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KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO W AUSTRII? 

CZEMU NIE 

 

Uczeń 3TI Mateusz Brol w ramach nagrody za zajęcie 2 miejsca w konkursie wiedzy  

o Austrii „Österreich: Land, Leute, Sprache” zorganizowanym przez WOM w Częstochowie 

uczestniczył w sierpniu w kursie języka niemieckiego w Wiedniu. Zajęcia odbywały się od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 17:00 w renomowanym Instytucie IKI 

Vienna. 

- Dzięki uczestnictwu w kursie miałem możliwość poznania ludzi z różnych krajów: Indii, 

Meksyku, Korei Południowej, Iranu, Syrii czy Ukrainy - relacjonował Mateusz po powrocie 

do szkoły. - Poznałem dyrektora i pracowników Polskiego Instytutu w Wiedniu  

oraz wszechstronną działalność tej polskiej placówki dyplomatycznej. W wolnych chwilach 

oczywiście zwiedzałem Wiedeń. Zobaczyłem między innymi katedrę św. Szczepana, pałac 

Schönbrunn i Belweder. Uczestniczyłem także w Festiwalu Filmowym pod Ratuszem 

Wiedeńskim. Zwiedziłem jedno z największych muzeów na świecie: Muzeum Świata, Historii 

Austrii oraz Muzeum Historii Naturalnej. Byłem także na Kalenbergu, miejscu związanym  

z królem Janem III Sobieskim i odsieczą wiedeńską. Dodatkowo poznawałem uroki 

przepięknego Wiednia oraz kosztowałem tradycyjnych austriackich potraw.  

Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu, gdyż rozwinąłem swoje umiejętności językowe, a także 

zwiedziłem stolicę Austrii oraz poznałem jej kulturę. 

Zachęcam wszystkich do brania udziału w różnych konkursach i przedsięwzięciach 

organizowanych w naszej szkole, bo można wiele zyskać. 

                                                                                                           A. Bawor 
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  

2 września 2019 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych 

odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Odśpiewano hymn 

Rzeczpospolitej Polskiej, po czym głos zabrała  dyrektor Joanna Walczak. W swoim 

przemówieniu przypomniała historię sprzed 80-ciu lat ściśle związaną z  wybuchem II wojny 

światowej. Uczniowie wraz z nauczycielami uczcili minutą ciszy poległych bohaterów. 

Następnie obecni na sali nauczyciele zostali przedstawieni pierwszoklasistom przez panią 

dyrektor. Swoje przemówienie wygłosił również przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

– Mateusz Dworaczyk. Uroczystość uświetniła swoim śpiewem Emilia Kosytorz- uczennica 

drugiej klasy technikum hotelarskiego. Na koniec pierwszoklasiści udali się  

do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. 
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MEETING LEKKOATLETYCZNY 

W ubiegły piątek 13 września na Stadionie Miejskim odbył się II meeting lekkoatletyczny dla 

uczniów ze szkół  powiatu lublinieckiego. Reprezentów "Kazika" oczywiście nie mogło 

tam  zabraknąć. 20 dziewcząt i 13 chłopców wyselekcjonowanych spośród  uczniów ZSOT 

stawiło  się wraz z opiekunami- p.  Henryką Sukienik i p. Arturem Gawinem. Zarówno nasze 

panie, jak i panowie zdecydowanie zdominowali konkurencje indywidualne. Czasem zdarzało 

się, że do wygranej brakowało naprawdę niewiele... Sztafety 4x100m wieńczące zmagania 

tylko potwierdziły naszą absolutną dominację. Dziewczęta i chłopcy nie tylko triumfowali, 

ale także ustanawiali  przy tym rewelacyjne wyniki czasowe! To dobry prognostyk przed 

zbliżającymi się 27 września Mistrzostwami Rejonu w Lekkoatletyce, gdzie w Tarnowskich 

Górach nasza reprezentacja z pewnością powalczy o awans do finałów wojewódzkich  

 

 



                             ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

 

 

                       KRONIKA SZKOLNA  2019/ 2020 
 

 

 

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO INSTYTUTU 

                                       FIZYKI W KATOWICACH 

20 września z Lublińca do Katowic ruszyły 182 dywizje zmotoryzowane zorganizowane  

w 13 armii (1TIp, 1TIg, 1THAp, 1TBHg, 1TLp, 1TLg, 1LOp,1LOg, 2TBM, 2TI, 2TL, 3TM, 

3Tl) przemieszczające się w czterech grupach bojowych. 

Pod dowództwem dziesięciu generałów (M.Kubat, H.Ślimak, J. Włodarczyk, I Mazur-

Majchrzyk, A. Kosieradzka, M.Knopik, S. Kościelny, M. Bogacki, D. Gołombowski)         

oraz jednego marszałka polnego (A. Biernacik) zdobyliśmy Instytut Fizyki w Katowicach.  

W wyniku intensywnych działań frontowych zaopatrzyliśmy się w olbrzymie ilości wiedzy 

fizycznej, połączonej z przydatnymi doświadczeniami bojowymi. Na polu napięcia 

elektrycznego uzyskaliśmy wiedzę o wpływie ładunków elektrycznych na otaczające nas 

zjawiska, a na kolejnym skrawku fizycznej ziemi okiełznaliśmy fizykę ognia. 

 

Adam Biernacik 
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ZSOT PODPISAŁ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  

Z KRAKOWSKĄ AKADEMIĄ GÓRNICZO- HUTNICZĄ 

We wtorek 24 września podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy 

ZSOT a największą polską uczelnią techniczną - Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. 

W imieniu szkoły umowę podpisała dyrektor Walczak, a AGH reprezentował prodziekan  

dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski. 

Uroczystość odbyła się w obecności klas 4TIB i 2TI, które uczestniczyły w wyjeździe 

na  Akademię Górniczo-Hutniczą  pod opieką dyrektor ZSOT Joanny Walczak, kierownik 

szkolenia praktycznego - Iwony Gnych oraz nauczycielek matematyki: Grażyny 

Kaczorowskiej i Marii Kubat.  

Uczniowie zostali przywitani na uczelni przez dr. inż. Łukasza Bednarka, absolwenta naszej 

szkoły, który oprowadzał ich po budynku akademii, a dokładniej po Wydziale Górnictwa  

i Geoinżynierii. Jedną z atrakcji wyjazdu był udział w przygotowanych dla nich przez 

wykładowców zajęciach. 

- Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o klimatyzacji i jej roli w życiu codziennym, która choć 

niezauważana i niedoceniana, jest bardzo ważna. Obserwowaliśmy proces kruszenia  

i przesiewania kruszyw, a także uczestniczyliśmy w doświadczeniach chemicznych, m.in. 

obrazujące filtracje zanieczyszczeń. Mieliśmy również okazję zobaczyć siebie w kamerze 

termowizyjnej i nieco się dowiedzieć o wytrzymałości materiałów. Oczywiście zostaliśmy też 

zapoznani z procesem rekrutacji, gdybyśmy w przyszłości chcieli wrócić do Krakowa już jako 

studenci  
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NASI HOTELARZE NA MALCIE 

 

Wraz z końcem września rozpoczęła się nasza niezapomniana przygoda! 16 uczniów 

technikum hotelarskiego, w tym jeden absolwent, wyruszyło na Maltę, by odbyć staż 

zawodowy w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA101-048094 pt. "Poznajemy najnowsze 

trendy w hotelarstwie" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój dofinansowanego na zasadach programu Erasmus+. 

  

Z uśmiechem na twarzy, mimo nocnej pory, udaliśmy się na lotnisko w Pyrzowicach, gdzie 

około 6 rano wystartowaliśmy w stronę Morza Śródziemnego. 

Na maltańskim lotnisku zostaliśmy mile powitani i udaliśmy się do naszego hotelu Labranda 

Riviera Hotel and SPA w miejscowości Mellieha. Po zakwaterowaniu mieliśmy czas, aby 

obejrzeć obiekt, w którym przyjdzie nam spędzić cały miesiąc. Trzeba przyznać, że zrobił 

wrażenie! Dwa zewnętrzne baseny, jeden kryty, jacuzzi, siłownia, SPA, cztery restauracje, 

trzy bary, kursy nurkowania, 279 pokoi, 20 familijnych, 38 pokoi typu superior  

i 13 apartamentów- czyli wszystko, co zaspokoi gusta wymagającego klienta  

Pierwszego dnia stażu odbyliśmy spotkanie z dyrektorem naszego hotelu, podczas którego 

poznaliśmy obowiązujący nas regulamin, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zaplecze 

całego obiektu oraz grafik zajęć. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy po 8 osób (po dwóch 

tygodniach ma nastąpić zamiana). Pierwsza grupa aktualnie pracuje w restauracji, gdzie 

zajmuje się nakrywaniem do śniadania, obiadu i kolacji, weryfikowaniem obecności gości 

podczas posiłków, serwowaniem drinków w pool barze, polerowaniem sztućców i talerzy  

czy po prostu obsługą gości w restauracji głównej. Natomiast druga grupa pracuje przy 

obsłudze pokojów, gdzie uczy się zmiany pościeli zgodnej ze standardami hotelu, wymienia 

ręczniki, uzupełnia brakujące elementy jednorazowego użytku itd. 

Podsumowując pierwszy tydzień naszego stażu, oceniamy go bardzo wysoko. Wszyscy 

jesteśmy zadowoleni, mamy przyzwoite godziny pracy, bardzo dobre jedzenie, czas  

na odpoczynek i możliwość korzystania z basenów oraz siłowni. Wszyscy pracownicy  są 

bardzo mili i chętni do pomocy. Niestety niewiele mieliśmy jeszcze czasu, by poznać uroki  
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Malty, lecz w następnym tygodniu wybieramy się na Blue Lagun i na nocne zwiedzanie 

muzeów do stolicy Valetta. 

 

See you soon! 

