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NIETYPOWE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 

Ze względu na trwającą pandemię, rok szkolny 2020/2021 zainaugurowany został inaczej niż 

zawsze. Nie było spotkania całej społeczności szkolnej z panią dyrektor Joanną Walczak  

na sali gimnastycznej, która tym razem skierowała kilka słów do uczniów „Kazika”  w innej 

formule: 

https://www.youtube.com/watch?v=HVMol0HIhnU 

 

 

Uczniowie poszczególnych klas zebrali się w wyznaczonych salach wspólnie  

z wychowawcami i po omówieniu najistotniejszych kwestii organizacyjnych, rozeszli się  

do domów. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVMol0HIhnU
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ZROBILIŚMY KOLEJNY SKOK NA UNIJNĄ KASĘ 

1 października 2020 r. w ZSOT zainaugurowany został kolejny projekt w ramach 

„Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego” POWER VET dla uczniów technikum hotelarskiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Projekt zatytułowany „Staże zagraniczne jako 

kolejny krok do kariery” nr 2020-1-PL01-KA102-079091 realizowany będzie w trzech 

turach (w każdej po 16 osób): 

1 grupa - maj 2021 Malta – hotel "Labranda Riviera Resort&spa" w Mellieha, 

2 grupa - październik 2021 Malta, 

3 grupa - wiosna 2022 Cypr "Elias Beach" w Limassol. 

Praktykanci będą pracować w luksusowych hotelach na wszystkich stanowiskach -  

w recepcji, restauracjach, pubach, części rekreacyjno-sportowej czy obsłudze pięter. Będą 

również pomagać w organizowaniu kursokonferencji czy imprez turystycznych związanych  

z organizacją wycieczek i rejsów dla gości. 

Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży  

w firmach działających w branży hotelarsko-turystycznej. Celem projektu jest również rozwój 

zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą oraz ich 

rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, 

poznanie kultury na Cyprze i Malcie, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, jak  

i europejskim rynku pracy. Ich szanse na zatrudnienie będą wtedy większe niż innych. 

Podczas pobytu za granicą uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje 

zawodowe, jak i wiedzę o innych krajach, która pozwoli im lepiej kształtować drogę 

zawodową. 
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                                                                    Koordynatorka projektu:  Anna Giemza-Jurga 
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PROJEKT „LEKCJE Z ZUS” 

 

Rozpoczęliśmy kolejną sesję realizacji projektu edukacyjnego Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych „Lekcje z ZUS”. W projekcie on-line uczestniczą uczniowie z klas: 3TH, 2LOp, 

2BHg, 4TL, 2LOg, 2TI, 3LO.Celem projektu jest kształtowanie świadomości młodzieży  

na temat ubezpieczeń społecznych, nauka zasad solidaryzmu społecznego oraz przekazanie 

praktycznej wiedzy przyszłym przedsiębiorcom. 

Projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS" składa się z czterech tematów: "Świadomy zawsze 

ubezpieczony", "Co Ci się należy, gdy płacisz składki", "Renty i emerytury", "e-ZUS, czyli 

firma pod ręką".  

W grudniu  uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyć będą w olimpiadzie „Warto 

wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. 

 

                                                                                 Szkolny koordynator: Jolanta Romańska 
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ZDALNE NAUCZANIE 

16.10.2020 r. szkoła, ze względu na nasilającą się pandemię, rozpoczęła pracę w  trybie 

zdalnym. 

Dyrektor szkoły, Joanna Walczak, zwróciła się do uczniów: 

„Uczniów proszę o stały  kontakt z wychowawcami, którzy m.in.  przekażą Wam stałe ID 

nauczycieli do pracy na platformie zoom. Wykorzystajcie ten czas dla siebie, dla swojego 

rozwoju z dbałością o wiedzę i umiejętności, które macie możliwość nabyć podczas zajęć 

zdalnych z nauczycielami. Apeluję też do Was, drodzy Uczniowie,  o uczciwość i sumienne 

zaangażowanie. Życzę Wam spokoju, dużo zdrowia i rozsądku. Głowy do góry!” 

 

Nikt z nas nie przypuszczał wówczas, że do murów szkolnych wrócimy dopiero   

15.05.2021 r. … 
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XVLII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ 

23 października 2020 r.  zostały rozegrane zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy Technicznej 

w całkowicie nowej formule na platformie internetowej. Uczniowie  klasy 3TBM, 4TM 

zmagali się z trudnymi zagadnieniami technicznymi.  

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest: 

• stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,  

• budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania 

techniką,  

• rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,  

• rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie 

postaw społecznych uczniów,  

• rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia 

przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania 

odpowiednich kompetencji. 

Zewnętrznym organizatorem olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 

Naczelna Organizacja Techniczna z siedzibą w Warszawie.  

Patronat honorowy nad olimpiadą objął Minister Edukacji Narodowej. 

 

                                                                                        Opiekun: Jolanta Romańska 

 



                             ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

 

 

                       KRONIKA SZKOLNA  2020/ 2021 
 

 

 

7 
 

 

Projekt "Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży- 

BAKCYL" 

ZSOT w Lublińcu został zakwalifikowany do kolejnej edycji projektu "Bankowcy dla 

Edukacji Finansowej Młodzieży- BAKCYL". 

26 października   klasa 2TLp uczestniczyła w projekcie on-line na platformie webinarowej. 

Zajęcia na temat: „Rynek finansowy - zaufanie w biznesie” przeprowadził ekspert warszawskiego 

sektora bankowego. Projekt stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania  

na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. 

Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia: 

1. Rola banku w gospodarce. 

a. Bank jako instytucja zaufania publicznego. 

b. Jak funkcjonuje bank. 

2. Bank centralny. 

3. Bankowość polska – zarys historyczny. 

4. Nadzór nad rynkiem finansowym. 

a. Rola Komitetu Stabilności Finansowej i instytucji go tworzących. 

5. Instytucje rynku finansowego. 

6. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne.  

BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Partnerem projektu jest Związek Banków Polskich. Patronat 

honorowy objął Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Finansów. 

              Koordynator szkolny projektu: Jolanta Romańska 
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SUKCES W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE STATYSTYCZNEJ  

5 listopada 2020 r. na platformie internetowej odbył się szkolny etap olimpiady  o zasięgu 

ogólnopolskim, obejmującej wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych  

w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Trójka 

naszych uczniów bardzo dobrze poradziła sobie z trudnymi zagadnieniami z zakresu 

statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz narzędzi analizy statystycznej  

i zakwalifikowała się do II etapu- okręgowego. Uczniowie, którzy będą reprezentować naszą 

szkołę w zawodach okręgowych to: Michał Walter (klasa 3LO), Kacper Dłubała (klasa 2TIg), 

Kacper Bartocha (klasa 4TI). 

W olimpiadzie wzięło udział 1840 uczniów z 262 szkół z całej Polski. 

Organizatorem olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo 

Statystyczne w Warszawie, zaś patronat  objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

 

 

Opiekunem i organizatorem szkolnego etapu olimpiady była pani Jolanta Romańska. 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI 
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BohaterON w Twojej szkole 
 

BohaterON w Twojej szkole - tak nazywa się projekt, który uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcąco-Technicznych realizowali na lekcjach etyki. W ramach projektu powstał 

list do powstańców warszawskich oraz prezentacja. Inspiracją do jej stworzenia był film pt. 

