Sprawozdanie szkoły kandydującej
do programu Szkół Stowarzyszonych
UNESCO
Rok szkolny 2014/2015

Wypełniony formularz, wraz z dołączonym krótkim opisem najciekawszych projektów i ilustrującymi je
zdjęciami proszę przesłać do Polskiego Komitetu ds. UNESCO, fax.0-22 620-33-62, e-mail:
m.belina-brzozowska@unesco.pl (formularz do pobrania na stronie www.unesco.pl → edukacja →
szkoły stowarzyszone → prawa strona ekranu
Termin składania formularzy – 20 lipca 2015
1. Imię i nazwisko szkolnego koordynatora programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO:
Barbara Perenc
e-mail: sekretariatlo@tlen.pl
wykładany przedmiot: język niemiecki
2. Informacje na temat szkoły:
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Karola Miarki
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Karola Miarki
Adres szkoły: ul. Powstańców 6
44-240 Żory
Dyrektor szkoły: Urszula Machalica
Tel.: 32 4342933 Fax: 32 4342933
e-mail: sekretariatlo@tlen.pl
Strona www: www.1lo.zory.pl
Typ szkoły:
□ podstawowa □ gimnazjum □ zespół: podstawowa + gimnazjum □ liceum
 liceum + gimnazjum □ liceum zawodowe □ inne, proszę określić:
Wiek uczniów: 13 – 19 lat
Liczba dziewcząt: 450
Liczba chłopców: 300
(orientacyjnie)
Wykładane języki obce:
●angielski
□ podstawowy
● francuski
□ podstawowy
● hiszpański
□ podstawowy
● niemiecki
□ podstawowy
● rosyjski
□ podstawowy
● inne, jakie?
□ włoski – podstawowy

□ rozszerzony

□ dwujęzyczny

□ rozszerzony
□ rozszerzony.
□ rozszerzony
□ rozszerzony
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3. Informacje na temat prowadzonej działalności
Który (które) z poniższych czterech głównych dla działalności Szkół Stowarzyszonych
UNESCO tematów, stanowił motyw działań w roku szkolnym 2014/2015.
W opisie projektów prosimy podać zastosowane metody pedagogiczne; wymienić współpracujące
szkoły /instytucje, a także podać, czy realizowane były one w ramach zajęć
lekcyjnych/pozalekcyjnych. Proszę podać orientacyjną liczbę uczniów i liczbę nauczycieli
zaangażowanych w realizację projektów.

Całoroczna wieloaspektowa działalność naszego zespołu szkół wpisuje się po części w
każdy z obszarów działalności Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Spośród licznych
przedsięwzięć chcieliśmy zaprezentować, naszym zdaniem, najważniejsze. Aby zapewnić
przejrzystość sprawozdania, w poniższej tabelce zostały zawarte tylko nazwy
przeprowadzonych działań z odpowiednimi numerami. W dalszej części, na osobnych
stronach znajdują się opisy poszczególnych wydarzeń.
Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
1. Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
2. Światowy Dzień Radia
3. Akcje charytatywne

Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
4. Dni Kultury i Nauki – w tym roku szkolnym pod hasłem: „Człowiek we współczesnym
świecie”
5. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
6. Projekt „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”
7. Ognisko patriotyczne (Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju)

Edukacja dla pokoju, prawa człowieka
8. Debaty
9. Projekty teatralne w języku angielskim

Nauczanie międzykulturowe (dialog kultur i religii)
10. Projekt „Poznajemy mniejszości narodowe i etniczne”
11. Innowacja pedagogiczna „Śląsk- moje miejsce. Program edukacji regionalnej dla szkół
ponadgimnazjalnych”
12. Wymiany międzynarodowe
13. Dni Kultury Kanadyjskiej (i nuie tylko)
14. Konkurs Discover Canada

Inne przedsięwzięcia realizowane w nawiązaniu do kalendarza UNESCO i ONZ:
15. „GimpelCzad” i Koncert dla Mamy – w Międzynarodowym Tygodniu Edukacji Artystycznej
16. Projekt edukacyjny: Tadeusz Kantor – twarze.
17. Projekt: „Bezpieczny w Europie” – w ramach Dekady Działania na rzecz Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
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1. Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
20 stycznia 2015r. młodzież naszej szkoły już po raz IV podążała śladami „Marszu
Śmierci”. Położenie geograficzne naszego miasta na trasie ewakuacji więźniów
oświęcimskich skłania do szczególnej refleksji nad losem ofiar wojny i Holokaustu oraz
tragicznych wydarzeń stycznia 1945.
Jak co roku ok. 30 – osobowa grupa młodzieży naszej szkoły pod opieką 2 nauczycieli
przyłączyła się do marszu organizowanego przez Hufiec ZHP w Żorach. Marsz rozpoczął się
od uczczenia pamięci poległych i złożenia wiązanki kwiatów przy pomniku w lesie Łęg w
Suszcu. Następnie Phm Mateusz Buksa w sposób merytoryczny przedstawił cele Marszu oraz
przypomniał młodzieży tragiczną historię więźniów oświęcimskich. Uczniowie w skupieniu
przemierzyli ok. 10-kilometrową trasę do Żor. Marsz zakończył się na cmentarzu, przy
zbiorowej mogile 23 więźniów i więźniarek zamordowanych w Żorach podczas ewakuacji
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Także w styczniu ok. 140 uczniów klas I i II liceum wzięło
udział w wykładzie p. Jana Delowicza, dokumentalisty z
żorskiego muzeum na temat Marszu Śmierci. W czasie zajęć
uczniowie mogli obejrzeć film zawierający relacje świadków, a
także zdjęcia z prywatnych archiwów. Uczniowie wykazali duże
zainteresowaniem tematem, zadawali pytania, dzielili się
refleksjami. Udział w tym niecodziennym wykładzie był dla
wielu ważnym doświadczeniem inspirującym do poszukiwań
świadków tamtych wydarzeń. W klasach o rozszerzeniu
humanistycznym temat Marszu Śmierci i wojennej historii Żor
został obszernie omówiony i podsumowany w czasie lekcji
języka polskiego i historii.

27 stycznia 2015r. na korytarzu szkoły została wyświetlona prezentacja przygotowana
przez uczniów klasy III c gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie –
Agnieszki Kraińskiej. Prezentacja upamiętniała wyzwolenie obozu koncentracyjnego w
Auschwitz oraz zawierała zdjęcia ze spotkania z p. Haliną Birenbaum - autorką książek o
Holokauście m.in. „Nadzieja umiera ostatnia”. Prezentację mogli obejrzeć podczas przerw
międzylekcyjnych uczniowie całej szkoły.
W wybranych klasach licealnych (1c, 2c, 2e,3c,3e) odbyły się pogadanki na temat
Holocaustu. Uczniowie zobaczyli film dokumentalny „Nadzieja umiera ostatnia”, którego
bohaterka - p. H. Birenbaum, kilka lat temu gościła w naszej szkole.
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2. Światowy Dzień Radia
W szkole znajduje się siedziba miejskiego radia internetowego o nazwie „Radio
Żory”, którego zespół redakcyjny tworzy nauczycielka wiedzy o społeczeństwie – Agnieszka
Kraińska oraz uczniowie. Na antenie radia odbyła się audycja z okazji Światowego Dnia
Radia poświęcona naszej rozgłośni. Ponieważ kilka dni wcześniej minęła szósta rocznica
powstania Radia Żory, była to doskonała okazja, aby przekazać słuchaczom, jaka jest misja
radia społecznego. Twórcy audycji odnieśli się także do zadań jakie sobie postawili –
budowania wzajemnego szacunku, tolerancji dla pasji i zainteresowań innych oraz otwartości.
Radio przewija się od lat także w innych obszarach działalności szkoły: w roku
szkolnym 2014/2015 w ramach zajęć artystycznych uczniowie gimnazjum poznawali różne
typy dziennikarstwa, między innymi pracę dziennikarza radiowego. Uczestnicy zajęć
dziennikarskich (ok. 20 uczniów klasy I gimnazjum, którzy wybrali ten rodzaj zajęć
artystycznych) poznali studio radiowe i nauczyli się montażu programu radiowego. Zmierzyli
się ze swoim głosem antenowym i uczyli się mówić o swoich pasjach w taki sposób, aby
zachęcić innych do słuchania. Co jednak najważniejsze, zrozumieli pojęcie etyki
dziennikarskiej i odpowiedzialności za słowo oraz ich rolę w tworzeniu rzetelnych informacji.
Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli okazję przygotować własną audycję na żywo, która
została odtworzona w radio dwukrotnie na życzenie słuchaczy, a wśród nich rodzin "młodych
dziennikarzy".
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3. Działalność charytatywna
Uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych jest jednym z ważnych aspektów
działalności szkoły. W roku szkolnym 2014/2015 podjęto szereg działań na rzecz
potrzebujących pomocy. Większa część tych działań jest już wynikiem szkolnej tradycji i
systematycznego działania, ale niektóre zapoczątkowano w tym roku, zarówno z inicjatywy
nauczycieli, jak i uczniów.
Podobnie jak w minionych latach przeprowadzone zostały między innymi akcje na
rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego, Hospicjum im. Jana Pawła II, Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, Rodzinnych Domów Dziecka (Góra Grosza), Domu Samotnej
Matki. Uczniowie i ich rodzice zaangażowali się w pomoc poprzez pieczenie ciast,
kwestowanie, zbiórkę nakrętek, okularów, odzieży, żywności, środków czystości. Oprócz
tego szkolni artyści pod kierunkiem nauczycieli opracowali program artystyczny i
zaprezentowali go w niektórych z wyżej wymienionych ośrodków.
Już po raz 15 młodzież naszej
szkoły gościła z wizytą w
MOPS-ie. Pomysłodawczynie
i organizatorki akcji - Jolanta
Drożdż i Jadwiga Formela
wraz z klasami 1d i 1a liceum
przygotowały tradycyjne
przedstawienie, które
corocznie wywołuje uśmiech i
łzy wzruszenia na twarzach
pensjonariuszy.
Zaangażowanie i pomysłowość
młodzieży owocuje nie tylko
przedstawieniami, ale także drobnymi upominkami z artykułami potrzebnymi pensjonariuszom, na które fundusze zebrali uczniowie z 2b. Jak co roku w akcję włączyli się sponsorzy i
rodzice.
Innym przykładem przeprowadzonych akcji są „Pola Nadziei” - program stworzony
przez Fundację Marie Curie - Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą
nieuleczalnie chorym na raka. Celem akcji jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby hospicjów
oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Akcja ma przypominać o
ludziach cierpiących, oczekujących
naszej pomocy i opieki w ostatnim
okresie życia.
Uczniowie naszej szkoły pod opieką
szkolnego koordynatora wolontariatu –
p. Anny Strzody chętnie włączają się w
tę akcję na terenie Żor poprzez: udział
w miejskim sadzeniu żonkili, tworzenie
szkolnych pól nadziei, organizowanie
kwest na rzecz hospicjum na terenie
szkoły, udział w kwestach miejskich:
"Płomyk nadziei", „Niedziela
hospicyjna”, udział w "Marszu
Nadziei"
Absolwenci naszej szkoły
przygotowują się także do pełnienia
roli wolontariusza medycznego.
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Na uwagę zasługują także inne działania
przeprowadzone na rzecz potrzebujących z najbliższego
otoczenia. W czasie Miarkowego Festynu Rodzinnego
(19 września 2014r.) uczniowie wraz z opiekunami
przeprowadzili kwestę, z której dochód został
przeznaczony na leczenie dwuletniej Natalki zmagającej
się z chorobą nowotworową. Cieszymy się, że mogliśmy
pomóc, zwłaszcza, że leczenie okazało się skuteczne i
Natalka jest zdrowa.
Ponadto cztery uczennice liceum odpowiedziały na apel
"Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom APS Wigilia" i
pomogły w przygotowaniu i obsłudze spotkania
wigilijnego dla podopiecznych stowarzyszenia.