Praktykanci 
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LEKKOATLECI ZSOT ZNOWU NA PODIUM  

W ostatni piątek września w Tarnowskich Górach nasza reprezentacja złożona z lekkoatletek  

i lekkoatletów ZSOT pod dowództwem pani Sukienik i pana Gawina udała się na Rejonową 

Licealiadę Międzyszkolnej Ligi LA SZS. Walczyliśmy   i dzielnie dotrzymywaliśmy kroku 

faworyzowanym gospodarzom ze Staszica. Zarówno w konkurencjach technicznych: skok  

w dal i pchnięcie kulą, jak i biegowych: na 100m, 200m, 300m, 400m, 800m, 1500m na 

stadionie TS Gwarek spisywaliśmy  się znakomicie, nieznacznie przegrywając awans do 

finału wojewódzkiego... Dziewczęta przegrały o niespełna 90 punktów zajmując II miejsce, 

zaliczając jednocześnie najlepszy występ od lat; a chłopcy zajęli III miejsce przegrywając  

z drugą ekipą o niespełna 10 punktów a z gospodarzami o ok. 80 punktów. To najmniejsza 

różnica punktowa od wielu lat dzieląca nasze reprezentacje od zwycięzców, co daje obraz 

dobrej pracy nie tylko na lekcjach w-f, ale też wyławiania talentów, których w naszej szkole 

nie brakuje. 

Dziękujemy wszystkim  zawodnikom i zawodniczkom za włożone serce i walkę o każdą setną 

sekundy i centymetr! Gratulujemy również kilku nowym rekordzistom szkoły. 

                                                                                                                            Artur Gawin 
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STAŻ W NIEMCZECH- SUKCES NA RYNKU PRACY 

3 października odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu "Staż w Niemczech 

- sukces na rynku pracy" realizowanego z programu POWER "Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". Uczestnicy praktyk 

zawodowych w Schkeuditz promowali projekt przed uczniami, którzy dotychczas nie 

korzystali z możliwości wyjazdu na praktykę zagraniczną. 

Wiele informacji adresowanych było szczególnie do klas informatycznych i logistycznych, 

które wkrótce być może będą miały okazję uczestniczyć w projekcie "Staż w Niemczech dla 

logistyków i informatyków ze Śląska". 

Podczas konferencji przedstawiona została prezentacja przygotowana przez młodzież oraz 

film, którego autorem jest Kacper Bartocha - uczestnik projektu uczęszczający do klasy 3TI. 

Na scenie zaprezentowali się uczniowie klas 3TM, 3TI i 4TAM, a całość poprowadzili Emilia 

Wysocka i Paweł Chrost z 3TI. 

Najważniejszym punktem w programie spotkania było wręczenie dokumentów przez dyrektor 

ZSOT Joannę Walczak. W zawodowym portfolio każdego uczestnika znalazły się: 

certyfikaty, zaświadczenia i rekomendacje instytucji przyjmującej, świadectwo ukończenia 

kursu języka angielskiego zawodowego oraz Europass Mobilność. Certyfikaty i Europassy 

wydane zostały na drukach honorowanych przez wszystkie kraje Unii Europejskiej  

w językach: polskim i angielskim. 
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OTRZĘSINY 2019 

W powietrzu wisiało coś od samego rana. Atmosfera była napięta, co objawiało się  

 zamieszaniem na wszystkich lekcjach. Aż do tej jednej, kiedy  usłyszeliśmy głośne: 

"Baczność! Za mną marsz!" 

Tak rozpoczęły się tegoroczne otrzęsiny. 

Pod pretekstem akcji "Sprzątanie świata" w sali pojawił się pododdział wojskowy, złożony ze 

starszych kolegów. I wtedy się zaczęło... 
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

3 października 2019r.  w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych odbyły się wybory 

do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku startowały trzy komitety: „Kwiat Polskiej 

Młodzieży”, „SZPeR” oraz „SNP (Szkolna Partia Nieprzygotowanych)”.Warto zaznaczyć,  

że po raz pierwszy głosowanie nie odbyło się tylko w naszej szkole, lecz również na Malcie, 

gdzie nasi uczniowie odbywają praktyki. 

Uprawnionych do głosowania było 859 osób. Do głosowania przystąpiło 411 uczniów. 

Oddano 388 ważnych głosów, 23 okazały się nieważne. 

 Oddane głosy rozkładały się następująco: 

•  „Kwiat Polskiej Młodzieży” – 216 głosów 

•  „SZPeR” – 116 głosów 

•  „SNP (Szkolna Partia Nieprzygotowanych)” – 56 głosów. 

 Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego  został Piotr Kulisz z klasy 2TI, natomiast 

opiekunem- pan Adam Biernacik, który otrzymał  301 głosów. 

 Dziękujemy za oddane głosy i liczną frekwencję. 

 Gratulujemy zwycięzcom, którym życzymy powodzenia oraz czekamy na spełnienie 

wyborczych obietnic  

  

                                                                                            Szkolna Komisja Wyborcza 
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PRAWYBORY PARLAMENTARNE-  

                                            MŁODZI GŁOSUJĄ 2019 

W poniedziałek 7 października 2019 w ZSOT odbyły się prawybory parlamentarne  

we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w ramach programu 

„Młodzi Głosują”. Nad sprawnym przebiegiem prawyborów czuwała Szkolna Komisja 

Wyborcza w składzie: przewodnicząca: Oliwia Gansiniec, zastępca Oliwia Hepner  

oraz członkowie komisji: Zuzanna Lenart, Pola Kubalka, Rafał Malinowski, Patryk Pilarski. 

Uprawnionych  do  głosowania  było: 514 uczniów, oddano 512 głosów, w tym ważnych 479.  

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

KW Polskie Stronnictwo Ludowe- 40 głosów, KW Prawo i Sprawiedliwość- 115 głosów, KW 

Sojusz Lewicy Demokratycznej- 65 głosów, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość- 123 

głosy, KW Koalicja Obywatelska PO i N i Zieloni- 108 głosów, KW Wyborców Koalicji 

Bezpartyjni i Samorządowi- 28 głosów. 

 

Prawybory koordynowały na terenie szkoły: Iwona Lewke, Beata Kąpielska. 
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WYCIECZKA DO MUZEUM WSI OPOLSKIEJ 

7 października klasy 1TBHg oraz 2TBM uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej  

do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Na obszarze zajmowanym przez muzeum, liczącym 

nieco ponad 10 ha, odtworzono pełny krajobraz kulturowy wsi opolskiej. Zagrody czy 

pojedyncze obiekty architektoniczne otacza, skrupulatnie rekonstruowana, bogata roślinność. 

Nie brak kolorowych i pachnących przedogródków czy ogrodów warzywno-zielnych  

oraz zwierząt hodowlanych. Zgromadzone w muzeum budynki prezentowane są w pełnym 

kontekście architektonicznym jako reprezentatywne dla regionu Opolszczyzny,  

z uwzględnieniem okresów historycznych i statusu społeczno-ekonomicznego. Oprócz 

budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych zobaczyć można także obiekty 

użyteczności publicznej jak np. drewniany kościół, szkoła, karczma i sklepik wiejski  

czy budowle związane z rzemiosłem i przemysłem wiejskim (kuźnia, młyn). Zwiedzenie 

skansenu pozwoliło uczniom poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju budownictwa 

wiejskiego na przestrzeni wieków. 

 



                             ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

 

 

                       KRONIKA SZKOLNA  2019/ 2020 
 

 

 

 

BICIE REKORDU RKO Z WOŚP 

 

Dziś w samo południe na rynku w Lublińcu trwała akcja wspólnego resuscytowania. 

Punktualnie o godzinie 12:00 w całej Polsce przez pół godziny trwała próba pobicia rekordu, 

w której udział wzięło aż 144 867 osób! ZSOT także wzięło udział w evencie.  

16 października - to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Jego celem jest 

popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby,  

u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Fundacja WOŚP uczestniczy w nim  

od samego początku. Próba bicia rekordu jest zatem świetną okazją do wspólnej nauki 

resuscytacji oraz podstawowych czynności ratujących życie przez najmłodszych  

i najstarszych. 
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GRATULUJEMY! 

Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły Zosia Maciuch z kl. 2LO i Martyna 

Chałat z kl. 1LOp zostały laureatkami  XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: 

"Komandosi XXI w Wojsku Polskim" zorganizowanego przez Klub Jednostki Wojskowej 

Komandosów w Lublińcu. Zosia uzyskała 2 miejsce, a Paulina 3 miejsce. Serdecznie 

gratulujemy! 

                      

                                                                                                               Beata Dudek 
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NOC BIBLIOTEK 2019 

Uczennice naszej szkoły: Kamila Majczak,  Zofia Maciuch, Martyna Woś, Wiktoria Borowska, 

Oliwia Hepner oraz- dodatkowo- nasza absolwentka Barbara Maciuch wzięły udział  w V Nocy 

Bibliotek 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Wydarzenie miało miejsce w Lubitece-  

w jednej z niemal 1800 placówek, które włączyły się w ogólnopolską akcję  promującą 

czytelnictwo i biblioteki. Dziewczyny jako wolontariuszki  malowały  twarze dzieci. Były 

również animatorkami podczas gier czy  zabaw, czuwały nad tym, żeby milusińscy w radosnej 

atmosferze i przede wszystkim bezpiecznie  spędziły sobotni wieczór. 

 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. 
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CZAS WRACAĆ DO SZKOLNEJ RZECZYWISTOŚCI 

Czterotygodniowy staż dla hotelarzy w Labranda Riviera Resort & Spa na Malcie powoli 

dobiega końca. 

Każdy z nas zdobył wiele przydatnych doświadczeń zarówno podczas pracy w restauracji,  

jak i przy "housekeeping’u". W czasie całego stażu ściśle współpracowaliśmy  

z przydzielonymi nam maltańskimi opiekunami i trzeba przyznać, że otoczeni zostaliśmy 

życzliwą, profesjonalną uwagą oraz przyjazną i wyrozumiałą atmosferą.  

We wtorek ostatniego tygodnia praktyk odbyło się oficjalne wręczenie nam certyfikatów 

przez prezesa organizacji przyjmującej w obecności kierownictwa resortu. Spotkanie miało 

charakter małej uroczystości, na którą przygotowaliśmy krótką prezentację naszej szkoły  

i miasta, opowiedzieliśmy o naszym kraju oraz mogliśmy się wykazać znajomością języka 

maltańskiego, śpiewając tradycyjną ludową piosenkę. Wygłosiliśmy również w tym języku 

podziękowanie za opiekę oraz gościnność podczas stażu, a na zakończenie zostaliśmy 

zaproszeni na wspólną kolację z kierownictwem hotelu. Tym razem (chociaż raz!!!) to my 

byliśmy obsługiwani i mogliśmy poczuć się jak honorowi goście. 

Wcześniej jednak na kolację przygotowaliśmy stół z typowo polskimi przekąskami  

i słodyczami, które znalazły uznanie wśród Maltańczyków. 

