w swoim przemówieniu 

podziękowała uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły za 

dziesięciomiesięczny okres wytężonej pracy, życząc jednocześnie udanych wakacji. Wręczyła 

także świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom, a ich rodzicom- listy gratulacyjne. Po 

części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Następnie uczniowie rozeszli się do sal 

lekcyjnych na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami. 

 

 