"Co powstańcy warszawscy chcieliby przekazać współczesnej młodzieży". Uczniowie 

postanowili napisać do powstańców o sobie samych i swoim pokoleniu. Powstało wiele 

pięknych, szczerych i poruszających wypowiedzi. 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



                             ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

 

 

                       KRONIKA SZKOLNA  2020/ 2021 
 

 

 

11 
 

 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  GEOGRAFICZNY GEO- PLANETA 

30 listopada 2020 r. uczniowie ZSOT wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie 

Geograficznym Geo- Planeta. Test konkursowy odbył się zdalnie, składał się z dwóch części: 

testowej- z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz opisowej. W kategorii szkół 

ponadpodstawowych "Żak" wzięło udział 32 uczniów ZSOT z klas: 1LO, 2LOp, 2LOg, 

2TLp, 4TL. 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania  Wiedzy i Kultury 

Regionalnej "Pokolenie" przy współpracy merytorycznej Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

 

                                                              Beata Kąpielska, Krzysztof Marszałek 
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„Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży- BAKCYL” 

Nasza szkoła została ponownie zakwalifikowana do ostatniej już edycji projektu  "Bankowcy 

dla Edukacji Finansowej Młodzieży- BAKCYL". 

Od 30 listopada do 01 grudnia br. uczniowie klas: 4TM i 4TI uczestniczyli w ww. projekcie, 

który tym razem przybrał formę zdalną. 

Uczniowie wzięli również udział w zajęciach przeprowadzonych przez ekspertów 

warszawskiego sektora bankowego:  Moje finanse- myślę przedsiębiorczo (klasa 4TM),  Rynki 

finansowe- zaufanie w biznesie (klasa 4TI). 

"Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży- BAKCYL" to strategiczne, długofalowe 

partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu 

wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego  

z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali 

Europy “Bankowcy dla Edukacji”.  

Szkolny koordynator projektu i organizator zajęć: Jolanta Romańska 
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„Bo na Święta mi się zdaje, każdy chce być Mikołajem” 

Kolejny  rok z rzędu nasza szkoła całym sercem wspiera  piękną akcję charytatywną, której 

organizatorkami są dwie niesamowite panie : p. Iwona Kuźnik –Gawin oraz p. Danuta 

Kuciejczyk.  W tym roku zbieraliśmy ubrania, środki higieny osobistej, chemię gospodarczą  

i  żywność na rzecz Hospicjum Domowego św. Franciszka w Katowicach. Zebrane produkty 

zostały przekazane podopiecznym tej placówki.  

Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzinom oraz nauczycielom za przyłączenie się  

do akcji.  

 

 

 

                                                          Anna Kubat, Mariola Strzoda, Alina Lipowska 
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Sukces uczniów w XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 

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. Kacper Dłubała (klasa 2TIg) 

2. Michał Walter (klasa 3LO) 

3. Aleksander Jassak (klasa 4TI) 

4. Adrian Adamek (klasa 4TI). 

Uprawnionych do wzięcia udziału w eliminacjach szkolnych XVI edycji olimpiady było 3966 

zawodników z pięciu okręgów: katowickiego, warszawskiego, krakowskiego, poznańskiego  

i wrocławskiego. 

Opiekun: Jolanta Romańska 
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Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa - ambicje i rzeczywistość  

w Niemczech, Islandii, Polsce, Turcji i Estonii - Projekt Erasmus+ 
 

Od września 2020 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych 

w Lublińcu rozpoczęli pracę nad nowym dwuletnim projektem Erasmus+ w akcji KA2 

Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne. Projekt w całości finansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej. 

Wszystkie zaplanowane działania związane są z problemem równości. Tytuł projektu brzmi: 

„RÓWNOŚĆ - KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ potwierdza: 

«Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa» (artykuł 20) - ambicje i rzeczywistość  

w Niemczech, Islandii, Polsce, Turcji i Estonii” („EQUALITY - The CHARTER OF 

FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION confirms: «Everyone is equal 

before the law» (Article 20) – ambition and realty in Germany, Iceland, Poland, Turkey and 

Estonia”). 

W projekt zaangażowały się szkoły z Niemiec, Islandii, Turcji i Estonii. Wszystkie szkoły 

partnerskie są szkołami średnimi kształcącymi w profilu zawodowym. Celem projektu jest 

zapoznanie się z sytuacją panującą w krajach uczestniczących w kontekście różnych form 

równości, dotyczącą regulacji prawnych oraz charakteru praw podstawowych obowiązujących 

w Unii Europejskiej. Projekt obejmuje pięć spotkań międzynarodowych, co umożliwia 

uczniom podróżowanie do krajów UE oraz państw stowarzyszonych, nawiązywanie 

kontaktów międzynarodowych, poznawanie nowych kultur i doświadczanie nowych sytuacji. 

Zaplanowane działania będziemy realizowali w czterech fazach poświęconych różnym 

aspektom związanych z równouprawnieniem i równością: 

Faza 1: Równość płci 

Faza 2: Równość w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i starszych 

Faza 3: Równość w odniesieniu do tożsamości seksualnej i orientacji seksualnej 

Faza 4: Równość w odniesieniu do mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.  

Koordynator projektu – Anna Giemza-Jurga 
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Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny 

Krąg" 

3 grudnia 2020 r. w ZSOT odbył się szkolny- I etap XVI Olimpiady Wiedzy o Unii 

Europejskiej "Gwiezdny Krąg". Do eliminacji przystąpiło 26 uczniów naszej szkoły z klas: 

1LO, 2LOp, 3LO, 2TLp. I etap olimpiady polegał na rozwiązaniu testu składającego się  

z 50 pytań w czasie zaledwie 30 minut. Miło nam jest poinformować, że aż 13 uczniów 

zdobyło wystarczającą ilość punktów, kwalifikujących do udziału w etapie regionalnym 

olimpiady. Są to: Maja Cyroń, Michał Walter, Kacper Kosiak, Feliks Oliwia, Julia Łubowska, 

Zofia Maciuch, Julia Jajszczyk, Kamil Teodorowski, Martyna Roter, Mateusz Naczyński, 

Jakub Skowronek, Agnieszka Jagusiok i Kamil Górniak. 

Olimpiada organizowana jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce  

oraz sieć Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce. Nagrodą główną jest płatny staż  

w Parlamencie Europejskim. 

 

                                                                   Iwona Lewke, Beata Kąpielska, Alina Lipowska 
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

3 grudnia 2020 r., tym razem w formie on-line, odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady 

Przedsiębiorczości. Hasłem przewodnim XVI edycji tegorocznej olimpiady był  „Biznes  

w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”. W olimpiadzie uczestniczyło 15 uczniów 

klasy  4TI, 4TL, 3TH, 3LO oraz 2TBHg.  

Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym  

i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada zyskała już status jednej z największych 

olimpiad przedmiotowych w kraju. Olimpiada 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 merytoryczny olimpiady: Jolanta Romańska 
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KAZIKOWY WOLONTARIAT 

Dnia 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Szkolny Klub 

Wolontariatu w naszej szkole działa od wielu lat. Co roku odkrywamy nowe płaszczyzny 

działalności wolontaryjnej na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym, we współpracy ze 

stowarzyszeniami i  innymi  instytucjami. Pracujemy jako wolontariusze w świetlicy Szkoły 

Podstawowej nr 3 , pomagamy podopiecznym MOPS-u w nauce,  pracujemy jako animatorzy 

w ramach imprez organizowanych w LUBITECE. Wspieramy  MOPS w pracy jako 

wolontariusze w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności, co roku bierzemy udział w finale 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Wraz z OSP, KPP co roku od 9 lat współorganizujemy Piknik Zdrowia w lublinieckiej 

leśniczówce, na którym uczymy dzieci klas I- III szkół podstawowych  praktycznych zasad 

udzielania I pomocy przedmedycznej.  Szerzymy ideę czytelnictwa w lublinieckich 

przedszkolach. Uczestniczymy w akcji zbierania nakrętek na pomoc chorym dzieciom, 

włączamy się jako wolontariusze w happeningi i imprezy charytatywnej na ich rzecz. Od 4 lat 

szerzymy ideę transplantacji  i zdrowego stylu życia biorąc czynny udział w kampanii  

i współpracując z "Fundacją Twoje TAK ma znaczenie” zachęcamy społeczność lokalną  

do udziału w bezpłatnych badaniach przesiewowych. Tradycją  już jest nasz udział   

w „Szlachetnej Paczce” oraz praca w magazynie finału akcji mieszczącym się  

w murach  ZSOT. W ramach działalności   „Klubu Seniora” organizujemy  dla jego 

członków  zajęcia usprawniające kompetencje społeczne. Organizujemy  cykliczne zbiórki 

karmy dla zwierząt.  

Te inicjatywy i wiele innych  pomagają nam się angażować i szerzyć ideę wolontariatu. 

Nawet będąc w izolacji, ucząc się na odległość, potrafimy zebrać się razem i czynić dobro.  

Uczestniczymy w zdalnych akcjach społecznych: „Zapal się na niebiesko”, „Będzie dobrze  

w Powiecie Lublinieckim”, „COVID-19- podziękowania medykom”, „Kazikowy Folder 

Życzliwości”. Nie zamykamy się na potrzeby innych. Pomagamy dzieciom w nauce, robimy 

starszym sąsiadom zakupy, pomagamy osobom będącym w kwarantannie.  

Niezmiennie od wielu lat stoimy na stanowisku, że chcemy dawać innym dobro i obiecujemy, 

że będziemy nadal aktywnie pracować. Bo dobro to jedna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją 

dzieli… 
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SUKCES UCZNIA W KONKURSIE WIEDZY INŻYNIERII 

MATERIAŁOWEJ „ MATERIALY I TECHNOLOGIE XXI WIEKU” 

Miło mi poinformować, iż uczeń klasy 4TM - Bartłomiej Kazek  zakwalifikował się do finału 

Konkursu Wiedzy Inżynierii Materiałowej „Materiały i Technologie XXI wieku”. Celem 

konkursu jest: 

- wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi materiałami  

i technologiami oraz szeroko pojętą inżynierią materiałową, 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz poszerzanie i pogłębianie wiedzy uczniów  

z zakresu inżynierii materiałowej w oparciu o różne źródła informacji, 

- wykorzystanie umiejętności planowania eksperymentów naukowych oraz analizy  

i interpretacji wyników badań naukowych, kształtowanie umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów naukowo-technicznych, 

- podkreślenie roli nowoczesnych materiałów i technologii we współczesnym świecie. 

Opiekun merytoryczny- Jolanta Romańska 
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Czterech licealistów z ZSOT w II etapie Olimpiady Geograficznej 

8 grudnia 2020 r. Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Sosnowcu podał  

do wiadomości wyniki weryfikacji prac I etapu. Do drugiego etapu zakwalifikowano 

uczniów: Oliwię Feliks z klasy 2LOp, Weronikę Wołowczyk z klasy 2LOg, Kamila Górniaka 

z klasy 1LO oraz Michała Waltera z klasy 3LO. Pierwszy etap olimpiady polegał na napisaniu 

indywidualnej pracy na jeden z wybranych tematów. Weronika, Kamil i Michał wybrali 

tematykę związaną z turystyką i podjęli się opracowania projektu jednodniowej wycieczki 

krajoznawczej (pieszej lub rowerowej). Tak więc powstały bardzo ciekawe projekty, każdy 

opisujący inny obszar Ziemi Lublinieckiej. Oliwia natomiast zdecydowała się na tematykę 

zdrowotną: "Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności i rozprzestrzeniania się 

chorób w województwie śląskim na przykładzie boreliozy." Prace naszych uczniów oceniali 

pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i otrzymały one bardzo 

wysoką punktację. Progiem kwalifikującym do drugiego etapu jest 75 pkt na 100. Prace 

naszych uczniów otrzymały punktację między 77 a 90 pkt na 100. 

Oliwii, Weronice, Kamilowi, Michałowi gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia  

w II etapie olimpiady. 

Opiekę merytoryczną nad pracami do I etapu sprawowała Beata Kąpielska. 
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OKRĘGOWY ETAP OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 

STATYSTYCZNEJ 

10 grudnia 2020 r. na platformie internetowej MS Teams odbył się etap okręgowy 

Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, obejmującej  wiedzę z dziedziny nauk 

ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja  

oraz handel. Olimpiada odbyła się w pracowni komputerowej w szkole przy spełnionych 

wymaganiach stawianych przez organizatorów zawodów okręgowych. Uczniowie, którzy 

reprezentowali naszą szkołę w zawodach okręgowych to Michał Walter (klasa 2LO)  

oraz Kacper Dłubała (klasa 2TIg). Organizatorem olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny 

i Polskie Towarzystwo Statystyczne w Warszawie. 

Patronat nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

Opiekun olimpiady: Jolanta Romańska 
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FINAŁ KONKURSU WIEDZY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 

„MATERIAŁY I TECHNOLOGIE XXI WIEKU” 

11 grudnia 2020 r. na platformie ZOOM odbył się finał konkursu wiedzy o  inżynierii 

materiałowej „Materiały i Technologie XXI wieku”. Uczeń klasy 4TM - Bartłomiej 

Kazek  dzielnie reprezentował naszą szkołę, odpowiadając na trudne pytania ekspertów  

i zdobył III miejsce w konkursie.  Bartek wykazał się ogromną wiedzą związaną  

z nowoczesnymi materiałami i technologiami oraz szeroko pojętą inżynierią materiałową. 

 

Opiekun merytoryczny- Jolanta Romańska 
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „LEKCJE Z ZUS”  

ORAZ OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ  

O UBEZPIECZANIACH SPOŁECZNYCH” 

Projekt „Lekcje z ZUS” zwieńczyła olimpiada  „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 

społecznych” przeprowadzona w formie zdalnej 14 grudnia 2020 r. Wzięło w niej udział  

łącznie 25 uczniów z klasy 2LOg, 2BHG, 2TIg, 3LO, 3TH, 4TL. Uczniowie musieli wykazać 

się znajomością trudnej tematyki związanej z aktualnymi informacjami o zadaniach 

realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wysokościami bieżących składek, 

zagadnieniami związanymi z systemem emerytalnym i założeniem własnej firmy  

oraz wieloma świadczeniami przewidzianymi w polskim systemie zabezpieczenia 

społecznego.  