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy spędzić ten staż na Malcie. Pozostanie on dla nas 

niezapomnianym nie tylko ze względu na doświadczenie zawodowe i językowe, wiele godzin 

spędzonych na nakrywaniu stołów i ich uprzątaniu, ścieleniu łóżek i układaniu ręczników, ale 

również z powodu uroku malowniczych plaż i plenerów. 

Dziękujemy także naszym nauczycielom za opiekę podczas praktyk oraz wspólnie spędzony 

czas wolny. A tymczasem pozostały nam dwa ostatnie dni pracy upływające jednak wśród 

słonecznych chwil, które staramy się w przerwach maksymalnie wykorzystywać. 

 

                                                                             Gorąco pozdrawiamy! 

                                                                                  Hotelarze ZSOT 
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URODZINOWY WOLONTARIAT 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu zorganizowała imprezę 

czytelniczą „Urodziny Kubusia Puchatka”. 

W piątkowe popołudnie 18 października   LUBITEKA zapełniła się gwarem i śmiechem 

najmłodszych mieszkańców z okazji 93 urodzin najpopularniejszego misia na świecie - 

Kubusia Puchatka. 

Przygotowane przez pracowników biblioteki urodzinowe atrakcje aktywnie wsparli 

wolontariusze reprezentujący naszą szkołę: Zosia Maciuch, Olaf Brzezina, Wiktoria Stefanik, 

Karolina Kubica, Ania Moryc, którym serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji 

imprezy. 
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XVLI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ 

Zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy Technicznej zostały rozegrane 18 października br.  

w całkowicie nowej formule na platformie internetowej. Uczniowie z klasy 2TMB, 4TAM, 

4TIB zmagali się z trudnymi zagadnieniami technicznymi. 

Zewnętrznym organizatorem olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Naczelna Organizacja Techniczna z siedzibą w Warszawie.  

Patronat honorowy nad olimpiadą objął Minister Edukacji Narodowej. 

 

Olimpiada za nami, czekamy na wyniki. 

Opiekun: Jolanta Romańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

 

 

                       KRONIKA SZKOLNA  2019/ 2020 
 

 

 

 

WYPRAWA DO STOLICY 

Zwiedzanie Starego Miasta śladami bohaterów znanych tekstów literackich było pierwszym 

punktem w programie wycieczki klasy 1LOg i 3TM. Drugim -  warsztaty w Muzeum Polin. 

Licealiści poznawali mechanizmy propagandy, a technicy dyskutowali o tym, co różni ludzi  

i mówili o zagadnieniu tolerancji. Wszyscy zakończyli warsztaty zwiedzaniem Muzeum 

Polin. 

Głównym punktem programu był spektakl w "Och-Teatrze" Krystyny Jandy. Przedstawienie 

"Prapremiera dreszczowca" rozbawiło wszystkich do łez i zakończyło się owacjami  

na stojąco. 

 Wycieczkę dydaktyczną (polonistyczno-etyczno- historyczno-sportową, bo po podliczeniu 

okazało się, że przeszliśmy 11km) uważamy za bardzo udaną i zapowiadamy kolejne. 

Organizatorki: Katarzyna Myrcik, Anna Siwiaszczyk, Bożena Zdrojewska 
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OLIMPIADA WIEDZY O UE „GWIEZDNY KRĄG” 

25 października 2019 w ZSOT odbył się szkolny etap XV Olimpiady Wiedzy o Unii 

Europejskiej "Gwiezdny Krąg". Do eliminacji przystąpiło 12 uczniów naszej szkoły. I etap 

olimpiady polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań w czasie zaledwie 30 

minut.  

Miło nam poinformować, że aż pięciu uczniów zdobyło wystarczającą ilość punktów 

kwalifikujących do udziału w etapie regionalnym olimpiady, który odbędzie się 15 listopada 

2019 roku. Są to: Michał Walter, Julia Łubowska, Kamil Teodorowski, Michalina Chruściel, 

Weronika Wołowczyk. 

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia. 

Beata Kąpielska, Iwona Lewke 
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SPOTKANIE Z MISTRZYNIĄ EUROPY I POLSKI 

W STRZELECTWIE SPORTOWYM 

28 października 2019 r. odbyło się bardzo miłe spotkanie członków koła strzeleckiego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych i Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza  

z panią Alicją Ziają-  zdobywczynią złotego medalu  dla reprezentacji Polski  

w Mistrzostwach Świata w Monachium w 2010 roku, mistrzynią Europy (2013 rok)  

i mistrzynią Polski w 2007 roku. Pani Alicja przybyła na  strzelnicę wraz ze swoim 

karabinkiem, który wzbudził sporą ciekawość uczestników. Odpowiadała na liczne pytania 

dotyczące warunków i sposobów strzelania sportowego, a także wyjaśniła tajniki 

celnego  strzelania. Następnie wszyscy chętni  mieli możliwość strzelania   

z karabinka  amunicją ufundowaną przez przybyłego gościa. Całe spotkanie trwało od 

godziny 15 do godziny 18. Na zakończenie  delegacja uczestników wręczyła pani Ziai 

wiązankę kwiatów i życzyła dalszych spektakularnych sukcesów. 

Wojciech Byłak 
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REPREZENTACJA ZSOT DRUGA W REJONIE!  

25.10.2019 odbyły się Rejonowe Zawody Tenisa Stołowego. Nasza szkoła była 

organizatorem tych zawodów gościnnie korzystając z sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Zawodowych w Lublińcu. Nasza reprezentacja grająca w składzie: Seweryn Panek (4TI), 

Jakub Pech (3TB) i Dawid Barzak (1TIg) zajęła drugie miejsce, ustępując Zespołowi Szkół 

Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach. W klasyfikacji dziewcząt mistrzem rejonu 

zostało I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach, drugie miejsce  przypadło  

Liceum Ogólnokształcącemu  w Psarach.  

 

Organizator: Krzysztof Kubica 
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3TL W PIOMARZE 

 

30 października uczniowie technikum logistycznego z lublinieckiego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcąco - Technicznych odwiedzili firmę "Piomar Transport & Logistyka" mającą 

swoją siedzibę w Opolu.  

Podczas wizyty poznaliśmy pana Aleksandra Dudę, absolwenta naszej szkoły, który jest 

logistykiem w tej firmie. Opowiedział nam o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Poznaliśmy 

sposoby zabezpieczenia ładunku w naczepie oraz dowiedzieliśmy się, jakie produkty są 

transportowane. W biurze obejrzeliśmy prezentację o firmie oraz wysłuchaliśmy cennych 

wskazówek pana Aleksa, który okazał się pasjonatem transportu. Następnie kierownik 

magazynu przedstawił nam zasady bezpieczeństwa w magazynie oraz opowiedział,  

jak składowane są poszczególne produkty. Poznaliśmy także pracowników biura, którzy 

odpowiadają za logistykę, a także samego właściciela przedsiębiorstwa, pana Piotra Żura. 

Wszystkich zaskoczyła bardzo przyjazna atmosfera w firmie. Niejeden z nas widziałby się  

w tym miejscu w przyszłości. Wycieczka dała nam możliwość poznania funkcjonowania 

firmy działającej w branży logistycznej i transportowej. 

Dziękujemy za inicjatywę i opiekę paniom Sandrze Dudzie i Aleksandrze Bawor. 

 

                                                                                                 Natalia Byczek, 3TL 
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3TB/LO MISTRZAMI SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ   

31 października na  szkolnym orliku przy pięknej słonecznej, choć jesiennej już  aurze 

rozegrano finały Mistrzostw Szkoły w Piłce Nożnej 2019/20. Finały poprzedzone 

zostały  trwającymi ponad miesiąc eliminacjami, w których wzięło udział  16 zespołów. 

Wszystkim spotkaniom (a było ich aż 36!) towarzyszyło wiele emocji.  Do ostatniego etapu 

mistrzostw dotarły bez wątpienia 4 najlepsze drużyny tegorocznych piłkarskich „kazikowych” 

zmagań. Klasa 2TL zmierzyła się w meczu o III miejsce z 4TI/HT, którą po wyrównanym 

pojedynku pokonała 4:2. W wielkim finale spotkały się dwie najlepsze ekipy. Liderem 

turnieju okazała się klasa 2TBM oraz 3TB/LO. W najważniejszym meczu,  po bardzo 

zaciętym i obfitującym w sytuacje bramkowe spotkaniu ci ostatni  pokonali "strażaków" 

również 4:2, zapewniając sobie mistrzowski tytuł na rok 2019/20! Bohaterem spotkania 

okazał się autor hattrika, uczeń klasy 3LO- Kamil Głowa, który w pierwszej połowie nabawił 

się urazu.  Na szczęście szybko udzielona pomoc medyczna, twardy charakter Kamila  

oraz pomoc kolegów z zespołu pozwoliły mu wrócić do gry i po trzech 

efektownych  bramkach odnieść spektakularne zwycięstwo.  

W obecności organizatorów, nagrody i dyplomy czterem najlepszym zespołom wręczyła pani 

dyrektor Joanna Walczak, jak zwykle zachęcając wszystkich do aktywnego wypoczynku, nie 

tylko w "towarzystwie" piłki”  

Królem strzelców turnieju został  Arek Janicki z mistrzowskiej klasy 3TB/LO (26 trafień),  

a najlepszym bramkarzem wybrano Szymona Jagusia z klasy 2TBM. 
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SPOTKANIE Z LOGISTYKIEM 

31 października klasy 1TLp, 1TLg, 2TL i 3TL wzięły udział w spotkaniu z panią Anną 

Klimaszewską, która reprezentowała firmę „Clariant” z Łodzi. 

Nasz gość opowiadał, na czym polega praca logistyka w dużych firmach i korporacjach. 

Poznaliśmy funkcjonowanie transportu, którym się na co dzień zajmuje pani Anna. 

Prelekcja dla każdej z grup trwała jedną godzinę lekcyjną, kilka ostatnich minut 

poświęconych było na quizy, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody 

sponsorowane przez firmę „Clariant”  

Mogliśmy zadawać przeróżne pytania na temat kariery logistyka oraz tego jak i co osiągnęła 

w swoim zawodzie. Dobrze jest dowiedzieć się jak wygląda ścieżka kariery logistyka- 

wspominają uczniowie klasy 2TL.  

-Po oficjalnej części mieliśmy okazję do dyskusji na temat pracy w mniejszej firmie  

i w korporacji. Fajnie jest posłuchać o doświadczeniach zawodowych z pierwszej ręki  

i dowiedzieć się, że to, czego się uczymy, przekłada się  

na praktykę-  komentują uczniowie. 