Uczniowie chętnie
organizowanej przez Caritas
żywności pod hasłem: „Tak,
Młodzież zbierała w
miasta podstawowe artykuły
czystości. Z zebranych
zostały świąteczne posiłki
sytuacji materialnej.
uczniów zostało docenione
Dyrektora Caritas
który skierował do nich
podziękowania.

uczestniczyli również w
przedświątecznej zbiórce
POMAGAM!”
supermarketach na terenie
spożywcze oraz środki
artykułów przygotowane
oraz paczki dla osób w trudnej
Zaangażowanie ok. 10
przez
Archidiecezji Katowickiej,
okolicznościowe

Cała szkoła zaangażowała się w akcję zbierania groszy "Góra grosza", której celem
jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na
tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia
rodzinnego, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów
dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Wszystkie klasy włączyły się
w akcję zbierania groszy, a czasem nawet w rywalizację, której klasie uda się zebrać więcej.
Jak zostało już podkreślone we wstępie, zarówno uczniowie jak i nauczyciele nie
poprzestają na przeprowadzaniu tradycyjnych już akcji, lecz angażują się w kolejne. Na
uwagę zasługuje zainicjowana przez Księży Werbistów akcja "Każdy znaczek wspiera
misje", rozpropagowana w naszej szkole przez katechetów. Akcja polegała na zbiórce
używanych znaczków pocztowych. Zebrane znaczki są później segregowane i sprzedawane
filatelistom na całym świecie, a uzyskane w ten sposób fundusze są przekazywane na misje.
Akcja poprzedzona była przeprowadzeniem lekcji religii o tematyce misyjnej, w
czasie których młodzież została uwrażliwiona na problemy, z którymi borykają się kraje
misyjne. Informacja o akcji ukazała się także na stronie internetowej. Apel, że wycięcie
zużytego znaczka nic nie kosztuje, a za zgromadzone fundusze misjonarze mogą kupić leki,
żywność, czy zeszyty, trafił do serc i wyobraźni. Do akcji chętnie włączyli się zarówno
uczniowie (nie tylko uczestniczący w lekcjach religii w szkole) jak i nauczyciele. Udało się
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zebrać bardzo dużo znaczków. Szkoda, że zaskoczeni odzewem społecznosci szkolnej
zapomnieliśmy ich policzyć.
Z inicjatywy uczniów klasy 2c
Daniela Gądka i Jakuba
Kosowskiego 15 listopada w
Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach
odbył się koncert charytatywny
„Żyrafa” na rzecz Ośrodka
Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Żorach. W tym
wspaniałym przedsięwzięciu wzięło
udział wielu utalentowanych
Miarkowiczów. Ponadto na scenie
pojawili się również zaproszeni
goście, a wśród nich gość specjalny Krzysztof Daukszewicz.
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4. Dni Kultury i Nauki
Dni Kultury i Nauki to szkolna impreza o kilkuletniej tradycji, przeprowadzana w
ostatnim tygodniu pierwszego, lub na początku drugiego semestru. W ciągu kilku (ok. 3) dni
przeprowadzanych jest wiele działań mających na celu przybliżenie całej społeczności
szkolnej wybranego problemu z zakresu „zrównoważonego rozwoju:” Intensywna,
wielokierunkowa edukacja przy pomocy zróżnicowanych matod jest dla całej szkoły
swoistym festiwalem nauki.
W programie Dni Kultury i Nauki pod hasłem „Człowiek we współczesnym
świecie” znalazły się następujące przedsięwzięcia:
 panel dyskusyjny z ks. Adamem Bonieckim – rozważania na temat miejsca młodego
człowieka we współczesnym świecie – (6 klas licealnych – sala MOK)
 wykłady:
o dr Marka Kaczmarzyka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego.na temat działania mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu stresu
na działanie mózgu, proces uczenia się i zapamiętywania; (6 klas licealnych – sala
MOK)
o p. Edwarda Parmy dotyczący przeciwdziałania nikotynizmowi;
o funkcjonariusza policji p.P. Klepka na temat działania dopalaczy, skutków ich
zażywania;

 warsztaty dla gimnazjalistów przeprowadzone przez uczniów liceum na temat profilaktyki
chorób nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z chorobami nowotworowymi”,
„Zasady zdrowego odżywiania”, „Zdowy styl życia - wpływ aktywności fizycznej na nasz
organizm”, „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
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 zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczycieli i zaproszonych gości (np. specjalistów
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
o „Zrozummy się – poprawna komunikacja interpersonalna”
o „Jak żyć zdrowo?”
o o roli wartości w życiu człowieka „Stałość w zmienności”
o o roli emocji w życiu „Kolory życia”:
o trening antystresowy „Stres pod kontrolą”
o „Łagodny jak baranek” – warsztaty dotyczące agresji
o „Inny ale taki sam” - na temat mniejszości
o „Przeciwdziałam agresji”
o „Nie – jestem asertywny!”
 konkursy: na plakat promujący zdrowie oraz konkurs wiedzy o zdrowiu człowieka i
profilaktyce chorób;
 zajęcia jogi, zumby oraz tańca hip-hop dla chętnych uczniów;

 spotkania
o z przedstawicielami Wspólnoty Czenakolo – w ramach lekcji religii (4 klasy)
o z pielęgniarką (dziewczęta z klas I gimnazjum)
 degustacja zdrowych dań przygotowanych przez uczniów gimnazjum
 ankieta dotyczącą realizowania zasad zdrowego stylu życia – przeprowadzona i
podsumowana przez uczniów
 występy artystyczne:
o uczniów wyznaczonych klas – przez 3 dni na dwóch długich przerwach pod hasłem
„bawię się świetnie”
o koncert gości z Żorskiej Szkoły Muzycznej
Tegoroczne Dni Kultury i Nauki (7-9 stycznia 2015) poświęcono tematyce
funkcjonowania młodego człowieka we współczesnym świecie. Przedsięwzięcia zostały tak
zorganizowane, aby każda z 27 klas naszego zespołu szkół mogła uczestniczyć w kilku
przedsięwzięciach. W części zajęć uczniowie uczestniczyli w zespołach klasowych, część
przeznaczona była tylko dla zainteresowanych, czego efektem było duże zaangażowanie w
wybrane dobrowolnie zajęcia. Podkreślić należy fakt, że (jak co roku) uczniowie mogli uczyć
się nie tylko od zaproszonych gości, ale także od siebie nawzajem.
Kordynatorami Dni Kultury i Nauki byli w tym roku nauczyciel edukacji dla
bezpieczeństwa i informatyki - Łukasz Ślosarek oraz nauczycielka biologii - Marzena
Gancarczyk – Gola, ale w realizację tak licznych i różnorodnych przedsięwzięć włączyło się
bardzo wielu nauczycieli.
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5. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
W 15- lecie istnienia szkoły, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia
Języków Ojczystych gimnazjum przyjęło imię Karola Miarki. W dobie globalizacji,
wspólnej Europy, Miarka wskazuje na ważność korzeni, regionu, z którego się wyrasta i
języka narodowego jako świata bogactwa myśli i narzędzia zmian, a tym samym rozwoju
jednostki. Podkreśla wartość ciągłej edukacji oraz koniecznej we współczesnym świecie
aktywności i odwagi.
Na mocy Uchwały Nr 21/II/14 Rady Miasta Żory z dnia 9 grudnia 2014 nadano szkole
imię Karola Miarki z dniem 23 lutego 2015 roku.