Zarówno projekt, jak i olimpiadę  honorowym patronatem objął Minister Edukacji Narodowej 

oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Jolanta Romańska- koordynator szkolnego projektu i opiekun 
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Cztery licealistki z ZSOT w II etapie Olimpiady Wiedzy  

o Mediach 
 

Z dumą informujemy, że do ponadregionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach 

zakwalifikowały się 4 uczennice naszej szkoły: Julia Jajszczyk z klasy 3LO (nauczyciel 

prowadzący-  Gabriela Berbesz-Kupiec) oraz trzy uczennice klasy 2LO: Marta Ogłodzińska, 

Julia Plaza, Nadia Gembała (nauczyciel prowadzący-   Katarzyna Myrcik). 

  

Gratulujemy i trzymamy kciuki, zwłaszcza że w ubiegłych latach trzy uczennice naszej 

szkoły: Agata Ciesielska, Oliwia Szopa i Julia Jajszczyk zakwalifikowały się do ścisłego 

finału, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim. 

Może i tym razem los uśmiechnie się do kogoś z Lublińca? 
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"ZOOM NA MATEMATYKĘ" 

 

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Marcina Grytza, ucznia klasy 2TIg, który zdobył III 

miejsce w regionalnym konkursie " Zoom na matematykę", zorganizowanym przez V Liceum 

Ogólnokształcące w Częstochowie. 

  

                                                                                                                 Gratulacje! 
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Maraton Pisania Listów 
 

#MaratonPisaniaListow to międzynarodowe wydarzenie zapoczątkowane w Polsce w 2001 

roku przez Amnesty International Polska. 

Przez ostatnie dwa tygodnie w ZSOT zgromadziliśmy 232 listy w obronie 10 

prześladowanych osób z takich krajów jak: Burundi, Turcja, RPA, Chile, Kolumbia, Arabia 

Saudyjska, Pakistan, Myanma, Algeria i Malta. 

35 uczniów i uczennic naszej szkoły pisało listy ze swoimi rodzinami po polsku, angielsku  

i francusku. 

Składam Wam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i aktywność w sprawie obrony 

praw człowieka. Dziękuję także nauczycielkom, które zmotywowały swoje klasy do tak 

licznego udziału w akcji - Oldze Gerasymiv i Annie Giemzie-Jurdze. Szczerze mówiąc, nikt 

nie liczył, że odzew młodzieży będzie tak duży w sytuacji, kiedy szkoły są zamknięte. Duże 

zaskoczenie. Piękna postawa. 

Brawo!  

 

 

                                                                 Szkolny koordynator- Katarzyna Myrcik 

 

https://www.facebook.com/hashtag/maratonpisanialistow?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVAOXxuETqr3dC_dO4VpiA_Yt-z7vBTZEQ0SzMyUbHi2-pqvTcIyvwWHBG-tAfHpFRntdF-pqdAxeW0OVPdiz0bXWPYmKy7OcxScBDijd1quW-4gB359fmmwfLf9VRttwph4Omf2S4r4FW2l-Pale9e9EhoI6X8b-BGDEvppw9bEq_nKjWB84Jo7UJ-F8PFVkM&__tn__=*NK-R
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Szlachetna Paczka 2020 
 

Szlachetna Paczka stała się tradycją naszej szkoły i kształtuje pozytywne postawy uczniów 

"Kazika". Przygotowanie tej paczki było trudniejsze niż zwykle, ponieważ odbywało się 

zdalnie. Mimo wielu obaw, czy podołamy, okazało się, że z każdym dniem przybywało 

prezentów. 

Ogromne podziękowania dla Was, drodzy uczniowie, dla Waszych rodziców – bez Was nie 

byłoby tej paczki. Dziękujemy Zuzi Gawendzie- uczennicy klasy 4HT za koordynowanie 

akcji – Zuzia to był kawał dobrej roboty! Dziękujemy nauczycielom, absolwentom, 

wolontariuszom, którzy ciężko pracowali w weekend w magazynie Szlachetnej Paczki, a 

przedszkolu „Wyspa Szkrabów” za przyłączenie się do akcji. 

  

 
 

                                                               Alina Lipowska, Mariola Strzoda, Ania Kubat 
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SUKCES UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE ZUS 

„WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH 

SPOŁECZNYCH” 

14 grudnia 2021 r. uczniowie rozwiązali test on-line z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. 

Zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na 20 pytań. Dotyczyły one całego obszaru 

ubezpieczeń społecznych – od zasiłków po emerytury i zasady rozliczeń z ZUS. Oprócz 

wiedzy niezbędna była też umiejętność zdalnej pracy z wykorzystaniem aplikacji 

komputerowych, jak i czas wykonania testu. 

Decyzją Komitetu Głównego ZUS, uczniowie z naszej szkoły znaleźli się w gronie 

najlepszych uczniów (na max 60 pkt uczniowie zdobyli w sumie 59 pkt oraz świetny czas 

rozwiązania testu) i będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach okręgowych  19 marca 

2021 r. 

Uczniowie zakwalifikowani od II etapu to: Michał Walter (klasa 3LO), Kacper Dłubała (klasa 

2TIg), Dawid Jastrzębski (klasa 2BHg). 

W tym roku szkolnym  w olimpiadzie wzięło udział 14 307 uczniów z 754 szkół z całej 

Polski.  

Jolanta Romańska- opiekun 
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Konkurs Plastyczny na Ozdobę Bożonarodzeniową 2020 

15 grudnia 2020 r., podczas posiedzenia Rady Rodziców ZSOT, zostały zaprezentowane 

prace uczniów biorących udział w konkursie plastycznym na ozdobę bożonarodzeniową. 

Biorąc pod uwagę misterność wykonania, czasochłonność prac i oryginalność pomysłów, 

Rada Rodziców postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników! 

Miejsce I: Grzegorz i Michał Krawczyk, Kacper Kempa, Zofia Maciuch 

Miejsce II: Martyna Świtała, Natalia Kontny, Klaudia Dragon, Łukasz Ptok, Aleksandra 

Kozuch 

Miejsce III: Magdalena Głusiec, Krzysztof Szczęsny, Oliwia Feliks, Paulina Respondek, Julia 

Henne 

Dziękujemy Radzie Rodzicom za ufundowanie nagród, a za uczestników trzymamy kciuki, 

ponieważ ich prace biorą udział w Regionalnym Konkursie Plastycznym na Ozdobę 

Bożonarodzeniową organizowanym przez GCKiI w Kochanowicach!  

 

 

  

                                                                             Milena Doleżych-Szymiczek 
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PROJEKT „ MOJE FINANSE” 

Ruszyliśmy z kolejnym projektem Moje finanse. W projekcie uczestniczą uczniowie  klasy 

2LOp, 3LO, 3HT.  

Projekt edukacyjny wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu 

rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe 

umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji finansowej i społecznej.  

Projekt „Moje finanse” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

 

Szkolny koordynator projektu i opiekun: Jolanta Romańska 

 

 

 

 

 

 

 



                             ZESPÓŁ  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO- TECHNICZNYCH   W LUBLIŃCU 

 

 

                       KRONIKA SZKOLNA  2020/ 2021 
 

 

 

32 
 

 

ZŁOTO I BRĄZ DLA ZSOT - TEGOROCZNY RANKING 

„PERSPEKTYW 

 

Mimo zamknięcia szkół i obostrzeń sanitarnych ranking ma się nieźle, bo przecież 

zainteresowanie dobrymi szkołami wcale nie maleje, a w zasadzie jest wręcz odwrotnie! 