  

Pani Ania opowiedziała również o studiach logistycznych i najnowszych trendach na rynku 

pracy. Uczniowie chętnie słuchali o swoim przyszłym zawodzie. 

  

Dziękujemy pani Annie Klimaszewskiej za poświęcony czas i paniom, które zorganizowały 

to spotkanie- A. Holi oraz M. Ziai  

  

  

                                                                                               Mariola Maroń kl.2TL 
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UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ  

ZSOT znalazło się w gronie wielu 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. 

 

1 listopada wystartowaliśmy z kolejną edycją projektu „Upoluj swoją książkę”. W ramach 

tegorocznej akcji dostępnych będzie 12 wyjątkowych bestsellerów – sześć powieści i sześć 

książek non-fiction Znajdziecie tu literaturę piękną, fantastykę, kryminały, ale również 

przejmujące reportaże oraz tytuły popularnonaukowe. Prawie wszystkie książki będą 

dostępne zarówno w formie ebooka, jak i audiobooka. 

 

 

Plakat z kodem QR do pobrania książki znajdziecie na górnym korytarzu obok biblioteki. 
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„KAZIKI” NA BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 

W 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę cały kraj dumnie celebrował tę 

niezmiernie istotną datę w historii naszej ojczyzny. W Lublińcu od wielu lat możemy  

na sportowo świętować w biało-czerwonych barwach, uczestnicząc w Biegu Niepodległości, 

który organizowany jest na Stadionie Miejskim przez zaprzyjaźniony z naszą szkołą WKB 

Meta Lubliniec. Jak co roku, "Kazik" okazał się najliczniejszą ze wszystkich lublinieckich 

placówek. Prawie 80 biegaczek i biegaczy, wśród których znaleźli się nauczyciele 

wychowania fizycznego: pani Henia Sukienik i pan Artur Gawin oraz kibicująca pani 

Agnieszka Drumowicz, dumnie przetruchtało wyznaczoną trasę w towarzystwie 

uśmiechniętych uczestników biegu. Tuż przed biegiem wszyscy uczestnicy  

w przygotowanych przez organizatorów okolicznościowych koszulkach utworzyli biało-

czerwone serce. Efekt był fantastyczny! Następnie ponad 1200 uczestników biegu odśpiewało 

wszystkie cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Potem był już tylko sport, rekreacja  

i fantastyczna patriotyczna atmosfera, która co roku wspominana jest przez całe rodziny 

łącznie z najstarszymi babciami i dziadkami biorącymi udział w biegu od pierwszej edycji. 

W klasyfikacji końcowej biegu (na dystansie 2500m) w czołowej nagrodzonej dziesiątce 

zameldowali się nasi rewelacyjni reprezentanci: III miejsce wśród pań zajęła najmłodsza w tej 

czołowej stawce Agnieszka Marcinkowska, a V miejsce wśród panów zajął Szymon Musialik 

- oboje są pierwszoklasistami naszej szkoły! 
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POLSKI AKCENT W ST. MARK’S SCHOOL 

JANAKPURI W NEW DELHI W INDIACH  

„Kaziki” dotarły do Delhi i intensywnie zwiedzają. Dziś w programie świątynie, a w wolnej 

chwili przerwa na małe co nieco. Jedzą to czy piją? Owoc czy warzywo? Zielone i okrągłe...  

Mieliśmy okazję zaprezentować Hindusom nasz kraj, nasze miasto i naszą szkołę. Aby 

przybliżyć im polską kulturę wystąpiliśmy w strojach narodowych i częstowaliśmy naszymi 

specjałami. Na zakończenie występu zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli do poloneza. 
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PRZEDSZKOLAKI W ZSOT 

W dniach 21 i 28 listopada z wizytą do ZSOT przybyły dzieci z przedszkola  

w Kochanowicach. Przedszkole to realizuje program preorientacji zawodowej, a uczniowie 

ZSOT zapoznali młodszych kolegów z zawodami "technik budownictwa" i "technik 

informatyk". 

Pod okiem pani Marty Pulcer grupa informatyków objaśniała dzieciom podstawy 

programowania, zasady działania sieci oraz podstawy bezpiecznej obsługi komputera. 

Przedszkolaki programowały trasy przejazdów robotów, rozwiązywały łamigłówki  

oraz wykazywały się kreatywnością tworząc prace plastyczne. 

W pracowni budowlanej czuwał pan Maciej Siwiński i uczniowie klasy 2TB. Tam dzieci 

poznały najważniejsze narzędzia, projektowały własne budowle z mini cegieł i dowiedziały 

się, jak prawidłowo układać cegły. Mogły spróbować swoich sił w murarce, a nawet 

wymieszać prawdziwą zaprawę murarską  

Zajęcia wszystkim sprawiły dużo radości. Przedszkolaki już czekają na następne wizyty  

w naszej szkole i prezentacje kolejnych zawodów. Uczniowie ZSOT są już sławni w okolicy  

z prowadzenia ciekawych zajęć (to kolejne przedszkole, które nawiązało z nami współpracę).  

Dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom z klas 4TI, 4TIB, 3TI, 2TB, 1TIp i 1TIg, pani 

Marcie Pulcer, panu Maciejowi Siwińskiemu i panu Maciejowi Dawidowi za poświęcony 

czas i przygotowanie lekcji pokazowych.  

Iwona Wosik 
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LOGISTYCY POZNAJĄ PROCESY PRODUKCYJNE   

 W  CUKROWNI 

 
22 listopada uczniowie klasy 2TL  uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do cukrowni 

koncernu Südzucker Polska SA- producenta Cukru Królewskiego w Strzelinie.  

Grupa dotarła do cukrowni w czasie kampanii, czyli kiedy buraki cukrowe przerabiane są na 

słodki cukier  

Poznali tam zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa związane z magazynowaniem towaru 

oraz spedycją, jak i tajniki procesu powstawania cukru od buraka poprzez melasę aż do 

kryształków. 
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SUKCES LICEALISTÓW Z KLASY 1LOG 

 

W ogólnopolskim konkursie EUROSCOLA uczniowie przeszli pomyślnie przez test wiedzy  

o zagadnieniach europejskich i znaleźli się w II etapie konkursu. Już wkrótce będą walczyć  

o darmową wycieczkę do Strasburga na przyszły rok szkolny.  

Brawo!  

 

K. Myrcik 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

 

 

                       KRONIKA SZKOLNA  2019/ 2020 
 

 

 

 

 

 

PACZKA DLA DZIECIAKA NA ŚWIĘTA  

                                             OD STRAŻAKA 
 

 

 

Społeczność ZSOT pod opieką pana Mirosława Gałuszkiewicza i pani Małgorzaty Klimczyk 

włączyła się w  III edycję akcji "Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka".  Wspieraliśmy 

OSP Lisów w tej zbiórce. Wielu uczniów i nauczycieli  przyłączyło się. Zakupiliśmy puzzle, 

gry planszowe, logiczne, sprawnościowe, kolorowanki i kredki za kwotę ponad 250zł. 

Wszystkie te rzeczy znajdą się w prezentach i trafią do dzieci w szpitalach. 

 

Zebrane prezenty zostaną wręczone przez strażaków i Mikołaja dzieciom przebywającym  

w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II i Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję.   

 

                                                                        

                                                             Małgorzata Klimczyk 
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OLIMPIADA STATYSTYCZNA 

4 grudnia w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach odbył się etap okręgowy Olimpiady Statystycznej o zasięgu 

ogólnopolskim, obejmujący wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych. 

Trójka naszych uczniów:  Mateusz  Dworaczyk  z  klasy  4TIB,  Łukasz Magiera  z klasy 4TI, 

Michał Walter z klasy 2LO dzielnie reprezentowała naszą szkołę. Chłopcy zmagali się  

z trudnymi zagadnieniami z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych  

i narzędzi analizy statystycznej. 

Etap okręgowy za nami, czekamy na wyniki. 

Organizatorem olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo 

Statystyczne w Warszawie, zaś patronat nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

  

Opiekun: Jolanta Romańska 
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KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- WRĘCZENIE 

NAGRÓD 

6 grudnia 2019r. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Częstochowie odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród w konkursie języka niemieckiego: „Deutschland früher und 

heute: 30 Jahre Mauerfall (1989-2019)”. W konkursie wzięło udział 60 uczniów, naszą szkołę 

reprezentowali uczniowie z klas 3LO i 4TIB. Miło mi poinformować, że Mateusz Dworaczyk 

z klasy 4TIB został laureatem konkursu, zajmując zaszczytne drugie miejsce. Organizatorem 

konkursu był WOM w Częstochowie. Gratuluję zarówno laureatowi, jak i uczestnikom  

i zachęcam wszystkich uczniów do udziału w kolejnych konkursach. 

Iwona Wosik 
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SUKCES UCZENNICY ZSOT W OLIMPIADZIE 

LOGISTYCZNE 

Najlepsi logistycy z całego śląska spotkali się 6 grudnia 2019r. w Powiatowym Zespole Szkół 

w Lędzinach w półfinale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 105 osób, zmierzyło się  

z logistyką po angielsku, z zadaniami prognostycznymi oraz zarządzaniem magazynem  

i zapasami. 

ZSOT reprezentowała Maria Kacprzak z 3TL, która z wynikiem 30 punktów zajęła 8 miejsce 

w naszym okręgu. Gratulujemy sukcesu. 

 

                                                                                  Nauczyciele przedmiotów logistycznych 
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

HALOWEJ 

W piątek, 6 grudnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu odbył się Mikołajkowy Turniej 

Piłki Nożnej Halowej. Udział w nim brały drużyny mieszane.  

Były to bardzo ciekawe i pełne emocji mecze, w których sędziowali nasi nauczyciele 

wychowania fizycznego. Turniej wygrały „Pszczółki Macieja”, drugie miejsce zajęło „Koło 

Strzeleckie”, a trzecie „Polska-Kolumbia”! Wszystkim gratulujemy świetnej gry! Możemy 

Was zapewnić, że będzie więcej wspólnych akcji! 

 Samorząd Uczniowski 
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KAMIL MALINOWSKI MISTRZEM POLSKI 

Kamil Malinowski z klasy 2TBM po raz kolejny odniósł wielki sportowy sukces. 7 grudnia 

wywalczył tytuł Mistrza Polski w brazylijskim ju jitsu         

- Walczyłem w formule bjj adcc, w kategorii junior do 18 lat w wadze +65kg. Miałem 4 walki. 