Obchody rozpoczęły się w szkole lekcjami otwartymi dla rodziców. Profesor zw. dr
hab. Franciszek Antoni Marek wygłosił wykład na temat Karola Miarki, prof. dr hab.
Mirosław Michalik przeprowadził zajęcia z kultury żywego słowa, doktorant Uniwersytetu
Śląskiego i absolwent gimnazjum- Marek Mikołajec dokonał wraz z uczniami analizy tekstów
Karola Miarki. Licealiści z klasy II c zaprezentowali projekt: „Śląsk- moja mała Ojczyzna”,
uczniowie gimnazjum zaprezentowali efekty pracy nad projektami związanymi z życiem
patrona oraz historią szkoły.

Na mszy świętej o godzinie 11:00 został poświęcony sztandar, zaprojektowany przez
pana Stanisława Szwarca. Mszę koncelebrowali: ksiądz dziekan Stanisław Gańczorz,
katecheta szkolny – ksiądz Michał Przybylski oraz absolwent naszego gimnazjum i autor
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homilii- ksiądz Łukasz Pasuto. Ceremonię uświetnił chór Voce Segreto pod kierunkiem
Andrzeja Marcińca i Elżbiety Żydek i szkolna organistka- Marta Motyka.
O godzinie 12:15 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach rozpoczęła się
uroczysta akademia. Szczególny charakter uroczystości podkreśliły poczty sztandarowe I
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki oraz
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki. Uroczystość uświetnili
swoja obecnością m.in. senator RP- pan Adam Zdziebło, zastępca prezydenta Żor – pan
Daniel Wawrzyczek wraz z pracownikami Urzędu Miasta, Przewodniczący Rady Miasta Żory
- pan Piotr Kosztyła wraz z radnymi, pani dyrektor Kuratorium Oświaty w KatowicachDelegatury w Rybniku – Maria Lipińska, pierwszy dyrektor szkoły- pani Stefania Wolak oraz
pierwszy zastępca dyrektora- pani Bernadeta Mikołajec, prelegenci: pan prof. zw. dr hab.
Franciszek Antoni Marek oraz prof. dr hab. Mirosław Michalik, Prezes Towarzystwa
Miłośników Miasta Żory - pan Henryk Buchalik oraz członkowie zarządu tego Towarzystwa,
dyrektorzy instytucji żorskich oraz szkół w tym śląskich szkół imienia Karola Miarki z Rudy
Śląskiej, Pielgrzymowic oraz Pszczyny, rodzice i nauczyciele.
Po uroczystym wręczeniu uchwały o nadaniu imienia przez Przewodniczącego Rady
Miasta Piotra Kosztyłę oraz przemówieniu zastępcy prezydenta -pana Daniela Wawrzyczka
nastąpiło wbicie symbolicznego, pamiątkowego gwoździa przez projektanta- pana Stanisława
Szwarca oraz przekazanie przez rodziców sztandaru uczniom. Uczniowie złożyli ślubowanie
na nowy sztandar, potem zaś nastąpiła prezentacja sztandaru.