Także nasza szkoła w czasach pandemii stanęła na wysokości zadania, jakie stawia przed 

nami edukacja zdalna, a w rankingu „Perspektyw” stanęła niemal na podium.  

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych 

uzyskali 573 miejsce w kraju i 58 na Śląsku („Brązowa tarcza”). Wejście liceum do rankingu 

jest już niemałym sukcesem, natomiast uplasowanie się  mniej więcej w połowie listy 

rankingowej i utrzymywanie się na tej pozycji z niewielkimi wahnięciami przez kilka lat  

z rzędu uznać należy za spore osiągnięcie. Tym bardziej w naszym przypadku, gdy statystyce 

poddaje się zaledwie jedną klasę w roczniku!  

Uczniowie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych wypracowali 

66 miejsce w kraju, 9 na Śląsku i zasłużyli na „Złotą tarczę”! 
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Sukces Michała Waltera w Olimpiadzie Geograficznej 

6 lutego 2021 r. odbyły się zawody II stopnia Olimpiady Geograficznej, do których 

zakwalifikowało się czterech uczniów z naszej szkoły z klas: 1LO, 2LOp, 2LOg oraz  3LO. 

Niestety, z powodu choroby jednej z  uczestniczek, naszą szkołę reprezentowało troje z nich: 

Oliwia Feliks, Kamil Górniak oraz Michał Walter. 

Gospodarzem zawodów II etapu Olimpiady Geograficznej, które przebiegały w pełnym 

reżimie sanitarnym było Uniwersyteckie I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie.  Do testu, 

składającego się z trzech części, trwającego 150 min przystąpiło 137 uczniów z regionu 

śląskiego. 

Zgodnie z regulaminem tegorocznej olimpiady 30% najlepiej rozwiązanych testów zostało 

wysłanych do ponownej weryfikacji do Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej  

w Warszawie, który ogłosi ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do zawodów 

ogólnopolskich. W grupie 30% najlepszych znalazł się uczeń klasy 3LO- Michał Walter. 

Serdeczne gratulacje! 

Beata Kąpielska 
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5 laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych 

15 lutego 2021 r. została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych. 

Celem olimpiady był rozwój i doskonalenie logicznego oraz kreatywnego myślenia, które 

powinno być rozwijane od najmłodszych lat. Na 437 uczniów  z całej Polski startujących  

w sesji zimowej mamy 5 laureatów! Są to: Michał Walter (8 miejsce w Polsce), Kacper  

Dłubała (9  miejsce), Piotr Kulisz i Filip Kudła ex aequo (13 miejsce) oraz Patryk Ledwoń (15 

miejsce). 
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SUKCES W KONKURSIE "PRZEDSIĘBIORCZY NA RYNKU 

FINANSOWYM" 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki I etapu konkursu 

„Przedsiębiorczy na rynku finansowym”, który  odbył  się 25 lutego 2021 r. Trójka naszych 

uczniów bardzo dobrze poradziła sobie z trudnymi zagadnieniami z zakresu ekonomiczno- 

finansowej i zakwalifikowała się do II etapu okręgowego. Uczniowie, którzy będą 

reprezentować naszą szkołę w zawodach okręgowych to: Patrycja  Litwińska (klasa 3TH), 

Natalia Ulfik (klasa 2LOp) i Oliwia Feliks (klasa 2LOp). 

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Finansów. 

Opiekun: Jolanta Romańska 
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Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo- Planeta – bardzo dobry 

wynik Weroniki Pawełczyk 

30 listopada 2020 r. w ZSOT odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo- Planeta. 

Test konkursowy odbył się zdalnie i składał się z dwóch części: testowej- z zakresu 

znajomości geografii Polski i świata oraz części opisowej. W kategorii szkół 

ponadpodstawowych "Żak" wzięło udział 32 uczniów ZSOT z klas: 1LO, 2LOp, 2LOg, 

2TLp, 4TL. 

W lutym otrzymaliśmy wyniki konkursu i miło nam poinformować, że najlepszy wynik -

wśród uczestników z "Kazika" - uzyskała Weronika Pawełczyk z klasy 4TL, której serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Wysokie wyniki uzyskali także:  Magdalena Zając, Zuzanna Pradela, Karolina Walocha, 

Weronika Wołowczyk, Oliwia Gaweł, Kamil Górniak, Dominik Brylka. 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania  Wiedzy i Kultury 

Regionalnej "Pokolenie" przy współpracy merytorycznej Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Beata Kąpielska, Krzysztof Marszałek 
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II ETAP OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

4 marca 2021 r. odbył się w ZSOT etap okręgowy XVI edycji Ogólnopolskiej 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. Olimpiada przebiegała on-

line w reżimie sanitarnym. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji olimpiady jest „Biznes  

w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”  

Kacper Dłubała- uczeń klasy 2TIg dzielnie reprezentował naszą szkołę i zmagał się  

z trudnymi zagadnieniami w formie współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego 

oceniana jest: wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko 

rozumiane postawy przedsiębiorcze).  

Ogólnopolska 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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Sukces uczniów technikum budowlanego! Awans 2 uczniów ZSOT 

w Lublińcu do finału centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności Budowlanych 

6 marca w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu odbył się okręgowy etap 

XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w którym do finału centralnego 

awansowało 2 uczniów technikum budowlanego: Mateusz Łebek- uczeń klasy 4TB (5 miejsce 

na Śląsku) i  Denis Kompalla- uczeń klasy  3TBM (9 miejsce na Śląsku). Zarówno Mateusz, 

jak i Denis  uzyskali świetne wyniki punktowe, za co otrzymują tytuł finalistów olimpiady,  

a tym samym prawo do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na uczelnie techniczne 

oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. Na uwagę zasługuje dobre, 11 

miejsce Dawida Jastrzębskiego, lecz ilość zdobytych punktów, nie wystarczyła jednak  

na awans do finału. Dawid to uczeń klasy drugiej technikum budowlanego, więc  

w zmaganiach olimpijskich może wziąć udział jeszcze dwukrotnie, a tegoroczny wynik 

świetnie rokuje na przyszłość. Osiągnięcia indywidualne, okraszone zostały sukcesem całej 

drużyny. Reprezentacja olimpijczyków ZSOT, której skład dopełnili: Dawid Jastrzębski 

2TBHg, Patrycja Piec 4TB oraz Julia Bula 1TB zajęła wyśmienite 2 miejsce w gronie  

14 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. Zadania etapu okręgowego były bardzo trudne, niejednokrotnie wykraczały 

poza program nauczania przedmiotów budowlanych. Zakres tematyczny olimpiady to nie 

tylko wiedza z zakresu budownictwa, lecz również matematyki, fizyki  

i chemii.  
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Akcja BohaterON 

 

Akcja BohaterON, w której brali udział uczniowie uczęszczający na lekcje etyki, została 

uroczyście zakończona. Do uczestników Powstania Warszawskiego został wysłany list. 