Wszystkie wygrane przed czasem - komentuje swój udział w zawodach. 

Kamil na co dzień trenuje w lublinieckim klubie War Dogs. Na sali gimnastycznej obok 

„Lentexu” spędza znaczną część wolnego czasu. Zaangażowanie i talent owocują licznymi 

sukcesami. Prócz 4 miejsca w plebiscycie "Dziennika Zachodniego" na najlepszego 

sportowca Kamil ma na koncie wiele wygranych turniejów. Obecny tytuł Mistrza Polski nie 

jest pierwszym. 

  

Gratulujemy Kamil i cieszymy się razem z Tobą! 
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KOLEJNE TROFEA UCZNIÓW ZSOT  

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

rozstrzygnięcie Regionalnego Konkursu na Ozdobę Bożonarodzeniową, a 13 grudnia- 

uroczyste wręczenie nagród. Miło nam poinformować, że na poziomie szkoły 

ponadpodstawowej  I miejsce  zdobyła Zofia Maciuch- uczennica klasy 2LO , natomiast 

wyróżnienia otrzymali: Dominika Różańska (1TBHg) oraz Bartłomiej Berenda (1TIg). 

Martyna Woś (1TIp) oraz ponownie Dominika Różańska (1TBHg) otrzymały  także 

wyróżnienie  w Regionalnym Konkursie na Bombkę Bożonarodzeniową zorganizowanym 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Herbach. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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MICHAŁ WALTER W II ETAPIE OLIMPIADY 

GEOGRAFICZNEJ 

11 grudnia 2019r. Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Sosnowcu podał  

do wiadomości wyniki weryfikacji prac I etapu. Pierwszy etap olimpiady polegał na napisaniu 

pracy na jeden z wybranych tematów. Michał pisał na temat inwestycji transportowych  

na terenie gminy Kochanowice oraz ich wpływie na jakość życia mieszkańców. Praca 

Michała uzyskała 87 punktów na 100 możliwych do zdobycia, co oznacza, że uczeń klasy 

2LO uzyskał kwalifikację do II etapu olimpiady. 

Gratulujemy Michałowi sukcesu i życzymy powodzenia w II etapie. 
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WYCIECZKA DO WROCŁAWIA 

12 grudnia  uczniowie klas 1LOg oraz 2LO udali się na wycieczkę do Wrocławia.  

Po przyjeździe młodzież zwiedziła Ostrów Tumski- najstarszą część miasta, a następnie udała 

się w kierunku Uniwersytetu Wrocławskiego, by tam zapoznać się z bogatą ofertą 

edukacyjną. Podczas wizyty uczniowie zwiedzili Aulę Leopoldyńską, Salę Senatorską  

oraz Wieżę Matematyczną, która znajduje się na wysokości 42 m. Z wieży mogliśmy 

zobaczyć Wyspę Słodową, Stare Miasto, Halę Stulecia. 

Zwieńczeniem wycieczki był Jarmark Bożonarodzeniowy, który rokrocznie przyciąga tysiące 

turystów na wrocławski rynek. Podczas spaceru pośród pachnących lasem choinek, 

czekoladowych pierników można było już poczuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 

                                                            Iwona Lewke, Anna Siwiaszczyk, Beata Kąpielska 
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OLIMPIADA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

O zdrowym stylu życia wie prawie wszystko Martyna Woś- uczennica klasy 1TIp, która 

w  etapie powiatowym olimpiady zdobyła drugie miejsce. Wykazała się dużą znajomością 

biologii człowieka, wiedzy  z zakresu dietetyki, chorób cywilizacyjnych i wpływu środowiska 

na zdrowie. 

Serdecznie gratuluję! 

Małgorzata Klimczyk 
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SUKCES PIOTRA KULISZA- STYPENDYSTY PROGRAMU 

„ŚLĄSKIE.  INWESTUJEMY W TALENTY” 

Piotr Kulisz - uczeń klasy 2TI - wziął udział w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom 

konkursu filmowego „Śląskie. Nagrywamy talenty 2019”. Uroczystość odbyła się w gmachu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Nakręcony przez Piotra film został oceniony przez komisję konkursową jako jeden  

z dziesięciu najbardziej oryginalnych i kreatywnych, przedstawiających, w jaki sposób 

stypendium, przyznane w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, wpłynęło  

na rozwój jego talentu. 
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WIELKI SUKCES NASZEJ UCZENNICY 

Julia Jajszczyk z 2LO, dzięki swojej ciężkiej pracy i umiejętnościom, uzyskała awans  

do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mediach! 

Po morderczym teście na zawodach okręgowych Julia pokonała wielu groźnych 

przeciwników i jako jedna z dziesięciu będzie reprezentowała okręg śląski w finale  

w Warszawie! 

Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów. 

Gabriela Berbesz-Kupiec 
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MARATON PISANIA LISTÓW 

272 listy napisane podczas Maratonu Pisania Listów - akcji Amnesty International w ZSOT. 

Brawo! Nasze listy trafią do Iranu, Egiptu, Meksyku, Kanady, Nigerii, Południowego Sudanu, 

Białorusi, Filipin, Grecji i Chin. W tych krajach bronimy spraw konkretnych ludzi, walcząc  

o prawa człowieka. 

Niektórzy pytali, czy list ma siłę przebicia, czy może pomóc. Może! Z całej Polski do tych 

dziesięciu miejsc trafi ponad 235 tysiące listów (dane z soboty 14.12.2019). Niektóre z tych 

osób są torturowane, przetrzymywane w więzieniach, pozbawione wolności bez procesu 

sądowego. Dzięki nam ich prześladowcy czują się obserwowani. Zainteresowanie tysięcy 

ludzi na całym świecie może ocalić im życie. Wierzymy w to gorąco. 

Podziękowania składam wszystkim nauczycielkom, które zachęciły swoich uczniów. Są to: 

Monika Ziaja, Aleksandra Bawor, Anna Giemza-Jurga, Olga Gerasymiv, Oksana Terlecka-

Żyłka, Anna Kubat. Dziękuję młodzieży ZSOT. Nie po raz pierwszy pokazaliście swoją 

wrażliwość i odwagę 
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RANKING "PERSPEKTYW" 2020 BRAWO MY! 

Obie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych cieszą się  

z utrzymania znakomitej pozycji i zdobycia prestiżowych tytułów.  Od lat zajmują miejsca 

rankingowe, jakich zazdroszczą im inne szkoły w regionie. 

Otrzymaliśmy: tytuł „Złotej Szkoły” w technikum za 55 miejsce w Polsce, 8 na Śląsku  

oraz tytuł „Srebrnej Szkoły” dla liceum za 435 miejsce w Polsce, 48 na Śląsku. 

Za „Kazikiem” tradycyjnie w szeregu ustawiają się wszystkie technika regionu 

tarnogórskiego które lubliniecka szkoła wyprzedza o co najmniej 60 pozycji,  

i częstochowskiego – ponad 180 miejsc za Technikum nr 2. Prestiż i renoma ZSOT jako szkoły 

technicznej przekładają się też na znakomity nabór. 

Tym bardziej cieszy utrzymujący się sukces II Liceum Ogólnokształcącego – szkoły, która 

tradycyjnie prowadzi jeden tylko profil menadżerski.  Każdy indywidualny wynik ucznia ma  

w tej sytuacji znaczący wpływ na miejsce na liście rankingowej. Absolwenci tej klasy mogą 

więc uznać własne wyniki maturalne za osobisty wkład w rozwój i promocję swojej szkoły. 

Gratuluję ubiegłorocznym maturzystom i ich nauczycielom, bo to przecież wspólny sukces 

wielu osób - mówi Joanna Walczak, dyrektor ZSOT. – Niełatwo jest rokrocznie osiągać coraz 

wyższe wyniki. Poprzeczkę zawiesiliśmy bardzo wysoko, dlatego jestem dumna, kiedy widzę, 

że nasze notowania są nadal znakomite. 

Powiat lubliniecki może poszczycić się wysokim poziomem nauczania szkół średnich. 

Jednakowe kryteria dla całego kraju są bardzo przydatne dla ósmoklasistów i ich rodziców, 

którzy coraz częściej porównują zdawalność i wyniki w szkołach w Lublińcu i w okolicznych 

miastach.  Istotnym elementem są także sukcesywnie poprawiające się warunki pracy, co – 

szczególnie w roku wdrażania reformy do szkół średnich – może być powodem do dumy. 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH 

HOLOKAUSTU 

 

From Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych in Lubliniec, Poland. #WeRemember 

for International Holocaust Remembrance Day 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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UCZNIOWIE ZSOT BUDUJĄ Z PASJĄ 

30.01.2020r. w Gliwicach drużyna technikum budowlanego, w skład której wchodzili Kamil 

Drynda oraz Mateusz Łebek (obaj z klasy 3TB) wzięła udział w regionalnym etapie 

Olimpiady Budowlanej „Buduj z pasją”, gdzie po zaciętej rywalizacji ostatecznie nie udało 

się awansować do etapu ogólnopolskiego. Na uznanie zasługuje fakt, iż zawody obejmowały 

zakres wiedzy z kwalifikacji BD.04 - wykonywanie robót montażowych, okładzinowych  

i wykończeniowych, a wiec dziedziny obcej naszym uczniom, ponieważ nie realizują  

w szkole tej kwalifikacji. Olimpiada przeprowadzona była w dwóch częściach: teoretycznej 

oraz praktycznej. Część teoretyczna trwała 60 minut i polegała na indywidualnym 

rozwiązaniu testu, natomiast część praktyczna polegała na wykonaniu opisowego zadania 

praktycznego w dwuosobowym zespole. Na łączną ilość punktów uzyskaną przez drużynę 

składała się średnia suma punktów zdobytych przez członków drużyny z testu teoretycznego 

oraz punktów za wykonanie zadania praktycznego. 

Naszym reprezentantom gratulujemy umiejętności i wiedzy oraz życzymy powodzenia  

w innych zmaganiach z zakresu budownictwa. 
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  

                                              PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Decyzją Komitetu Głównego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Komitetu 

Okręgowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do etapu okręgowego 

Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości  zakwalifikowali się  następujący uczniowie:  

1. Dworaczyk Mateusz 4TIB, 2. Świerczok Felicja 4TIB, 3. Wieczorek Michał 4TI, 4. Walter 

Michał 2LO, 5. Magiera Łukasz 4TI, 6. Skubała Paweł 4TI, 7. Czwalińska Julia 3HT,  

8. Gawenda Zuzanna 3HT. 

W olimpiadzie brało udział prawie 12 tysięcy uczniów z 713 szkół w Polsce z pięciu okręgów 

tj. katowickiego, warszawskiego, krakowskiego, poznańskiego i wrocławskiego.  