Po części oficjalnej, zamkniętej występem chóru, głos zabrali goście- pan Senator RPAdam Zdziebło, pani dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowicach- Delegatury w Rybniku Maria Lipińska oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego szkoły- Dominika Kojzar.
Wszyscy podkreślili wagę osiągnięć szkoły i początek nowego etapu w jej historii. Karol
Miarka to wielkie wyzwanie i zobowiązanie.
Część artystyczną wypełnił montaż słowno- muzyczny: „W pogoni za polskością”
oraz wykład prof. dr-a hab. Franciszka Antoniego Marka na temat trudnej historii Śląska i
szerzenia polskości przez Karola Miarkę. Zespół „Chwila Nieuwagi” zakończył wspólne
świętowanie poetyckimi, śląskimi balladami.
Cieszymy się, że rozpoczynamy kolejny etap w naszej historii!!
Opracowała: Urszula Machalica
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6. Realizacja projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”
Pojęcie patriotyzmu może kojarzyć się dzisiejszej młodzieży z czymś archaicznym
lub wstydliwym. Przystąpienie do projektu miało na celu pokazanie, że postawa szacunku i
oddania własnej Ojczyźnie w dzisiejszych czasach nic nie straciła na swojej aktualności.
Zarazem określenie „nowoczesny” sugeruje, że pewne tradycyjne kategorie i sposoby
pielęgnowania patriotyzmu kształtowane w okresie walki o niepodległość powinny dziś
zostać uzupełnione o nowe spojrzenie. W projekcie uczestniczyło 32 uczniów z klas 1c i 1d
liceum pod kierunkiem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie – Agnieszki Kraińskiej.
Poprzez udział w cyklu całodniowych innowacyjnych symulacji oraz zajęć
poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu (gra parlamentarna) i systemowi
samorządowemu (symulacje pracy gminy, samorządowe studia przypadków, spotkanie z
przedstawicielem rady gminy) uczniowie uczyli się „wiedzy o społeczeństwie” poznając
rzeczywiste mechanizmy rządzące życiem publicznym.
Oprócz udziału w symulacjach uczestnicy Akademii wykonywali także inne zadania.
W ramach projektu społecznego przeprowadzili zajęcia dla grupy sześciolatków ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Żorach - przygotowali prezentację i film. Wykonali też mem o naszym
mieście, pokazujący Żory w w zaskakujący, intrygujący sposób, a także materiał z myślą
przewodnią "Z czego jestem dumny jako Polak" .
Dzięki uczestnictwu w projekcie
uczniowie poznali aspekty nowoczesnego
patriotyzmu, takie jak:
- kultura pamięci - a więc kultywowanie
naszych polskich tradycji i obyczajów, polskiego
języka, historii, sztuki; pamięć o tym skąd
pochodzimy i kim jesteśmy, pobudzanie
tożsamości naszych wspólnot lokalnych,
- samorządność - czyli branie sprawy w
swoje ręce - powoływanie organizacji i
podejmowanie konkretnych działań służących
dobru lokalnej wspólnoty i całego państwa,
kontrola różnych obszarów życia publicznego,
propagowanie postaw obywatelskich i praktyczna
służba ojczyźnie,
- patriotyzm gospodarczy - rozwój postawy
przedsiębiorczej, kupowanie polskich produktów i
docenianie polskich przedsiębiorców, zakładanie i
rozwijanie własnej działalności gospodarczej,
tworzenie nowych miejsc pracy, dbałość o rozwój
gospodarczy i rozwój zaawansowanych
technologii w kraju.
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7. Ognisko patriotyczne (Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju)
Ognisko patriotyczne to ważne
wydarzenie mające na celu konfrontację młodych
ludzi z dziedzictwem przeszłości. Jest to forma
obchodów 11 listopada - Święta Niepodległości,
skierowana nie tylko do uczniów naszej szkoły,
ale także otwarta na środowisko lokalne.
Zaproszenie do wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych znalazło się na stronie
internetowej szkoły oraz plakatach
rozwieszonych na terenie miasta.
Ognisko partiotyczne, które organizujemy
od 3 lat, w tym roku szkolnym miało szczególnie
uroczysty charakter. Oprócz młodzieży szkolnej
uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Żor –
Waldemar Socha, Przewodniczący Rady Miasta,
dyrektorzy okolicznych szkół, Komendant
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach,
a także rodzice i przyjaciele szkoły.
Głownymi organizatorami uroczystości
byli nauczyciele: Adam Herman – inicjator tej
formy obchodów, a także Andrzej Marciniec –
dyrygent chóru Voce Segreto, Dariusz Domański
– nauczyciel historii oraz Katarzyna Kubańska i
Renata Rosenstrauch – opiekunki samorządu
uczniowskiego. Pod ich czujnym okiem uczniowie klasy 3a liceum przygotowali inscenizację
z pola bitwy i zadbali o ognisko z herbatą i polową grochówką, samorząd szkolny
przygotował śpiewniki, a chór w partyzanckich strojach poprowadził śpiew.
Każda pieśń poprzedzona była krótkim komentarzem dotyczącym okoliczności jej powstania.
Dzięki sile głosów
młodzieżowego chóru i dobremu
przykładowi obecnych dorosłych
udało się nie tylko przybliżyć
uczniom pieśni patriotyczne jako
element historii i tradycji, ale także
zachęcić ich do śpiewania. Zarówno
licealiści, jak i gimnazjaliści w
skupieniu i z zaangażowaniem
włączali się we wspólny śpiew.
Ognisko Patriotyczne było piękną
uroczystością, a dokumentacja z
obchodów Święta Niepodległości
2014 w formie kilkumetrowej grafiki
zdobi ściany szkolnego korytarza.
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8. Debaty
Jedną z form edukacji dla praw człowieka, demokracji, tolerancji i pokoju jest udział
w debatach. Zarówno tematyka, jak i sama forma debat pobudza do aktywnego
uczestniczenia w życiu społecznym, sprzyja rozwijaniu umiejętności rozwiązywania
konfliktów bez używania przemocy, a także kształtuje umiejętność dyskusji na tematy
kontrowersyjne z zachowaniem wzajemnego szacunku.
Przygotowanie do udziału w debatach było elementem nauczania takich przedmiotów
jak wiedza o społeczeństwie, czy podstawy przedsiębiorczości. Kilkuletnią tradycją cieszą się
w liceum klasy prawne, dwujęzyczne, realizujące w zakresie rozszerzonym treści z języka
polskiego i historii lub wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie tych klas są w szczególności
przygotowywani do wystąpień publicznych i włączania się w życie społeczne. W efekcie tych
działań uczniowie wykazują się dużymi umiejętnościami, które prezentują nie tylko w
szkole, ale i poza nią.
Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie – Agnieszki
Kraińskiej uczestniczyli w projekcie Klubu Debat Oksfordzkich, w ramach którego powstał
Miarkowy Klub Debat Oksfordzkich. Zajęcia dla grupy młodzieży (30 osób) zorganizowane
były w formie warsztatów i ćwiczeń w ramach projektu Śląska Akademia Liderów , którego
organizatorem było Stowarzyszenie Instytut Regionalny w Katowicach. Sam projekt
organizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
„Szkoła biorąc udział w projekcie dała sygnał, że szkoły powinny się angażować w
budowanie społeczeństwa obywatelskiego – grupy świadomych ludzi, którzy interesują się
„małą ojczyzną” i nierzadko poświęcają swój czas wolny, by działać na rzecz społeczności
lokalnych. Głęboko wierzę, że część uczniów biorących udział w projekcie – tj. członków
Klubów Debat, ale może i widzów debat konkursowych, poczuje w sobie dodatkową
motywację robienia czegoś więcej niż się od nich wymaga. Być może zostaną
wolontariuszami, liderami lokalnych projektów, czy też zaangażują się w życie szkoły”- (tak
napisał o / do nas prezes Instytutu Regionalnego w Katowicach)
Przeprowadziliśmy trzy debaty, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły w
każdej w sumie ok 30 uczniów, są one udostępnione w internecie : http://akademialiderow.org/konkurs-debat
1. Warto być wolontariuszem
2. Warto uczestniczyć w życiu publicznym
3. Stołówka powinna wrócić do Liceum.
1 czerwca – czyli w Międzynarodowym Dniu Dziecka – Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Katowicach, we współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w
Katowicach, zorganizował Konkurs Debat Oksfordzkich "Wokół polskiej polityki
zagranicznej". Nasze liceum było jedną z czterech szkół ponadgimnazjalnych z
województwa śląskiego zakwalifikowanych do konkursu. Dla uczestników konkursu przed
ostateczną rywalizacją zorganizowane były warsztaty prowadzone przez konsultantów
katowickiego RODM. Warsztaty miały na celu zapoznanie młodzieży z zasadami
debatowania w formie oksfordzkiej. Uczniowie dowiedzieli się więc między innymi tego,
jaka jest w trakcie debaty rola strony propozycji i opozycji oraz jakie są zadania
poszczególnych członków zespołu debatanckiego. Poznali także formalne zasady dotyczące
na przykład zwracania się do Marszałka oraz uczestniczyli w debatach próbnych. Warsztaty
odnosiły się do zagadnień poruszanych w informacji Ministra Spraw Zagranicznych o
zadaniach polskiej polityki zagranicznej przedstawionej 23 kwietnia 2015 roku.
W debatach konkursowych młodzież poruszała następujące kwestie:
1. Polska powinna wspierać Europejską Politykę Sąsiedztwa, a w dłuższej perspektywie
zbliżenie do Unii Europejskiej takich państw jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia.
2. Polska powinna czynnie włączyć się w pomoc uchodźcom z Bliskiego Wschodu w
rejonie Morza Śródziemnego.
3. Polska polityka zagraniczna powinna skupić się na umacnianiu więzi pomiędzy Unią
Europejską a Stanami Zjednoczonymi.
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Uczniowie naszej szkoły zajęli w tym konkursie II miejsce.
Sukcesem zakończył się również udział w II Turnieju Debat Oksfordzkich –
organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach w obszarze:
„Społeczna odpowiedzialność biznesu” W etapie regionalnym – (teza: „Im droższy markowy
produkt, tym bardziej łamane są prawa człowieka”) - nasi uczniowie zdobyli I miejsce, a w
etapie wojewódzkim - (teza „Na etyczne działania w biznesie mogą sobie pozwolić duże
firmy i koncerny, gdyż małym się to nie opłaca.”) - III miejsce. Około 30 innych uczniów
uczestniczyło w debacie w charakterze publiczności. Debata o tej tematyce umożliwiła
uczniom rozszerzenie swoich horyzontów myślowych, ale również przybliżyła problem
łamania praw człowieka w sytuacjach, kiedy w ogóle o tym nie myślimy; zmusiła do refleksji
nad zakupami w zglobalizowanym świecie, do zastanowienia się, czy dostęp do wszystkiego
nie wiąże się z utratą unikatowości, niepowtarzalności świata.
W ramach konkursu na XXI Sejm Dzieci i Młodzieży dwoje uczniów klasy 2c zajęło
się problemem żorskiego rynku. Zorganizowali oni debatę miejską „ Rewitalizacja
żorskiego rynku szansą na współpracę międzypokoleniową”. Do udziału w spotkaniu
zaproszeni zostali: Prezydent Miasta Żor z przedstawicielami lokalnych władz, urzędnicy
miejscy, dyrektor szkoły, lokalne media oraz uczniowie. (25 uczniów). Debata była
inspiryjącym forum wymiany myśli pomiędzy pokoleniami i ich oczekiwaniami związanymi
z wizją miasta w najbliższym czasie. Spotkanie dało młodym wzmocnienie poczucia własnej
wartości i potwierdzenie możliwości wpływu na to co dzieje się w ich „małej ojczyźnie”
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9. Projekty teatralne w języku angielskim
Dobre umiejętności językowe oraz silna motywacja do nauki języka angielskiego
stanowią zachętę do wypróbowania języka obcego nie tylko jako narzędzia komunikacji, ale
także jako środka przekazu w sztuce. I tak ostatni tydzień marca upłynął nam pod znakiem
Międzynarodowego Dnia Teatru, który co roku ma miejsce 27 marca.
Już 24 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbył się, organizowany między
innymi przez naszą szkołę, II Żorski Międzyszkolny Festiwal Małych Form Teatralnych
w Językach Obcych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów. W wydarzeniu uczestniczyły
szkoły z Żor, Rybnika i Jastrzębia. Pod opieką nauczycielek języka angielskiego – Beaty
Pasierbek, Bożeny Żurkowskiej i Anny Krysztafkiewicz-Oleś uczniowie klasy 1d gimnazjum
przygotowali i zaprezentowali trzy sztuki. Grupa najbardziej zaangażowanych uczniów 1dg
napisała i przedsatwiła sztukę Much Ado about the Fish, której główna bohaterka cierpi z
powodu odrzucenia przez grupę rówieśniczą. Ostatecznie udaje jej się nawiązać przyjaźń z
osobą o odmiennym pochodzeniu etnicznym.

27 marca w Rybniku odbył się XXI Festiwal Teatrów w Języku Angielskim im.
Floriana Nowaka organizowany przez I LO im. Powstańców Śląskich. Uczniowie naszego
liceum zaprezentowali trzy etiudy. Grupa uczennic klasy 2c zdobyła III miejsce swoim
nowatorskim spektaklem o ludzkiej kondycji. Uczennice napisały scenariusz i przedstawiły
sztukę pt.: There is Method in My Voice Sztuka podejmowała niełatwą tematykę
niesprawiedliwości społecznej, wykluczenia i buntu jednostki, a zastosowana ekspresja
wokalna stanowiła środek eliminujący agresję.
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10. Projekt „Poznajemy mniejszości narodowe i etniczne”
Uczniowie klasy prawnej 2c liceum pod kierunkiem nauczyciela wiedzy o
społeczeństwie –Agnieszki Kraińskiej przygotowali w ramach Tygodnia Kultury i Nauki
prezentacje multimedialne wraz z wykładami dotyczącymi mniejszości narodowych i
etnicznych zamieszkujących nasz kraj, przeprowadzili dyskusję o roli tych mniejszości w
naszym państwie. W zajęciach uczestniczyli jako goście uczniowie klas 1c, 1d, 2e, 3c, 3e.