Pisaliście w nim o tym,  kim jesteście, co myślicie, jakie wartości w Waszym życiu się liczą  

i za co trzeba dziękować pokoleniu, które w 1944 roku stanęło na barykadach Warszawy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PoX_rQcyczM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PoX_rQcyczM
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Geo- Planeta PLUS 

10 marca 2021 r. uczniowie ZSOT w Lublińcu uczestniczyli w kolejnej edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo- Planeta PLUS, który przeprowadzony był 

online poprzez platformę edukacyjną. Konkurs składał sie z dwóch części. Część testowa  

obejmowała 25 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru na temat: Geografia Polski - 

"Bałtyk i pobrzeże Bałtyku", część opisowa składała się z pytań z zakresu  geografii turyzmu. 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” PLUS jest przeprowadzany przy 

współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 

Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej 

„Pokolenie” - Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu 

Beata Kąpielska 
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Michał Walter laureatem ogólnopolskiego konkursu 

filozoficznego "W podróży z Romanem Ingardenem" 
 

Miło nam się pochwalić, że Michał Walter z klasy 3LO znalazł się w gronie laureatów 

ogólnopolskiego konkursu o filozofii Romana Ingardena "W podróży z Romanem 

Ingardenem" zorganizowanego w ramach programu "Patroni Roku". 

http://romaningarden.pl/... 

Gratulacje! 

 

 

 

 

                                                                                                 Katarzyna Myrcik 

 

 

 

http://romaningarden.pl/?fbclid=IwAR3c3MSTxrhGiiAxzmmWWXEc1ERJtLGfxarcbltl_Aij-Kj0FXpoHk-VZkk
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KOLEJNY SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

„PRZEDSIĘBIORCZY NA RYNKU FINANSOWYM” 

Fundacja Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki pierwszej części II etapu konkursu 

„Przedsiębiorczy na rynku finansowym”, który się odbył 15 marca. 

Po pierwszej części II etapu konkursu, na podstawie indywidualnie rozwiązanych przez 

uczniów testów z zakresu ekonomiczno- finansowego,  trójka uczennic ZSOT, po 

zsumowaniu wszystkich  punktów, znalazła się w gronie najlepszych uczniów z całej Polski. 

Oto one: Patrycja Litwińska– uczennica klasy 3TH, Natalia Ulfik- uczennica klasy 2LOp oraz  

Oliwia Feliks – również uczennica klasy 2LOp. 

W drugiej części II etapu konkursu uczniowie będą pracować jako drużyna nad rozwiązaniem 

problemu edukacyjnego. 

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Finansów. 

Opiekun: Jolanta Romańska 
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Wyniki XI konkursu „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 

znaków” 
 

19 marca zakończył się XI Ogólnopolski Konkurs Literacki "Literacki SMS. Poezja i proza  

na 160 znaków" organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych pod 

patronatem Posłów na Sejm RP: Izabeli Leszczyny i Andrzeja Gawrona, Ministra Edukacji  

i Nauki, Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i Starosty Lublinieckiego.  

Wyniki konkursu opublikowane zostały na stronie: http://literacki-sms.blogspot.com/ 

  

Tradycyjnie Grand Prix ufundowała poseł Izabela Leszczyna, Nagrodę Specjalną - poseł 

Andrzej Gawron, pozostałe nagrody Starosta Lubliniecki oraz Stowarzyszenie Otwartych 

Drzwi w Lublińcu. Dziękujemy z całego serca i liczymy na dalszą, równie owocną 

współpracę. 

  

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom, szczególnie reprezentującym ZSOT  

i szkoły podstawowe oraz średnie powiatu lublinieckiego. Konkurencja była ogromna - 

wpłynęło ponad 1400 prac.  

  

Organizatorki: 

Jolanta Wróbel, Maria Mikołajczyk-Szczęsna, Justyna Włodarczyk i Katarzyna Myrcik 

 

 

http://literacki-sms.blogspot.com/
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Zacięta rywalizacja nastoletnich ekspertów od ubezpieczeń 

społecznych w II etapie olimpiady ZUS 

19 marca Michał Walter (3LO), Dawid Jastrzębski (2BHg), Kacper Dłubała (2TIg) dzielnie 

reprezentowali nasza szkołę  w olimpiadzie ZUS. 

Zespoły z całej Polski miały pół godziny na udzielenie odpowiedzi na 25 pytań. Dotyczyły 

one kwestii składkowych, prowadzenia działalności gospodarczej i wynikających z tego 

obowiązków ubezpieczeniowych, prawa do świadczeń, miejsca ZUS w systemie 

zabezpieczenia społecznego, historii ubezpieczeń społecznych. Test był wielokrotnego 

wyboru. W niektórych pytaniach tylko jedna odpowiedź była prawidłowa, ale były i takie,  

w którym wszystkie odpowiedzi były poprawne. Wstępne wyniki II etapu olimpiady naszych 

uczniów to: 22/25 punktów. Jest to świetny wynik, ale tutaj liczył się również czas wykonania 

testu, zatem na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jeszcze poczekać. 

 

Opiekun- Jolanta Romańska 
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Sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno - Logistycznej 

Znamy już  wyniki V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno - Logistycznej. Karolina 

Goyk- uczennica klasy 3TL została finalistką i znalazła się w gronie 38 najlepszych osób  

w kraju! 
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Konkurs na  ,,Najlepszą makietę budynku jednorodzinnego” 

26 marca 2021 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą makietę budynku 

jednorodzinnego”. Zwycięzcą konkursu został Dawid Jastrzębski, który wykonał swoją 

makietę z dużą dbałością o szczegóły. Praca konkursowa Dawida, oprócz świetnie 

dopracowanych elewacji, posiada wyposażone wnętrza, a wszystko oświetlone jest instalacją 

LED. Komisja oceniająca makiety ustaliła następującą kolejność miejsc:  

1.     Dawid Jastrzębski 2TBHg, 

2.     Natalia Bogawska 4TB, 

3.     Julia Bula 1TBM. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz oceny  

z zawodowych przedmiotów budowlanych.  Gratulujemy! 

Daniel Łodziński, Maciej Siwiński 
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Konkurs „Hotel z przyszłości - hotel ekologiczny” 

31 marca 2021 r. odbył się konkurs „Hotel z przyszłości - hotel ekologiczny”. 

Wszyscy uczestnicy wykazali się imponującą wiedzą oraz kreatywnością! 

Jesteśmy dumni z osiągniętych wyników i przede wszystkim świadomości jak ważna jest 

ekologia w branży hotelarskiej wśród naszych uczniów. Jest nam bardzo miło ogłosić 

zwycięzcę konkursu: gratulujemy wygranej Zuzannie Cioch- uczennicy  klasy 2BHg.  

Na szczególne wyróżnienie zasługują: Małgorzata Smol- uczennica  kl. 2BHg oraz Emilia 

Leś- uczennica kl. 2HAp. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. 

 

Lidia Stępień, Sławomir Kościelny 
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SUKCES W XXXIV FINALE CENTRALNYM OLIMPIADY WIEDZY  

I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH W GDAŃSKU!!! 