Z naszego okręgu katowickiego uczestniczyło w olimpiadzie ponad 2000 uczniów. 

Po raz pierwszy tak liczna grupa będzie prezentowała naszą szkołę w eliminacjach 

okręgowych, które odbędą się 5 marca 2020 w Katowicach. 

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w II etapie zmagań olimpijskich 

 

Opiekun- Jolanta Romańska 
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VIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I ZARZĄDZANIA 

Decyzją Komitetu Głównego Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej do etapu 

okręgowego zakwalifikowano następujących uczniów:1. Dworaczyk Mateusz- 4TIB, 2. 

Świerczok Felicja- 4TIB, 3. Wieczorek Michał- 4TI, 4. Walter Michał- 2LO, 5. Magiera 

Łukasz- 4TI, 6. Dyla Marek- 4TAM, 7. Janus Kacper- 4TAM, 8. Kulik Juliusz- 2TBM, 

9.Goczoł Patryk- 4TI, 10.Stępień Piotr- 4TI,11.Wolik Maja – 3TL, 12.Łubowska Julia- 2LO, 

13.Stefanik Wiktoria- 2LO. 

 

Pragnę nadmienić, iż tylko 1 punkt dzielił Świerczok Felicję i Dworaczyka Mateusza 

 do uzyskania tytułu „ Częstochowskiego Olimpijczyka” 

W olimpiadzie brało udział prawie 3700 uczniów z całego kraju. 

Po raz pierwszy tak liczna grupa będzie prezentowała naszą szkołę w eliminacjach 

okręgowych 20 marca 2020r. w Częstochowie. 

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w II etapie zmagań olimpijskich. 

Opiekun- Jolanta Romańska 
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SUKCES UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIEJ 

OLIMPIADZIE ZUS „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ  

O  UBEZPIECZENIACH   SPOŁECZNYCH” 

Decyzją Komitetu Głównego ZUS do etapu okręgowego zakwalifikowano uczniów, którzy 

uzyskali liczbę punktów kwalifikującą do II etapu (na max 60 pkt uczniowie zdobyli w sumie 

57 pkt). 

Uczniowie ZSOT znaleźli się w gronie najlepszych 20 zespołów i będą reprezentować naszą 

szkołę w eliminacjach okręgowych 20 marca 2020 w Chorzowie i są to:1. Michał Walter- 

2LO, 2. Kacper Dłubała- 1TI, 3. Weronika Wołowczyk- 1Log. 

W olimpiadzie brało udział ponad 30 tysięcy uczniów z ponad 1000 szkół w Polsce. 

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w II etapie zmagań olimpijskich. 

Opiekun-  Jolanta Romańska 
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POLONEZ NA LUBLINIECKIM RYNKU 

W miniony piątek, dokładnie na  88 dni przed najważniejszym egzaminem w życiu 

tegorocznych maturzystów, na lublinieckim rynku już po raz dziewiąty odtańczyliśmy 

tradycyjnego poloneza. Przy niezawodnym udziale władz naszego miasta oraz powiatu,  

a także z udziałem wspaniałych uczniów lublinieckich szkół oraz przypadkowych 

przechodniów, przede wszystkim jednak naszych maturzystów  tańczyło ponad 100 par! 

Poloneza, jak co roku, poprowadzili w ludowych strojach nasi partnerzy z Zespołu Pieśni  

i Tańca "Śląsk", a o poprawność choreografii zadbał pan Piotr Hankus, którego wskazówki  

i komentarze okazały się niezwykle cenne dla wszystkich tańczących  Na czele barwnego 

korowodu za tancerzami "Śląska" dumnie kroczyli m.in.:  wiceburmistrz Anna Jonczyk-

Drzymała, przewodniczący rady miejskiej Gabriel Podbioł, radni miasta i powiatu  

oraz oczywiście  dyrektor Joanna Walczak wraz z wicedyrektor Jolantą Wróbel, które  

w natłoku obowiązków, podobnie jak nasi dygnitarze, każdego roku znajdują chwilę, by 

wziąć aktywny udział w tradycyjnym już na lublinieckim rynku  wydarzeniu. 
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ŚLĄSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH 

Decyzją Komitetu Głównego Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych  

w Katowicach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty do etapu okręgowego 

w Śląskim Konkursie Wiedzy o Podatkach zakwalifikowano następujących uczniów: 

1. Gawenda Zuzanna- klasa 4HT, 2. Dworaczyk Mateusz- klasa 4TIB, 3. Poloczek Bartosz- 

klasa 3HT. 

 

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w II etapie zmagań. 

Opiekun- Jolanta Romańska 
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KOLEJNY SUKCES PIOTRA KULISZA Z  KLASY 2TI 

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna to coroczne, najbardziej prestiżowe zawody 

matematyczne odbywające się w Polsce, których pierwsza edycja miała miejsce już w roku 

szkolnym 1949/1950. Inicjatorem tej pierwszej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej było 

Polskie Towarzystwo Matematyczne, a od 2009 r. za jej organizację odpowiada 

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej. 

W tym roku uczeń naszej szkoły Piotr Kulisz zakwalifikował się do drugiego etapu  

71 Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej. II etap odbędzie się w Bielsku w dniach  

7 i 8 lutego. 

Piotrkowi serdecznie gratulujemy i mocno trzymamy kciuki w kolejnym etapie. 

 

Grażyna Kaczorowska 
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GALA ŚLĄSKIEGO RANKINGU LICEÓW  

I TECHNIKÓW PERSPEKTYWY 2020- NIE MOGŁO 

NAS TAM ZABRAKNĄĆ… 
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SUKCES UCZENNICY KLASY 1LOp 

19 lutego 2020r. w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie odbyło się uroczyste 

podsumowanie XXXIII 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: "Las, który leczy". 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 1LOp: Simone Cieślik oraz Mateusz Naczyński. 

Praca Simone została doceniona przez jury konkursu i zdobyła wyróżnienie w etapie 

regionalnym. Serdecznie gratulujemy sukcesu. 

Beata Kąpielska 
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3TL W WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI  

W   POZNANIU 

W piątek 21.02.2020 r. klasa 3TL udała się do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, która 

była pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną. 

 - Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, że logistyka jest jedną z najprężniej rozwijających się 

dziedzin globalnej gospodarki. Usłyszeliśmy, jak wiele się zmieniło w ciągu kilku ostatnich lat 

w tym sektorze i jak istotny jest on dla gospodarki. Wykład świetnie podkreśliły słowa 

„Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym” - relacjonują uczestnicy. 

Po wykładzie uczniowie wzięli udział w warsztatach z formowania paletowych jednostek 

ładunkowych według podanego zamówienia. Poradzili sobie znakomicie z tym zadaniem,  

a nawet podjęli się wykonywania dodatkowych zadań. 

 Na koniec grupa obejrzała prezentację dotyczącą oferty edukacyjnej uczelni i zawodowych 

perspektyw młodych logistyków. Uczelnia zapoznała uczniów z programem kształcenia,  

w opracowywaniu którego bierze udział ponad 50 najważniejszych firm z sektora transportu, 

spedycji i logistyki!  

Wycieczka zakończyła się krótkim spacerem po Starym Rynku w Poznaniu.  

Karolina Walocha, 3TL 
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SIATKARKI I SIATKARZE ZSOT NIEPOKONANI 

21 lutego w hali Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu rozegrano Powiatowy 

Turniej Piłki Siatkowej. Do turnieju zgłosiły się po trzy zespoły zarówno dziewcząt, jak  

i chłopców. Obie nasze ekipy, podobnie jak w latach poprzednich, nie miały sobie równych 

wygrywając (bez większych problemów i w dobrym stylu) oba mecze i awansowały  

do rozgrywek rejonowych, które już w marcu czekają nas w Tarnowskich Górach. 

Dziewczęta wygrały po raz trzeci z rzędu, pokonując gospodynie 2:0 oraz - takim samym 

stosunkiem punktów - reprezentację Zespołu Szkół Zawodowych. Panowie od ponad 8 lat 

pozostają niezwyciężeni: tym razem pokonali po tie breaku 2:1 reprezentację ZSZ  

i gospodarzy 2:0, tracąc od grudnia 2012 roku raptem kilka setów. 

Gratulujemy naszym "złotkom", życząc powodzenia w arcytrudnych finałach rejonowych  

o historyczny awans do półfinałów wojewódzkich, który z pewnością byłby ogromnym 

sukcesem, ale wcale nie jest poza zasięgiem naszych dzielnych "Kazików". 

Artur Gawin 
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BUDOWLAŃCY  NA  GLIWICKIEJ  POLITECHNICE 

25 lutego uczniowie klas 2TBM i 3TB odwiedzili Wydziały Budownictwa oraz Architektury 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzenia sal wykładowych oraz ćwiczeniowych, pięknie 

odnowionego budynku Wydziału Architektury, gdzie oprowadzał nas i opowiedział  

o zajęciach na wydziale, atmosferze, specyfice studiowania prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof 

Gasidło. Następnie udaliśmy na Wydział Budownictwa, gdzie w pierwszej kolejności, 

mieliśmy okazję zwiedzić największe w Polsce laboratorium badań materiałów i konstrukcji. 

W laboratorium tym uczniowie zobaczyli szereg interesujących sal ćwiczeniowych, jak 

również badań wytrzymałościowych konstrukcji, także w skali jeden do jednego. Drugą 

częścią wizyty na Wydziale Budownictwa był wykład pełnomocnika dziekana Wydziału 

Budownictwa ds. promocji pani dr inż. arch. Moniki Sroki-Bizoń, która przedstawiła krótką 

charakterystykę wydziału, kierunki studiowania oraz atmosferę w miasteczku akademickim. 

Mamy nadzieję, że wizyta w Gliwicach zmotywuje naszych uczniów do jeszcze bardziej 

wytężonej nauki, która zaowocuje możliwością studiowania budownictwa lub architektury  

na wyższych uczelniach technicznych. 
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ZAWODY POWIATOWE W PIŁCE KOSZYKOWEJ 

CHŁOPCÓW 

26 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza rozegrano zawody 

powiatowe w piłce koszykowej chłopców. W meczu finałowym nasi chłopcy ulegli 

reprezentacji Mickiewicza 23 - 36 (11-22). Tym samym nasza reprezentacja zajęła II miejsce 

w powiecie. 