Na zajęcia został zaproszony również przedstawiciel mniejszości śląskiej – szef
Ruchu Autonomii Śląska p. Jerzy Gorzelik . Dr. Jerzy Gorzelik wygłosił wykład: Wczoraj,
dziś i jutro Śląska i Ślązaków. W czasie spotkania poruszony został temat „narodowości
śląskiej” do której w ostatnim spisie ludności GUSu przyznawało się ponad 170 tys.
mieszkańców naszego regionu.
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11. Projekty edukacyjne w ramach innowacji pedagogicznej „Śląsk - moje miejsce”
Edukacja regionalna ma bardzo duże znaczenie w procesie kształcenia i wychowania.
Pomaga w odnajdywaniu tożsamości narodowej, przyjmowaniu postawy patriotycznej i
obywatelskiej oraz właściwych postaw w środowisku lokalnym i społeczności europejskiej.
Treści edukacji mają za zadanie przybliżyć historię, język, tradycję i kulturę Górnego Śląska,
a także jego środowisko naturalne.
Innowacja „Śląsk- moje miejsce. Program edukacji regionalnej dla szkół
ponadgimnazjalnych” została opracowana przez zespół nauczycieli, w skład którego
wchodzą : Urszula Machalica, Marzena Gancarczyk- Gola, Agata Michałek- Telega, Joanna
Lojza, Barbara Szulik- Silka, Mariola Żur – Kawałek, Marcin Wieczorek, Dariusz Domański,
Łukasz Ślosarek. Innowacja została wprowadzona w liceum, a jej realizacja przewidziana jest
na okres dwóch lat szkolnych.
W programie biorą udział uczniowie bez względu na wiek i realizowane zajęcia
edukacyjne w zakresie rozszerzonym. Podstawą zakwalifikowania ucznia do programu jest
deklaracja. Wprowadzana innowacja ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący treści z
następujących przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o kulturze, geografii, historii, wiedzy o
społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz biologii.
Innowacja realizowana jest przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego, Towarzystwa
Miłośników Miasta Żory, Muzeum Miejskiego w Żorach, Muzeum Miejskiego w Rybniku
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Formą realizacji innowacji jest projekt
edukacyjny. W szkole powstała baza tematów projektów edukacyjnych, które zgłosić mogą
uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele środowiska lokalnego lub instytucji i
stowarzyszeń regionalnych i ponadregionalnych.
W roku szkolnym 2014/2015 realizowano np. projekt „Cystersi na Śląsku”. W
ramach wycieczki czniowie poznali Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką
(CINiBA) w Katowicach – oferujące bezpłatny dostęp do światowych zasobów
profesjonalnych źródeł wiedzy najwyższej klasy. Udali się także do Archiwum Państwowego
w Katowicach, gdzie uczestniczyli w wykładzie „Jak przechowuje się i konserwuje
starodruki”. Ponadto uczniowie zwiedzili Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach,
wysłuchali wykładów: dyrektora Muzeum w Rybniku dr Bogdana Klocha "Cystersi na
Śląsku” oraz pisarza Alojzego Lyski -” Język śląski nasz świat”, a także wzięli udział w
konferencji pt. ”Śląsk moje miejsce” organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w
Żorach.
Innym przykładem projektu jest „Collage śląski”. Tytuł ten dawał duże możliwości
przeróżnych działań, a właśnie o to chodziło, aby spojrzeć na Śląsk z różnych stron.
Projekt był realizowany w klasie 2 e LO przez Barbarę Szulik-Silka.
W ramach projektu podjęto następujące zadania:
1. wyjazd na wycieczkę do Mikołowa śladami Karola Miarki i Rafała Wojaczka; w ramach
wycieczki uczniowie odwiedzili
- I LO im. Karola Miarki w Mikołowie
- drukarnię im. Karola Miarki PW TOLEK , gdzie Karol Miarka po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości drukował pierwsze na Śląsku czasopisma w języku polskim;
uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z procesami drukowania artykułów – od
ich powstania aż po możliwość przeczytania w gazecie – jest to bardzo pouczające dla
kogoś, kto jest uczniem klasy o profilu dziennikarskim
- Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka – mieszczący się w rodzinnym domu poety;
2. lekcje języka polskiego poświęcone życiu i twórczości Rafała Wojaczka – interpretacja
wybranych utworów oraz film Lecha Majewskiego pt. „Wojaczek”, w którym rolę poety
kreuje inny mikołowski/śląski twórca – Krzysztof Siwczyk
3. lekcje języka polskiego przedstawiające życie i twórczość mieszkającego na Śląsku poety
niemieckiego romantyzmu – Josepha von Eichendorffa
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4. lekcje wychowawcze pozwalające słuchać różnorodnej muzyki współczesnej powstającej
na Śląsku – od Paktofoniki (również film: „Jesteś Bogiem”) poprzez Oberschleisen do
Kingi Głyk i jej przyjaciół
5. spotkanie w domu uczennicy Karoliny Piechaczek mające na celu nakręcenie filmu o
”kulaniu klusek” – powstał film z „cyklu”: „Kaj kucharek sześć, tam ni ma co jeść”
6. animacja poklatkowa stworzona prze uczennicę Aleksandrę Błach będąca
wprowadzeniem do filmu o kucharkach
7. gromadzenie zdjęć i materiałów rodzinnych do prezentacji pokazującej śląską
codzienność i święta
8. zmontowanie filmu o Ewie Swobodzie i jej osiągnięciach sportowych przez Monikę
Zbirowską
Efekt wszystkich poprzednich działań został zaprezentowany gimnazjalistom i
rodzicom na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Oprócz
wymienionych zadań dodano do całości:
- koncert na żywo Kingi Głyk wraz z towarzyszącym jej ojcem – Irkiem Głykiem i
instrumentalistą - Jakubem Gradeckim,
- występ zespołu tanecznego działającego przy żorskim MOK-u,
- recytację poezji Eichendorffa,
- śpiew wokalistek z klas pierwszych,
- występ chóru Voce Segreto
- konferansjerkę uczniów klasy 2 e,
- mini-wywiad z Naomi Muras – fotografką mówiącą śląską gwarą (pokazano
również jej zdjęcia prezentowane przez cały czas w szkole),
- rysowanie „na żywo” przez Wiktorię Wajdę portretu Karola Miarki.
W projekcie „Collage śląski” chodziło o uświadomienie uczniom, że Śląsk, jaki jest i
jaki będzie, jest ich dziełem. To oni, młodzi mieszkańcy Śląska, tworzą jego codzienność. To
od nich zależy jego obraz i sposób postrzegania Śląska i Ślązaków, czyli jego mieszkańców,
bez względu na to, czy ich rodziny żyją tu od zawsze, czy przybyły tu z różnych powodów i
wybrały ten region jako swoje miejsce do życia.
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12. Wymiany międzynarodowe
Rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz integracja młodzieży w zjednoczonej
Europie są od lat jednym z priorytetowych obszarów działania szkoły. Przybliżenie uczniom
elementów kultury, historii i języka sąsiednich krajów, a także zaprezentowanie szkoły,
miasta, regionu i kraju za granicą, to zadania, które mogą być realizowane dzięki
międzynarodowym wymianom młodzieży, od dawna obecnym w kalendarzu imprez
szkolnych i posiadających już wieloletnią tradycję.
Już po raz 17. dwadzieścioro uczniów gimnazjum i liceum pod opieką Barbary
Barglik i Barbary Perenc miało możliwość uczestniczenia w wymianie organizowanej wraz
z Friedrich-Rückert-Gymnasium w Ebern w Niemczech. Zarówno w czasie pobytu za
granicą (10- 18 października 2014), jak i podczas goszczenia młodzieży w Żorach (21- 28
marca 2015) program wymiany realizowany był na kilku różnych płaszczyznach. Część
zadań, mająca na celu poznanie szkoły, jej funkcjonowania i wyposażenia, realizowana była
w czasie wspólnych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz imprez sportowych. Z podziałem
administracyjnym kraju partnera oraz specyfiką i problemami odwiedzanego regionu
uczniowie zapoznali się podczas spotkań z Burmistrzem Ebern, Starostą okręgu Hassberge i
Prezydentem Miasta Żory.