W dniach od 15 do 17 kwietnia 2021 r., z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa,  

w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku odbył się finał ogólnopolski XXXIV 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w którym wzięli udział uczniowie ZSOT  

w Lublińcu: Mateusz Łebek (4TB) oraz Denis Kompalla (3TBM). Nasi reprezentanci 

rywalizowali w gronie 82 finalistów a zarazem najlepszych uczniów techników budowlanych 

w Polsce. Mateusz Łebek uzyskał rewelacyjny wynik punktowy i  zdobył  tytuł laureata 

olimpiady!  Denis Kompalla natomiast uzyskał wynik pozwalający mu na zdobycie tytułu 

finalisty olimpiady! Drużynowo ZSOT w Lublińcu również odniosło wielki sukces: Mateusz  

i Denis wywalczyli znakomite 12 miejsce wśród 38 najlepszych techników budowlanych  

w Polsce! Zdobyte tytuły pozwalają naszym olimpijczykom na studiowanie na wyższych 

uczelniach technicznych bez postępowania kwalifikacyjnego oraz zwalniają  z pisemnej 

części egzaminu zawodowego. Za zajęte miejsca uczestnicy finału centralnego otrzymali 

pamiątkowe medale, zaświadczenia o uzyskanych tytułach, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Zadania w finale centralnym, z którymi musieli poradzić sobie olimpijczycy były  

na arcytrudnym poziomie! XXXIV finał, zorganizowany w Gdańsku, upłynął w atmosferze 

wielkiego naukowego święta.  

Wielkie gratulacje!   

Nauczyciel zawodowych przedmiotów budowlanych- Daniel Łodziński, opiekun budowlanej 

drużyny olimpijskiej ZSOT w Lublińcu.  

Pozostali nauczyciele zawodowych przedmiotów budowlanych, bez których ten sukces byłby 

niemożliwy to Maciej Siwiński i Rafał Januszka.  
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„Autyzm – by wiedzieć więcej” 

Starostwo Powiatowe w Lublińcu – w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - 

zorganizowało konkurs plastyczny na plakat. Adresatem przedsięwzięcia byli uczniowie 

uczęszczający do klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. Łącznie nadesłanych zostało 76 prac. 

Wśród laureatów  kategorii "Uczniowie szkół ponadpodstawowych" znalazły się dwie 

uczennice naszej szkoły: II miejsce zajęła - Anna Niesłony, natomiast Zofii Maciuch 

przyznano wyróżnienie. 
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Konkurs Mechaniczny by Night – sukces ucznia klasy 3TBM 

Tegoroczna edycja gry Mechaniczny by Night za nami. Organizatorzy konkursu- 

pracownicy  Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej dokonali obliczenia punktów 

za wszystkie zadania, które uczniowie realizowali przez cały kwiecień online na platformie 

Teams i ogłosili listę zwycięzców.  

Wśród szóstki finalistów znalazł się uczeń  klasy 3TBM- Szymon Jaguś. 

Gratuluję Szymonowi, dziękuję pozostałym uczestnikom za udział w konkursie. 

Opiekun- Jolanta Romańska 
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Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo- Planeta PLUS - bardzo 

dobry wynik ucznia klasy 1LO: Kamila Górniaka 

W tegorocznej edycji konkursu, która odbyła się 10 marca 2021 r. udział wzięło 29 uczniów 

ZSOT w Lublińcu. Konkurs odbył się zdalnie na platformie edukacyjnej i składał się z dwóch 

części. Część pierwsza- testowa, obejmowała 25 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru 

z zakresu geografii Polski - "Bałtyk i pobrzeże Bałtyku", część opisowa zawierała pytanie  

z kategorii: geografia turyzmu. 

Miło nam jest poinformować, że uczeń klasy 1LO- Kamil Górniak uzyskał bardzo dobry 

wynik. 

Świetne wyniki uzyskali także: Maria Kacprzak, Karolina Walocha, Jakub Kaliciak, Natalia 

Walocha, Weronika Pawełczyk, Julia Henne, Agnieszka Jagusiok. 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania  Wiedzy i Kultury 

Regionalnej "Pokolenie" przy współpracy merytorycznej Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Beata Kąpielska 
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Sukces budowlańców ZSOT w Lublińcu na Olimpiadzie 

Budowlanej „BUDUJ z PASJĄ” 

22 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach drużyna 

technikum budowlanego, w skład której wchodzili Denis Kompalla (3TBM) i Dawid 

Jastrzębski (2BHg) wzięła udział w regionalnym etapie Olimpiady Budowlanej „Buduj z 

Pasją”, gdzie z dużą przewagą zajęli 1 miejsce na Śląsku i awansowali do finału centralnego. 

Etap ogólnopolski  odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 maja w Wieluniu. Na uznanie zasługuje 

fakt, iż zawody obejmowały zakres wiedzy z kwalifikacji BUD.11 - Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz  BUD.06 - Wykonywanie izolacji 

budowlanych, a więc dziedzin obcych naszym uczniom, ponieważ nie realizują w szkole tych 

kwalifikacji.  Olimpiada przeprowadzona była w dwóch częściach: teoretycznej i praktycznej. 

Część teoretyczna trwała 60 minut i polegała na indywidualnym rozwiązaniu testu, natomiast 

część praktyczna polegała na wykonaniu zadania praktycznego w dwuosobowym zespole  

w formie pisemnego projektu realizacji robót budowlanych. Na łączną ilość punktów 

uzyskaną przez drużynę składała się średnia suma punktów uzyskanych przez członków 

drużyny z testu teoretycznego oraz punktów za wykonanie zadania praktycznego. 

Naszym wspaniałym reprezentantom gratulujemy umiejętności i wiedzy.  
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Mamy dwóch laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus  

w sesji wiosennej z matematyki 

23 marca 2021 r. 16 uczniów naszej szkoły brało  udział w Olimpiadzie Olimpus  

z matematyki (sesja wiosenna 2021). Olimpiada została przeprowadzona w formie 

online.  Właśnie dotarły do nas wyniki i bardzo miło nam poinformować, że w gronie 

laureatów znalazł się Kacper Dłubała- uczeń klasy 2TIg (14 miejsce w Polsce) i Piotr Kulisz- 

uczeń klasy 3TI (15 miejsce w Polsce). 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Nauczyciele matematyki 
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Mechaniczny by Night - "Challenge Szkół" 

Uczniowie klasy 3TBM uczestniczyli online w rywalizacji okręgowej z innymi średnimi 

szkołami w turnieju „Mechaniczny by Night - "Challenge Szkół 2021”. Uczniowie dzielnie 

reprezentowali naszą szkołę, wykazując się dużą wiedzą mechaniczną i elektrotechniczną. 

Po zliczeniu wszystkich punktów uzyskanych indywidualnie przez każdego uczestnika 

konkursu, nasza drużyna w składzie: 

1. Szymon Jaguś 

2. Piotr Jagusiok 

3. Jarosław Gansiniec 

4. Juliusz Kulik 

 zdobyła drugie miejsce.  

 

Organizatorem rywalizacji był Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej.  

Gratuluję naszym mechanikom! 

Opiekun: Jolanta Romańska 
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Czterech uczniów naszej szkoły zakwalifikowanych do finału 

 IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego 

Do finału  IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego organizowanego przez Katolicki 

Uniwersytet Lubelski zakwalifikowało się czterech uczniów naszej szkoły. Na pierwszym 

miejscu w etapie szkolnym przeprowadzonym online uplasował się nasz absolwent Michał 

Walter, następnie Piotr Kulisz i Filip Kudła- uczniowie klasy 3TI. Kolejne miejsce zajęła 

Weronika Wołowczyk, również z klasy 3TI. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów 

podczas finału, który odbędzie się w Lublinie. 