Skład: Maciej Wilk 4TI, Maciej Kokot 2TBM, Dominik Bryłka 3TL, Maciej Kacprzak 1TLp, 

Michał Hoffmann 4TAM, Marcel Wieszołek 1TLg, Bartosz Sawicki 1TLp, Jakub Grus 1TLp, 

Szymon Szymczyk 2TL. 

 

Opiekun: Krzysztof Kubica 
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OKRĘGOWY ETAP XXXIII OLIMPIADY WIEDZY  

I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 

29 lutego 2020r. w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu  odbył się okręgowy 

etap XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, gdzie ZSOT w Lublińcu 

reprezentowali następujący uczniowie: Denis Kompalla (2TBM), Patrycja Piec (3TB), 

Mateusz Łebek (3TB), Patryk Piekarski (4TIB,) Kamil Drynda (3TB). Najwyższą liczbę 

punktów spośród naszych uczniów osiągnął Denis Kompalla. Osiągnął  on bardzo 

dobry wynik, który nie wystarczył jednak do uzyskania awansu do finału centralnego. Tuż za 

Denisem uplasowała się Patrycja Piec, tracąc do kolegi 1,5 punktu. Tegoroczne zmagania  

w OWiUB  można potraktować jako przetarcie przed kolejną edycją tej olimpiady, ponieważ 

Denis Kompalla może wystartować jeszcze dwukrotnie, a reprezentanci 3TB za rok znów 

powalczą o awans do finału centralnego. W klasyfikacji drużynowej nasi  olimpijczycy 

wywalczyli 5 miejsce na Śląsku, co jest znakomitym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, że 

okręg śląski jest jednym z najmocniejszych w Polsce. Kolejny raz nasi reprezentanci 

udowodnili jak szeroką wiedzę posiadają, ponieważ zadania etapu okręgowego były bardzo 

trudne, niejednokrotnie wykraczając poza program nauczania zawodowych przedmiotów 

budowlanych. Zakres tematyczny olimpiady to nie tylko wiedza z zakresu budownictwa, lecz 

również matematyki, fizyki i chemii. 
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PIŁKARKI RĘCZNE OBRONIŁY TYTUŁ, PANOWIE 

ZNOWU DRUDZY… 

4 marca na hali Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, dzięki uprzejmości 

dyrekcji tej placówki, nasza szkoła została po raz kolejny organizatorem Mistrzostw Powiatu 

w Piłce Ręcznej Licealiady SZS. Do rywalizacji, podobnie jak w siatkówce w kategorii 

dziewcząt i chłopców, zgłosiły się po 3 szkoły. Dziewczęta obroniły tytuł mistrzowski, 

pokonując koleżanki z Zespołu Szkół Zawodowych oraz po zaciętym spotkaniu  

z gospodyniami w końcówce rozstrzygnęły losy kolejnych mistrzostw powiatu i już  

w najbliższą środę o 10:00 w Tarnowskich Górach razem z naszą reprezentacją siatkarek  

i siatkarzy zagrają o awans do półfinału wojewódzkiego i Mistrzostwo Rejonu 

Tarnogórskiego. Panowie kolejny raz zagrali z ogromnym zaangażowaniem i pasją gromiąc 

swoich kolegów z Zespołu Szkół Zawodowych (24:5), jednak grając z rażącą 

nieskutecznością pod bramką rywali w decydującym spotkaniu przegrywają  

z przedstawicielami Zespołu Szkół nr 1 12:16, co kolejny - już 4 rok z rzędu - dało tytuł 

gospodarzom, którzy zagrają w finale rejonu. 

Dziękujemy i gratulujemy naszym reprezentacjom, życząc powodzenia w środę wszystkim 

trzem zespołom. 

Opiekunowie drużyn: H.Sukienik, A.Gawin 
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA 

                                         PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

5 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się etap okręgowy XV edycji 

Olimpiady Przedsiębiorczości o zasięgu ogólnopolskim, obejmujący szeroką wiedzę  

z zakresu różnorodnych dziedzin bezpośrednio związanych z przedsiębiorczością i naukami 

ekonomicznymi oraz z problematyką wynikającą z hasła edycji. 

Motywem przewodnim XV edycji  jest „Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Kultura, 

Struktura, Pracownik”. 

Olimpiada stanowi innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze  

i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. 

Szóstka naszych uczniów: Dworaczyk Mateusz (klasa 4TIB), Świerczok Felicja (klasa 4TIB), 

Wieczorek Michał (klasa 4TI), Magiera Łukasz (klasa 4TI), Czwalińska Julia (klasa 3HT), 

Gawenda Zuzanna (klasa 3HT) dzielnie reprezentowała szkołę i zmagała 

się z trudnymi zagadnieniami w formie współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego 

oceniane były: wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko 

rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze. 

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji 

Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych  

w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. 

 

Opiekun: Jolanta Romańska 
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IX OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA MECHANIKÓW 

6 marca odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników w kategorii Młody Mechanik 

oraz w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych. 

Uczestnikami mistrzostw byli uczniowie klasy 3TM oraz 4TAM. Uczniowie przystąpili 

również do testu dodatkowego w ramach Akcji Filtracja, przygotowanej przez FILTRON, 

partnera konkursu. Zespół uczniowski, który uzyska najwięcej punktów z testu dodatkowego 

otrzyma zieloną kartę - gwarantującą udział w finale. 

Zespoły, które uzyskają najwięcej punktów z testu eliminacyjnego Młody Mechanik i Młody 

Mechanik Maszyn Rolniczych wezmą udział w finałach podczas targów Poznań Motor Show 

2020. 

Najlepsi zawodnicy wytypowani podczas finałów przez Grzegorza Dudę, ambasadora  

IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników otrzymają zaproszenia do garażu Dudy. Ponadto 

dołączą do ekipy mechaników i obejrzą projekty motoryzacyjne, które pojawią się na antenie 

TVN Turbo. 

Jolanta Romańska 
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VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNY 
 

9 marca w ZSOT w Lublińcu odbyły się eliminacje VIII Ogólnopolskiego Konkursu 

Logicznego organizowanego przez Wydział Filozofii, Katedrę Logiki Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. 

 

Do Lublina wysłane zostały prace: Piotra Kulisza, Weroniki Wołowczyk, Karola Wosia  

i Filipa Kudły z 2TI, Klaudiusza Bijaka i Aleksandra Jassaka z 3TI oraz Michała Waltera  

z 2LO.  

 

Bardzo cieszy fakt, że logika przyciągnęła uwagę tylu uczniów, zwłaszcza że konkurs 

odbywał się w naszej szkole po raz pierwszy. Zadania wymagały znajomości podstaw logiki 

matematycznej, dotyczyły klasycznego rachunku zdań, wskazywania błędów logicznych  

w wypowiedziach oraz rozwiązywania niełatwych, ale ciekawych zagadek.  

Brawa dla odważnych. 

 

Katarzyna Myrcik 
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LIST DYREKTOR JOANNY WALCZAK DO 

RODZICÓW W OBLICZU PANDEMII 

 

Szanowni Rodzice, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

od dzisiaj w ZSOT rusza zdalna nauka. Nauczyciele będą wspierali uczniów i przekazywali im 

materiały do samodzielnej pracy w domu. W porozumieniu z uczniami danej klasy będą 

ustalali formę kontaktu w celu omawiania poszczególnych partii materiału zadanego 

elektronicznie czy też nowego materiału. Proponowane formy komunikacji to m.in. maile, 

skype, messenger, i-dziennik  itp.  Szczególną opieką będą objęci uczniowie klas 

maturalnych.  

Szanowni Rodzice, dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych 

zasadach higieny. Zadbajmy również o kondycję psychiczną swoich dzieci. Zachęcam Was 

również  do zaglądania na stronę internetową szkoły oraz i-dziennik.  Sprawdzajcie  

na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS.   

Życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i kreatywności. 

Joanna Walczak 
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LITERACKI SMS 

 
Na piątek 20 marca 2020 roku zaplanowaliśmy w ZSOT finał Ogólnopolskiego Konkursu 

"Literacki sms. Poezja i proza na 160 znaków". Uroczystość się nie odbyła, ale zwycięzcy 

zostali wyłonieni. Dlatego pragniemy pogratulować tym uczniom, którzy wzięli udział  

w konkursie i tym, którzy zostali jego laureatami (wśród 522 prac wyróżniliśmy 12). 

 

Nasz konkurs odbywał się przez 10 lat. Wspierali nas znakomici patroni: Izabela Leszczyna - 

Poseł na Sejm RP i Poseł Andrzej Gawron, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski, 

Śląski Kurator Oświaty i Starosta Lubliniecki. Pragniemy im z gorącego serca podziękować 

za popieranie naszej inicjatywy oraz fundowanie cennych nagród. 

Dziękujemy dyrektor Joannie Walczak za motywowanie do działania i klimat w szkole 

sprzyjający organizacji tak dużych przedsięwzięć. Dziękujemy nauczycielkom języka 

polskiego i biblioteki, które współorganizowały konkurs przez te wszystkie lata. Od 2010 

roku były w tym gronie: Jolanta Wróbel, Beata Dudek i Maria Mikołajczyk-Szczęsna. W tym 

roku dołączyły kolejne dwie polonistki - Justyna Włodarczyk i Cecylia Ochman. Dziękujemy 

także informatykom: Pawłowi Kołodziejowi i Małgorzacie Klimczyk, którzy pomagali nam  

w sprawach technicznych. Dziękujemy uczniom, którzy prezentowali prace plastyczne -  

w tym roku jest to Marcin Grytz z klasy 1TIG - a także ogromnej grupie uczniów II Liceum 

Ogólnokształcącego, którzy co roku potwierdzali swoje menadżerskie talenty, organizując 

finał dla zaproszonych gości. Nasz Dzień Talentów dzięki tym wszystkim osobom przez  

10 lat miał oprawę na bardzo wysokim poziomie. 