Kolejną formą poznania kraju były wspólne wycieczki młodzieży polskiej i
niemieckiej po bliższej i dalszej okolicy, umożliwiające zaznajomienie się z dziedzictwem
kulturowym i historią obu regionów. W Niemczech uczniowie zwiedzili Bamberg i
Ratyzbonę, których starówki wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, miasta
okręgu Hassberge (Königsberg, Zeil, Hassfurt) , a także Norymbergę wraz z Centrum
Dokumentacji Reichsparteitagsgelände. W czasie wizyty w Okręgowym Centrum
Gospodarowania Odpadami poznali fatalne dla środowiska skutki używania tworzyw
sztucznych. W Polsce młodzież niemiecka poznała historię Żor i Katowic, zabytki Krakowa i
Pszczyny, zwiedziła Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau.
Od początku współpracy uczniowie zakwaterowani są w rodzinach partnerów. Ów
pobyt młodzieży w rodzinach goszczących jest ostatnią, bardzo ważną płaszczyzną
funkcjonowania wymiany. Realizowanie tzw. programu rodzinnego, czyli po prostu
uczestniczenie w życiu codziennym, uroczystościach rodzinnych, zajęciach domowych i
rozrywkach, wspólne rozmowy, a nawet oglądanie telewizji, to prozaiczne czynności, które,
wykonywane w przyjaznej atmosferze serdeczności i gościnności, mają swój udział w
powodzeniu wymiany i zapewniają jej niepowtarzalny charakter. Dzięki temu trwająca już 17
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lat wymiana nie straciła ani swojej wartości ani atrakcyjności, co potwierdza niesłabnące
zainteresowanie uczniów po obu stronach.
Równie bogatą tradycją cieszy się wymiana z Gymnázium a Obchodní akademie w
Orlovej w Czechach. Ze względu na bliskie sąsiedztwo obu szkół wymiana ta ma nieco inny
charakter. Spotkania w obu krajach są jednodniowe, ale dzięki temu może w nich wziąć
udział większa ilość uczniów, (ok. 40) i kilkoro przedstawicieli grona pedagogicznego.
Zarówno spotkanie w Żorach, (czerwiec 2015) jak i w Orlovej (listopad 2014) opierało się na
budowaniu poczucia wspólnoty kulturowej (możliwość porozumiewania się w językach
ojczystych). Uczniowie uczestniczyli we wspólnych rozgrywkach sportowych i zabawach
oraz poznawali dziedzictwo kulturowe i historię najbliższej okolicy.
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13. Dni Kultury Kanadyjskiej (i nie tylko)
Ciągła chęć podnoszenia poziomu nauczania i doskonalenia metod pracy z uczniem w
naszej żorskiej „Miarce” zaowocowała podpisaniem współpracy z Instytutem Kultur i
Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, której celem jest nie tylko jak
najlepsze przygotowanie licealistów i gimnazjalistów do studiów wyższych, ale również
kształtowanie postaw otwartości, uświadamianie równości wszystkich ludzi oraz promowanie
różnorodności kulturowej ze świadomością własnej tożsamości.
Współpraca daje naszym uczniom możliwość udziału w wykładach, zajęciach i
warsztatach na uniwersytecie oraz goszczenia w naszej szkole znamienitych osobowości
świata nauki. Wykłady i warsztaty prowadzone w języku angielskim skierowane są przede
wszystkim do uczniów klas dwujęzycznych, których w naszym zespole szkół jest 10. Można
więc przyjąć, że prawie 300 uczniów objętych było w szczególny sposób nauczaniem
międzykulturowym. W tym roku szkolnym swoimi wykładami i warsztatami zaszczycili nas:
 dr Eugenia Sojka, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, "Imagining / Constructing
'Indians' in Canada and Elsewhere ...",
 mgr Rafał Madej “The Silenced History of Japanese Canadians” ,
 mgr Sabina Sweta Sen, która przeprowadziła warsztaty o tematyce “The dances of
Northwest Coast First Nations: Cultural Expressions of Identity”,
 prof. Marlene Atleo z wykładem o rdzennych mieszkańcach Kanady (University of
Manitoba)
 Prof. Nancy Burke (Memorial University of Newfoundland).
 po raz kolejny dr Eugenia Sojka oraz studentki UŚ Karolina Juroszek “People and Nature
of Northern Canada" oraz Kinga Kowalska “ Transformation and Boundaries: Northwest
Coast mythology.”
W maju jak co rok odbyły się w naszej szkole kolejne Dni Kultury Kanadyjskiej. W
tym roku mieliśmy przyjemność gościć Dr Michelle LaFlamme z University of the Fraser
Valley w Kanadzie, która przybliżyła młodzieży naszego gimnazjum i liceum swoją ojczyznę
w wykładach „The Spirit of Canada.
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14. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie Discover Canada
Współpraca z Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego
polega również na organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie Discover
Canada. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2013/14 i została objęta
honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty,
Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Ambasadora Kanady w Polsce, Prezydenta Miasta Żory oraz
Prezydenta Sosnowca. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki języka
angielskiego Beata Pasierbek, Hanna Mrozek -Granieczny i Beata Kurzeja oraz - z ramienia
uniwersytetu - dr Eugenia Sojka. Do pierwszego etapu przystąpiło ponad 1200 uczniów z
całej Polski.
Także do drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie Discover
Canada 2015 zgłosiło się ponad 1000 uczniów z całego kraju. Konkurs wymagał dużej
wiedzy i składał się z trzech etapów. W pierwszej części zmagań uczestnicy rozwiązywali
zadania z zakresu znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o Kanadzie. Do półfinału,
który odbył się w siedzibie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu,
zakwalifikowało się 50 uczestników. Musieli oni napisać esej oraz odpowiedzieć na pytania
otwarte. Nasza szkoła, podobnie jak w roku ubiegłym, była organizatorem finału konkursu,
do którego Uniwersytecka Komisja Konkursowa zakwalifikowała 16 uczniów. W ostatnim
dniu zmagań konkursowych finaliści przedstawili prezentację multimedialną na temat
„Canadian Values” oraz odpowiadali na pytania zadawane przez Komisję Konkursową, w
skład której wchodzili pracownicy naukowi Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Finałowe zmagania oraz gala
odbyły się w miasteczku westernowym Twinpigs w Żorach 10 i 11 czerwca 2015. Podobnie
jak w roku ubiegłym, swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście.

Konkurs stał się środowiskowym wydarzeniem edukacyjnym i kulturalnym,
wskazującym na efektywne i projakościowe formy współpracy szkół średnich z uczelniami
wyższymi. Tematyka konkursu w pełni realizuje zasady edukacji międzykulturowej.
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15. Obchody Międzynarodowego Tygodnia Edukacji Artystycznej
Ważnym wydarzeniem artystycznym dla całej społeczności szkolnej jest co roku
festiwal twórczości uczniowskiej „GimpelCzad”. W tym roku ów festiwal odbył się już po
raz 23, a jego dobrym duchem jest niezmiennie nauczyciel matematyki i informatyki Adam
Herman.
Formuła tego festiwalu jest tak pomyślana, aby do szeroko pojętej „twórczości”
zmobilizować i zachęcić jak największą liczbę uczniów gimnazjum i liceum. Festiwal
przygotowywany jest zazwyczaj przez kilka miesięcy, a w pierwszych dniach czerwca w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury możemy oglądać efekty pracy artystów z wielu
dziedzin.
Nie inaczej było i w tym roku. Grupa
organizatorów – ochotników została podzielona
na sekcje: programową, reklamową i
dekoracyjną. Uczniowie o zdolnościach
plastycznych przygotowali projekty banerów,
plakatów i ulotek reklamowych i wykonali je
zarówno z użyciem techniki komputerowej, jak i
tradycyjnych materiałów malarskich i
dekoracyjnych. Kilka dni poprzedzających
imprezę uczniowie poświęcili na stworzenie
bogatej scenografii i kostiumów, przy czym
wykazali się niezwykłą pomysłowością i
zmysłem artystycznym. Efekt ich pracy pozwolił
widzom wczuć się w klimat Hogwartu i Harrego
Pottera, który przewijał się nie tylko przez samą
imprezę, ale był już widoczny w zwiastunach
GimpelCzadu.

Grupa uczniów
odpowiedzialnych za reklamę
audiowizualną przygotowała
podstronę internetową, zorganizowała
happeningi z użyciem bębnów i
szczudeł, wykorzystała do reklamy
szkolny radiowęzeł. Uczniowie
nakręcili i zmontowali zarówno filmy
reklamujące festiwal, jak i
wykorzystywane w czasie jego
trwania. W czasie pracy młodzież
doskonaliła nie tylko swoje umiejętności w zakresie montażu filmu, tricków, nagrywania scen
z aktorami, czy podkładania ścieżki dźwiękowej do obrazu, ale przede wszystkim w zakresie
organizacji i współpracy. Wszystkie przygotowania odbywały się poza lekcjami.
Sam festiwal rozwija i promuje wiele rodzajów twórczości artystycznej. Uczniowie
prezentowali się w występach wokalnych i instrumentalnych, na potrzeby festiwalu tworzyli
zespoły akompaniujące wokalistom, tańczyli solo i w grupach tańca nowoczesnego,
występowali w scenkach kabaretowych i byli konferansjerami, pracowali na scenie, za sceną
i przy nagłośnieniu. GimpelCzad od lat jest wydarzeniem kulturalnym w środowisku żorskim,
artyści występowali więc nie tylko przed swoimi koleżankami i kolegami, ale także przed
rodzicami, nauczycielami, absolwentami i wszystkimi widzami, którzy zakupili bilet. Młodzi
artyści niejednokrotnie podkreślali, jak dużym wyzwaniem okazały się dla nich występy
przed tak szeroką publicznością w tak zacnej scenerii.
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GimpelCzad 2015 był wielkim świętem twóczości uczniowskiej, wisienką na torcie
edukacji artystycznej naszych gimnazjalistów i licealistów.
Innym wydarzeniem artystycznym, które także ma już kilkutetnią tradycję, a
doskonale wpisuje się w obchody Tygodnia Edukacji Artystycznej, jest koncert „Dla
Mamy”. Chociaż koncert ten nie jest organizowany z takim rozmachem jak GimpelCzad, ma
bardzo ciepły klimat, gdyż z okazji Dnia Matki uczniowie zapraszają swoich rodziców i
występują tylko dla nich. Artystami w czasie tego koncertu są nie, jak zazwyczaj, uczniowie
wybitnie uzdolnieni, przebojowi, czy wykształceni muzycznie, ale przede wszystkim ci,
którzy mieli okazję nabyć lub odkryć swoje umiejętności w czasie zajęć szkolnych i
pozaszkolnych.
Organizatorami tegorocznego koncertu „Dla Mamy”, który odbył się 27 maja o godz.
17.00 w sali gimnastycznej byli Andrzej Marciniec – nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych
(zajęcia gitarowe i chóralne) oraz dyrygent młodzieżowego chóru Voce Segreto oraz Renata
Rosenstrauch– nauczycielka języka polskiego i Katarzyna Kubańska – nauczycielka chemii i
wychowania fizycznego - opiekunki Samorządu Uczniowskiego, który bardzo zaangażował
się w organizację. Uczniowie przygotowali poczęstunek w formie kawy i herbaty oraz
domowych wypieków i podczas koncertu obsługiwali gości.
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Młodzi artyści zaprezentowali rodzicom utwory wokalne i instrumentalne oraz poezję.
Do chórzystów stale pracujących pod kierunkiem Andrzeja Marcinca dołączyli ich młodsi
koledzy i koleżanki z klasy pierwszej gimnazjum, którzy przez prawie rok trenowali swoje
głosy w czasie zajęć artystycznych – chóralnych. „Wzmocniony” chór prezentował się
okazale i zabrzmiał wspaniale.