Katarzyna Myrcik i Grażyna Kaczorowska 
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Uczniowie technikum budowlanego ZSOT w Lublińcu w finale 

centralnym Olimpiady Budowlanej „BUDUJ z PASJĄ” 

W dniach  28-30.05.2021 r. w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu drużyna technikum 

budowlanego, w skład której wchodzili Denis Kompalla- uczeń klasy 3TBM i Dawid 

Jastrzębski z klasy 2TBHg, wzięła udział w etapie ogólnopolskim Olimpiady Budowlanej 

„Buduj z Pasją”, gdzie zajęli 8 miejsce w Polsce, zdobywając zarazem tytuły finalistów 

olimpiady! Na uznanie zasługuje fakt, iż zawody obejmowały zakres wiedzy z kwalifikacji 

BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz  

BUD.06 - Wykonywanie izolacji budowlanych, a więc dziedzin, które musieli opanować 

praktycznie od podstaw, ponieważ nie realizują w szkole tych kwalifikacji, zatem nakład 

pracy naszych dzielnych reprezentantów włożony w przygotowania do finału centralnego był 

ogromny! Olimpiada przeprowadzona była w dwóch częściach: teoretycznej i praktycznej, 

podobnie jak na zawodach regionalnych. Część teoretyczna trwała 60 minut i polegała na 

indywidualnym rozwiązaniu testu, natomiast część praktyczna na wykonaniu zadania 

praktycznego w dwuosobowym zespole. Zadanie praktyczne obejmowało wykonanie prac 

związanych z  dociepleniem przegrody z wełny mineralnej. Na łączną ilość punktów 

uzyskaną przez drużynę składała się średnia suma punktów uzyskanych przez członków 

drużyny z testu teoretycznego oraz punktów za wykonanie zadania praktycznego. Finał 

centralny został zorganizowany z dużym rozmachem, Dzięki zaangażowaniu się wielu 

sponsorów w postaci polskich i międzynarodowych firm budowlanych  pula nagród była 

ogromna i żadna drużyna nie wyjechała z Wielunia z pustymi rękami. Olimpiada Budowlana 

"Buduj z Pasją" pozwoliła uczestnikom na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

co w dużym stopniu przygotowało ich do studiowania na kierunkach technicznych i bez 

problemu pozwoli odnaleźć się na wymagającym rynku pracy.  

Denisowi i  Dawidowi dziękuję za trud włożony w przygotowania i serdecznie gratuluję - 

opiekun olimpijczyków Daniel Łodziński.  
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Sukces naszych uczennic w Diecezjalnym Konkursie Literackim 
 

Niedawno odbył finał Diecezjalnego Konkursu Literackiego ogłoszonego w rocznicę 

męczeńskiej śmierci kleryka Alfonsa Mańki OMI. Wydarzenie zorganizował ks. Rafał 

Wyleżoł z parafii pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach.. 

Miło nam poinformować, że dwie uczennice z klasy 2LOp: Julia Grubek i Natalia Ulfik zajęły 

odpowiednio 2. i 3. miejsce w kategorii proza, a Natalia otrzymała dodatkowo wyróżnienie  

w kategorii poezja. 

Jednym z elementów i nagród w konkursie było wydanie przez Wydawnictwo Św. Macieja 

pozycji zawierającej nagrodzone teksty. Tym same dziewczyny mają na koncie swoją 

pierwszą książkę! 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Na zdjęciu: okładka wydawnictwa zawierającego nagrodzone teksty. 

  

Gabriela Berbesz-Kupiec, Anna Giemza-Jurga 
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Zwiedzamy nasze miasto 

2 czerwca 2021 roku uczniowie  klasy 2LOp pod opieką nauczycielek: Beaty Kąpielskiej  

i Anny Giemzy - Jurgi udali się na wycieczkę po Lublińcu szlakiem zabytków  

oraz interesujących miejsc. Zwiedziliśmy m. in.: kościół św. Anny, skwer rodziny Steinów, 

Hotel Zamek Lubliniec, cmentarz żydowski,  kościół św. Mikołaja, duży i mały rynek. 

Poznaliśmy także wiele informacji związanych z Lublińcem, jak np.: wydarzenia z życia 

Edyty Stein- patronki naszego miasta, czy  ciekawostki geograficzne. Wycieczka, oprócz 

krajoznawczego,  miała także wymiar dydaktyczny, gdyż to właśnie uczniowie wcielili się  

w rolę przewodników. Każdy punkt wycieczki omawiała wcześniej wybrana i przygotowana 

para uczniów. Jeden z nich opowiadał po polsku, drugi w języku angielskim.  Na koniec 

udaliśmy się na pyszne lody. 

 

 

  

                                                                                                      Julia Grubek, 2LOp 
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PIERWSZA POMOC DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

Przedszkole Integracyjne nr 3 w Lublińcu gościło absolwenta ZSOT Sebastiana- studenta 

ratownictwa medycznego, który przekazał dzieciakom informacje na temat udzielania 

pierwszej pomocy. Przedszkolaki nauczyły się, w jaki sposób można komuś pomóc, zanim 

przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej 

oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci przypomniały sobie numery telefonów 

ratunkowych oraz dowiedziały się, w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorem. 

Po pokazie miały okazję na wypróbowanie swoich sił w ratowaniu „człowieka”.  

Na zakończenie spotkania mogły panu Sebastianowi zadać pytania dotyczące zawodu 

ratownika medycznego.  
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

W związku z trwającą pandemią, formuła zakończenia roku szkolnego przypominała tę  

z inauguracji. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych, gdzie 

w ścisłym reżimie sanitarnym podsumowano roczną, głównie zdalną pracę. Obejrzeli również 

filmik, w którym dyrekcja przekazuje im okolicznościowe życzenia:  

https://drive.google.com/file/d/1hQ5JKbhcy98uEHLzRh9nI0unGVJKrWQ2/view?usp=sharin

g 

Po otrzymaniu świadectw, młodzież udała się na zasłużony, dwumiesięczny odpoczynek. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hQ5JKbhcy98uEHLzRh9nI0unGVJKrWQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hQ5JKbhcy98uEHLzRh9nI0unGVJKrWQ2/view?usp=sharing
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Tislijiet minn Malta 

Grupa 16 hotelarzy  spędza w lipcu 4 tygodnie na Malcie. Uczniowie realizują praktyki 

zawodowe, pracując w restauracji, służbie pięter i recepcji 4-gwiazdkowego hotelu 

„Labranda”.  

Projekt pt. „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery" realizowany jest w ramach 

działania „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego” ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Przyszli hotelarze podnoszą na Malcie swoje kompetencje zawodowe i językowe, ponieważ 

posługują się na co dzień językiem angielskim. W wolnym czasie poznają atrakcje 

turystyczne wyspy i okolic, uczą się języka maltańskiego i odpoczywają po pracy, korzystając  

z atrakcji przewidzianych dla hotelowych gości.  

 

 

                   

 

 