                                                                                                                 Katarzyna Myrcik 
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SZKOLNY KONKURS LEKTUROWY 

27 marca 2020 dokładnie o 15.00 na fanpage'u ZSOT na Facebooku wystartował 

spontanicznie Szkolny Konkurs Lekturowy. Zainteresowanie uczniów potwierdziło, że 

niezależnie od sytuacji, można i trzeba stawiać sobie wyzwania. 180 osób kliknęło na zdjęcie 

konkursowe, a 29 osób przysłało odpowiedzi. Zadanie wcale nie było łatwe, bo żeby 

odgadnąć tytuły, trzeba było znać treść lektur. 

Można pogratulować zwycięzcom, a są to: 

- Julia Popanda 3LO 

- Martyna Widuch 3LO 

- Aleksandra Kozuch 2LO 

- Michał Walter 2LO 

- Emilia Bejm 2LO 

- Maja Cyroń 2LO 

- Maria Krawczyk 2LO 

- Natalia Dmowska 3LO 

- Jessica Kotysz 3LO 

- Natalia Kozuch 4TAM. 

O   włos    od   czołówki     znalazło   się    pięć  uczennic,    które    zdobyły   1   punkt  mniej: 

- Wiktoria Stefanik 2LO 

- Oliwia Feliks 2LO 

- Monika Małkowska 4TIB 

- Zuzanna Stryczak 4TAM 

- Oliwia Gansiniec 2LO. 

 

Kto chce, może się  sprawdzić  
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AKCJA ŻONKILE  

19 kwietnia, czyli w niedzielę, przypada 77. rocznica wybuchu powstania w getcie 

warszawskim. Co roku w tym dniu prowadzimy w szkole akcję Żonkile. 

Dlaczego żonkile? Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, 

który przeżył likwidację getta, do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik 

Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom, przynosząc te żółte, wiosenne 

kwiaty. 

Akcji towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie 

solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Dla nas to bardzo ważne słowa. 

Dlatego w niedzielę będziemy publikować swoje zdjęcia lub zdjęcia żonkili i innych żółtych 

kwiatów, które wykonacie sami. 

Kwiaty można zrobić z papieru według szablonu - podajemy propozycję  

w linku: https://bit.ly/3bKAWGJ - albo inaczej - jako origami, przedszkolną kolorowankę, 

kwiat z bibuły, szmatki czy zdjęcie z ogródka. Zdjęcia publikujemy jako komentarze  

do wiadomości na szkolnym fanpage'u. 

Akcje, w których podtrzymujemy pamięć o bohaterach i ofiarach, jednoczą naszą społeczność 

i budują wspólną tożsamość opartą na najwyższych wartościach. Wierzymy, że podobnie jak 

poprzednio, przyłączycie się do ambasadorów tego wydarzenia 

 

 

https://bit.ly/3bKAWGJ?fbclid=IwAR0kSRqVbIVaCsoLrnjqvJOrYIDSeL5OuGYLd9V1VOaUN7BagCplOBMlH_A
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ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW 

 

 

 

 

 

 

 



                             ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

 

 

                       KRONIKA SZKOLNA  2019/ 2020 
 

 

 

 

MATEMATYCZNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

PIOTRA KULISZA 

28 kwietnia 2020 r. ukazał się nowy numer czeskiego czasopisma matematycznego 

„Matematika-Fyzika-Informatika”. W każdym z kwartalników zawarte są dwa zadania 

matematyczne, które mogą rozwiązać czytelnicy. W kwietniowym numerze wśród trzech 

poprawnych rozwiązań jednego z problemów matematycznych, znalazło się rozwiązanie 

Piotra Kulisza - ucznia klasy 2TI Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych. 

„Matematika-Fyzika-Informatika” jest oficjalnym czasopismem Związku Czeskich 

Matematyków i Fizyków (JČMF). Zawarte w nim zadania nie są jednak pisane tylko przez 

czeskich uczonych, w ostatnim wydaniu pojawiło się także zadanie Kanadyjczyka. Magazyn 

ukazuje się regularnie już od 1991 roku i jest bardzo ceniony w świecie matematycznym. 

Piotrkowi serdecznie gratulujemy.  

 

Brawo TY! 

 

Grażyna Kaczorowska 
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SUKCES MATURZYSTKI 

 

Stowarzyszenie Cognitis ogłosiło wyniki XI edycji ogólnopolskiego konkursu Talent  

za Talent. Miło nam poinformować, że w gronie 24 finalistów z całej Polski znalazła się Julia 

Wieczorek – tegoroczna maturzystka z klasy menadżerskiej liceum ogólnokształcącego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych.  

Konkurs skierowany był do uczniów ostatnich klas szkół średnich, którzy w trakcie swojej 

edukacji przedmaturalnej wykazali się aktywnością, zaangażowaniem społecznym  

oraz naukowym, jak też umiejętnościami przywódczymi i kompetencjami matematycznymi. 

Pierwszy etap trwał od 15 marca do 30 kwietnia. Zadaniem uczestników było przygotowanie 

formularza doświadczeń oraz wskazanie swoich cech charakteru, które wpływają na kształt 

podejmowanych przez nich działań w życiu codziennym. W następnym etapie najlepsi liderzy 

spotkają się w Warszawie na wydarzeniu, podczas którego sprawdzane będą ich umiejętności 

podejmowania inicjatywy oraz przewodzenia i angażowania się w prace grupy. Gala finałowa 

ogólnopolskiego konkursu Talent za Talent odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, jednak jego termin nie jest jeszcze znany z powodu sytuacji epidemiologicznej  

w Polsce. 

 Warto zaznaczyć, że konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, jak również patronatem wielu prestiżowych uczelni: m. in. Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, 

Politechniki Wrocławskiej oraz patronatem medialnym miesięcznika "Perspektywy".  

Patronaty znamienitych uczelni umożliwią naszej laureatce udział ciekawych projektach  

i kształtowanie swoją przyszłości, zdobywanie kolejnych doświadczeń i osiągnięć, które 

korzystnie wpływają na rozwój kariery zawodowej. Trzymamy kciuki za dalszy udział Julii  

w projekcie i życzymy powodzenia!  
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Opiekunką konkursu jest nauczycielka matematyki-  Grażyna Kaczorowska 
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FINALIŚCI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

LOGICZNEGO 

                                                                                                                    

Michał Walter z 2LO i Piotr Kulisz z 2TI - zakwalifikowali się do finału VIII 

Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

 

Nasi najlepsi: 

 

1. Michał Walter 2. Piotr Kulisz 3. Filip Kudła 4. Klaudiusz Bijak 5. Weronika Wołowczyk  

6. Karol Woś 7. Aleksander Jassak. 

Zadania były trudne, a Konkurs Logiczny KUL w ZSOT odbywał się po raz pierwszy. 

Między miejscem 2 i 3 był tylko jeden punkt różnicy! 

 

 

Katarzyna  Myrcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/konkurslogiczny/?__tn__=K-R&eid=ARCs0LbJmIGlv4c6epbMtO_vZau2JQajbOb-DAKfFoawoIa2lvcBkDskwMETd4EW-W0fpEfDAgFkgrZK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC046_Dd7z1RtmsDK8_HRlijdzslbz4ZJRk2C3jjlbZzrRLvz6OtTvORCcd2sofI7O9OHbt6Xmgftubb62RO7KbrNTThFPodlS0qjQQG5LdEY7c4yfm8ZOgChJk_fnlGTxXf3DRi3Y56Ce0RZVcBvAk9kK1W4UDUpAX3hREh-R1Nf5RrZYUhDzaqTVUXqD5jzz1KS8hhkG7sf5euwZJc3ZAU_a5WJEsaXsu7p1RLubLf9hPe6QywgF1pt-NucbOojF1eoc4UBo3CsJRxS4xCmCqaDBF3epHWUAmg3xXy_nqPIUKkFrJmKMeXzowEyHhr4OJQbNli8kIml9BKqI9dQ
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MATURA INNA NIŻ WSZYSTKIE 

Od 8 czerwca, młodzież, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-

Technicznych w Lublińcu, podobnie jak w całej Polsce, mierzą się z egzaminami 

maturalnymi i związanymi z nimi wyjątkowymi procedurami i obostrzeniami. Ze względu  

na obecną sytuację epidemiologiczną dla wszystkich jest to nie tylko trudny życiowy 

egzamin, ale równocześnie spore przedsięwzięcie organizacyjne. Wymagało ono ponownego 

podjęcia trudu przygotowania list zdających w zmniejszonych liczebnie grupach  

oraz powołania przedstawicieli komisji nadzorujących zgodnie z nowymi wytycznymi. 

Szkoła została zaopatrzona w środki dezynfekcyjne znajdujące się przy wejściach,  

na korytarzach i w każdej z sal egzaminacyjnych. Otwarto nieużywane w zwykłych 

warunkach wejścia, aby uczniowie nie musieli się tłoczyć, ustalono jednocześnie trzy godziny 

wejścia do szkoły, co pozwoliło maturzystom na swobodne zapełnienie każdej sali w sposób 

gwarantujący zachowanie bezpiecznych dystansów. Nauczyciele rozdawali karty 

egzaminacyjne w rękawiczkach i oczywiście wszyscy, zarówno zdający, jak i nadzorujący, 

mieli zasłonięte twarze do momentu zajęcia swych miejsc na salach egzaminacyjnych. Mimo 

tych nadzwyczajnych procedur humory zdawały się jednak maturzystom dopisywać,  

co wyczytać można było z uśmiechniętych oczu błyszczących nad różnokolorowymi 

maseczkami. Mamy nadzieję, że efekty egzaminów będą również zadawalające, czego 

maturzystom z całego serca życzymy! 
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POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS 

 

Gratulujemy wszystkim, Wam i sobie (nauczycielom), zamknięcia tego trudnego dla szkół 

okresu. Zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020 z  pozytywnym efektem. Mamy nadzieję,  

że wykorzystaliście zdalne nauczanie dla własnego rozwoju, a nie tylko zdobywania ocen, 

i z perspektywy czasu okres ten okaże się dla Was cennym doświadczeniem. Jeśli ktoś 

przykładał się do nauki, mógł jedynie wiele zyskać. 

Teraz jednak nadchodzą wakacje i to nimi wypada nam się zająć. Życzymy Wam więc 

prawdziwego odpoczynku, pełnego ruchu na świeżym powietrzu, z dala od komputerów,  

a jeśli to możliwe, w gronie serdecznych przyjaciół. Bawcie się, plażujcie, zdobywajcie 

górskie szczyty, by od września móc znów zdobywać te edukacyjne, a jednocześnie  

nie zapominajcie o bezpieczeństwie. Powodzenia i do zobaczenia! 

 

  

 