Do niektórych utworów akompaniował chórzystom kilkunastoosobowy zespół
gitarowy. Trworzyli go uczniowie, którzy wybrali inny rodzaj zajęć artystycznych – zajęcia
gitarowe - i także pod okiem pana Marcińca stawiali pierwsze kroki w nauce gry na tym
instrumencie. Oprócz występu chóru mamy mogły posłuchać wierszy im dedykowanych,
wybranych i deklamowanych przez uczniów. O tę część uroczystości także zatroszczył się
Samorząd Uczniowski.

Występy wszystkich artystów zostały bardzo ciepło przyjęte, a na nasze zaproszenie
odpowiedziało znacznie więcej rodziców (jednak głównie mam) niż w latach ubiegłych. Było
nam z tego powodu bardzo miło, gdyż oznacza to, że udało się osiągnąć założony przez nas
cel, czyli sprawić mamom przyjemność.
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16. Projekt edukacyjny: Tadeusz Kantor – twarze

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
W 100 ROCZNICĘ URODZIN
Projekt zakładał
przedstawienie artysty- Tadeusza Kantora jako twórcy
wszechstronnego: Kantor i jego teatr, Kantor jako artysta plastyk, pionier happeningu, Kantor
jako inspiracja, impuls twórczy dla współczesnych artystów.
W projekcie wykorzystane były działania aktywizujące i rozwijające kreatywność twórczą, w
których każdorazowo punkt wyjścia stanowiły wybrane motywy lub artefakty z twórczości
Tadeusza Kantora. Wykorzystano metody: wykład z udziałem eksperta, warsztaty twórcze oraz
pokaz filmu ze spektaklu "Umarła klasa".
W projekcie wzięły udział klasy licealne: 1a, 1c, 1e, 2a, 2c, 2e, czyli ok. 150 uczniów.
Doktor Klaudiusz Święcicki- absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, historyk teatru, który w latach 90 pracował w Ośrodku
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, autor dwóch publikacji książkowych oraz
kilkunastu artykułów poświęconych życiu i twórczości Tadeusza Kantora, wprowadził
młodzież w tą niezwykle sugestywną przestrzeń Tadeusza Kantora, w przestrzeń, w której
mieszają się żywi i umarli. Uczestnicy wykładu, poznając życie, sztukę autora, dużą część
dorobku artysty, wzięli udział w lekcji twórczego dialogu z przeszłością, która wpisuje się w
narodową tradycję. Prowadzący próbował wyjaśnić ponadczasowość idei zawartych w
sztukach Tadeusza Kantora, odwołując się do sfilmowanej w 1976 roku przez Andrzeja Wajdę
inscenizacji najsłynniejszego spektaklu Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora "Umarła klasa". Po
projekcji filmu, już z większą wiedzą, przemyśleniami i refleksjami młodzież wzięła udział w
dyskusji o samym filmie, spektaklu, performance w teatrze czy dyrygencie – Demiurgu. Można
było zaobserwować dużą ciekawość ale i pewne zaskoczenie u uczniów. Czy aby tego się
spodziewali?
„Szara rzeczywistość”1
Kolejnym punktem projektu był pokaz spektaklu „Rurarze”, spektaklu nagrodzonego:
statuetką "Kantorowskie Krzesło" (1 nagroda) w 8 Ogólnopolskich Prezentacjach Teatrów
Poszukujących o nagrodę im. Tadeusz Kantora Wielopole Skrzyńskie 2014. Wystąpił Teatr
Sztuki Mariana Bednarka.
Ideą dramatu jest metafora rury. Wszyscy mieszkamy w rurze, w wielkiej kosmicznej dziurze,
jak zauważył to również Witkacy. Cała funkcjonalność egzystencji ludzkiej opiera się na rurze
lub czymś do niej podobnym. Mechanizm rury jest oczywisty w każdej dziedzinie życia, ale
zabawa w teatr podczas przerwy śniadaniowej w zakładzie rurarskim jest tutaj niespodzianką
artystyczną, a także ocieraniem się o tajemnicę ludzkiego bytu.
„Każdy ma swojego króla”2
Następnym przystankiem w projekcie, była wystawa malarstwa oraz form
przestrzennych Mariana Bednarka. Ta sama wyedukowana już młodzież mogła spotkać się z
samym artystą: malarzem, grafikiem, reżyserem, scenografem, poetą.
Swoisty wpływ na ukształtowanie się wyobraźni teatralnej artysty, również warsztatu
teatralnego miała właśnie twórczość Tadeusza Kantora i jego teatru Cricot 2, a także Wiliama
Blake’a, oraz niektóre fragmenty wypowiedzi o roli wyobraźni w sztuce Józefa Szajny. Jednak
źródła inspiracji dla malarza i poety zawsze są bezpańskie i nigdy nie przewidziane, gdyż teatr,
jak i inne dziedziny sztuki, to kwestia spajającej wrażliwości. 3Bednarek opowiada o ludziach
życzliwie, nie stroniąc od pogodnej satyry (np. obrazy „Ożyrok”, „Rozmowa”) lub tworząc
wokół nich aurę naiwnej refleksji (np. obraz „Rodzinka”). W jego obrazach mało znaczące
przedmioty otrzymują wysoką rangę i stają się niezwykłe. Do takich należy na przykład guzik,
który stał się tematem cyklu prac plastycznych (m.in. „Ukryte w guziku”), prac, które w
1

Cyt. Za Marian Bednarek
Cyt. Za Marian Bednarek
3
Cyt. Za Marian Bednarek
2
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największym stopniu podobały się młodzieży. O sobie samym, na ogół, nie mówi artysta wprost
(wyjątek stanowią nieliczne autoportrety). Artysta dał się poznać uczniom jako człowiek- nieco
ekscentryczny, intrygujący ale i ciągle poszukujący właściwego wyrazu. Jako artysta, który
podobnie jak Tadeusz Kantor „wolność sztuki rozumiał jako zupełną swobodę poszukiwań
twórczych, konwencji artystycznych, tematyki oraz filozofii życia”.
Zrozumieć Kantora
"Dla sztuki polskiej jest on [Kantor] tym, kim dla (…) amerykańskiej Andy Warhol" - uznał
historyk sztuki Jarosław Suchan.
Za jego artystyczne credo można uznać to, o czym mówił w 1988 roku, a więc dwa lata
przed śmiercią: "Wszystko, co tworzyłem dotychczas miało zawsze cechę wyznania. (…)
Wyznania nostalgii, tęsknoty za powrotem do lat dzieciństwa, aby ocalić ten szczęśliwy czas
klasy szkolnej. Później, aby ocalić swój pokój dzieciństwa, utrwalić, wplątać w wielką i
duchową historię naszej kultury. A potem to ciągłe pragnienie (…) i wola, by twórczość była
wolna, podległa tylko mnie, moim słabościom, szaleństwom, chorobom, moim klęskom, mojej
samotności…".
Jaki wpływ ma/miała sztuka- sztuka szeroko rozumiana- sztuka Tadeusza Kantora na
dzisiejszą, współczesną, żorską młodzież? Uczniowie mieli/ powinni byli oswoić się z tą
sztuką, która okazała się jednak w dużej mierze niezrozumiałą i hermetyczną. Szeroki wachlarz
metod aktywizacji pomógł ją przybliżyć, obudzić współczesnego odbiorcę- ucznia, który często
tę sztukę banalizuje i upraszcza. Jaki wpływ? Odpowiedź jest chyba prosta, jednych zadziwiła
innych zachwyciła, zmusiła do myślenia, poszukiwania , ale są niestety i tacy, dla których jest
ona całkowicie obojętna, niezrozumiała, obca. Ten radykalny model sztuki i artysty
proponowany przez awangardę zawsze będzie miał wielu przeciwników. Najważniejsze
jednak, aby obudzić odbiorcę sztuki w człowieku, aby budziła jakieś emocje, uczucia, mogą
być negatywne, ale ważne, żeby jednak miała wpływ na nas, aby utrwalała piękno i kształciła
światopogląd, ale i pokazywała różny, inny (nie znaczy zły) punkt widzenia. Sztuka Tadeusza
Kantora to poniekąd sztuka, która nie przetrwała próby czasu, czasu Harrego Pottera.
Opracowała: Dagmara Zazulak
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17. Projekt: „Bezpieczny w Europie”
Projekt edukacyjny "Bezpieczny w Europie" miał za zadanie wspierać
wielojęzyczność, uczyć przejmowania przez uczniów inicjatywy oraz kształtować wśród nich
pozytywne wzorce społeczne. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych z
terenu powiatu żorskiego. Uczestnicząc w zajęciach dzieci poznały podstawy udzielania
pierwszej pomocy równocześnie ucząc się słownictwa w języku hiszpańskim i niemieckim.
Koordynatorami projektu były Urszula Machalica i Mariola Żur-Kawałek, projekt
zrealizowali Łukasz Ślosarek, Mariola Żur-Kawałek i Hanna Oleś. Zajęcia przeprowadzone
były w sposób warsztatowy z wykorzystaniem fantoma i tablicy interaktywnej. Warsztaty
trwały 90 minut.
Zajęcia odbyły się w
następujących terminach:
18.11.2014- 28 uczniów z
SP17,
25.11.2014 -15 uczniów
SP15 ,
16.12.2014 -17 uczniów z
ZS-P nr 6;
24.02.2015- 28 uczniów z
SP1

Współorganizatorami projektu byli Urząd Miasta Żory – Wydział Promocji i
Informacji oraz Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”. Uczestnicy warsztatów otrzymali
imienny dyplom uczestnictwa w zajęciach, słodki upominek i gadżet odblaskowy.
Zajęcia spotkały się z dużym zaangażowaniem gości. Zaproponowany przez
organizatorów sposób budowania właściwych postaw społecznych w połączeniu z
opanowaniem sztuki porozumiewania się w językach obcych okazał się interesujący i
skuteczny. Pojawiło się wiele pochlebnych komentarzy na temat ciekawego przedsięwzięcia
w naszej szkole, zarówno na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie, jak i
miejskiego portalu informacyjnego www.tuzory.pl
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Proszę wskazać najciekawszy spośród wyżej wymienionych projektów. Jeśli chcieliby
Państwo, aby opis projektu został zamieszczony na stronie tzw. „dobrych praktyk” polskich
Szkól Stowarzyszonych UNESCO” proszę o dołączenie fotografii. Opis projekt powinien być
przygotowany w programie Word na osobnej stronie. Nasza strona:
http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/glowne-programy/dobre-pomysly/

Wśród tak wielu przedsięwzięć, które mają miejsce w naszej szkole, bardzo trudno
wskazać najciekawsze, czy najbardziej wartościowe. Wszystkie realizujemy w głębokim
przekonaniu, że warto angażować siebie i uczniów, warto włożyć dużo wysiłku, aby otrzymać
dobre efekty. To daje satysfakcję wszystkim zaangażowanym stronom.
Wskazując niżej podane projekty kieruję się więc nie tyle pojęciem atrakcyjności, ile
może faktem, że mogą być one inspiracją dla innych szkół. Oto propozycje:
4. Dni Kultury i Nauki
7. Ognisko patriotyczne (Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju)
14. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie Discover Canada
15. Obchody Międzynarodowego Tygodnia Edukacji Artystycznej
17. Projekt: „Bezpieczny w Europie”
Czy szkoła uczestniczyła w niżej wymienionych międzynarodowych projektach
przeznaczonych dla Szkół Stowarzyszonych UNESCO:
□ Światowe Dziedzictwo

□ Global Action Week (Światowa Kampania na Rzecz Edukacji)

□ This is our Time

□ BSP (Projekt Morza Bałtyckiego)

Czy szkoła uczestniczyła w innych, sugerowanych Szkołom Stowarzyszonym UNESCO projektach:
□ Agenda21!NOW

□ inne, jakie ?

DZIEDZICTWO KULTUROWE KSZTAŁTUJE SZKOŁĘ
PROJEKT

Wspólnym przedsięwzięciem nauczycieli i uczniów I LO i zaprzyjaźnionych szkół z Niemiec
(Friedrich Rückert-Gymnasium) i Węgier (Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola)
było przystąpienie w roku szkolnym 2004/2005 do projektu pod hasłem Dziedzictwo
kulturowe kształtuje szkołę, nadzorowanego i finansowanego przez niemiecką fundację
Denkmalschutz, zajmującą się ochroną zabytków. Grupa robocza, w skład której wchodziło
nasze liceum, obejmowała w sumie sześć szkół z trzech krajów i zajmowała się badaniem
śladów kultury żydowskiej w swoich regionach. Celem projektu realizowanego przez
uczniów naszej szkoły pod opieką Joanny Lojzy było zbadanie historii Gminy Żydowskiej w
Żorach, poznanie miejsc związanych z jej działalnością, zebranie informacji na temat znanych
obywateli Żor żydowskiego pochodzenia, a także praca na rzecz zabytkowego cmentarza
żydowskiego.

4. Współpraca ze Szkołami Stowarzyszonymi UNESCO – zagranicznymi i polskimi. Proszę
podać kraj i nazwę szkoły:

Friedrich-Rückert-Gymnasium, Ebern – Niemcy
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5. Czy uprawnione byłoby twierdzenie, że realizacja programów odnoszących się do
problematyki UNESCO ma wpływ na poprawę jakości kształcenia?
.

Wszelkie działania podejmowane w szkole mają na celu nieustanną poprawę jakości
jej pracy. Wiele spośród założeń 4 filarów edukacji było nam bliskich od zawsze i, jak
można przeczytać w sprawozdaniu, działania z nimi związane mają już swoją tradycję. Z
pewnością jednak problematyka UNESCO pozwala jeszcze szerzej spojrzeć na edukację
młodego człowieka i z większą świadomością wpływać na kolejne płaszczyzny jego rozwoju.
Czy zauważyli Państwo zmiany postaw u uczniów? Jeśli tak, to jakiego rodzaju są te zmiany.

Z opinii uczniów wynika, ze cenią naszą szkołę za wyniki nauczania, ale także, za
bogatą ofertę różnorodnych przedsięwzięć. Mając na uwadze fakt, że uczniowie są nie tylko
ich uczestnikami, ale także pomysłodawcami, można stwierdzić, że obserwujemy dużą
aktywność i zaangażowanie uczniów w różnego rodzaju akcje edukacyjne, charytatywne i
artystyczne .
Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z osiągniętych w tym roku wyników pracy w ramach programu
Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Zarówno ilość podjętych działań, jak i ich jakość jest potwierdzeniem ogromnego
zaangażowania całego grona pedagogicznego. W sprawozdaniu pojawiło się może kilkanaście
nazwisk opiekunów przedsięwzięć, ale należałoby wymienić ich kilkadziesiąt. Jesteśmy
zespołem zaangażowanym, aktywnym i ambitnym, pracujemy z młodzieżą o tych samych
cechach, ale świeższym spojrzeniu na pewne problemy. Efekty naszej współpracy dają wiele
satysfakcji.
6. Szkoła Stowarzyszona UNESCO w środowisku
W jaki sposób informują Państwo, że szkoła uczestniczy w programie Szkół Stowarzyszonych
UNESCO (plakietka, certyfikat, logo na stronie internetowej, logo na plakatach, inne)? Czy udaje się
Państwu prezentować realizowane projekty w mediach (prasa, radio, telewizja)?

Informacje o uczestnictwie szkoły w programie Szkół Stowarzyszonych w Unesco
przedstawiliśmy społeczności szkolnej i lokalnej poprzez:
 prezentację założeń programu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 wypracowanie z nauczycielami planu działań w zakresie programu,
 przekazanie planu działań Radzie Rodziców, rodzicom na zebraniu ogólnym
 zamieszczenie informacji o działaniach, przedsięwzięciach na stronach BIP Urzędu
Miasta oraz na portalach internetowych- głównie tuzory,
 zamieszczanie informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły –
na bieżąco
 przedstawienie działań Radzie Samorządu Uczniowskiego
 opracowanie i ekspozycja informacji na temat UNESCO- gazetka na głównym korytarzu
szkoły
7. Kontakty z krajowym Koordynatorem Szkół Stowarzyszonych UNESCO
Czy kontaktowali się Państwo z koordynatorem krajowym, ile razy i w jakich sprawach? Czego
oczekują Państwo od koordynatora, od Polskiego Komitetu ds. UNESCO koordynującego prace
polskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO?

Dziękuję za odpowiedzi na pytania organizacyjne. Większych problemów dotychczas
nie zgłaszam, ale odniosłam wrażenie, że zawsze mogę liczyć na rzetelną informację
telefoniczną.
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8. Plany na przyszłość
Proszę w punktach przedstawić plany na kolejny rok.

W planach na następny rok mamy kontynuowanie przedsięwzięć na stałe wpisanych w
tradycje, ceremoniał szkolny oraz związanych z rozwojem szkoły:
 organizacja Gimpel Czadu
 organizacja przeglądu teatrów w Językach Obcych
 organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie- Discover Canada 2016
 Realizacja innowacji „Śląsk -moje miejsce” w liceum
 otwarcie oddziału dwujęzycznego z językiem niemieckim w gimnazjum,
 starania o otwarcie oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim w gimnazjum,
 organizacja Dni Kultury Kanadyjskiej,
 organizacja Dni Kultury I Nauki poświęconych problemom współczesnego świata i roli
ONZ w ich rozwiązaniu
 realizacja założeń programu Szkoły Promującej Zdrowie
 realizacja Dziejów Żor w gimnazjum, udział w konkursie: Co wiesz o Żorach
 organizacja Powiatowego Konkursu Biologiczno- Chemicznego z tematem przewodnim:
woda, połączonego ze Światowym Dniem Wody
 organizacja Europejskiego Dnia Języków, połączonego z warsztatami na temat
bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,
 realizacja projektu: Bezpieczny w Europie
 organizacja Tygodnia Przedsiębiorczości
 udział w projekcie: Zachowaj równowagę,
 udział w marszach na orientacje, zajęciach terenowych
 organizacja obchodów świąt narodowych: Święto Niepodległości, 3-go Maja, organizacja
ogniska patriotycznego, udział w Żorskim Święcie Ogniowym,
 udział w projekcie: Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
 udział w Marszu Śmierci,
 prowadzenie szeroko pojętej edukacji kulturowej ( lekcje muzealne, Akademia Filmowa,
realizacja projektu: Spotkania z Melopmeną, prowadzenie chóru Voce Segreto, nauka gry
na gitarze, zajęcia teatralne, dziennikarskie)
 prowadzenie szeroko pojętej edukacji obywatelskiej- krzewienie idei praw człowieka i
praw dziecka, demokracji, tolerancji, otwartości- prowadzenie radia szkolnego, gazetki
szkolnej, wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, realizacja projektów
obywatelskich: Sreet Low, Klubu Debat Oxfordzkich, Biura Mediacji, współpraca z
Młodzieżową Radą Miasta
 udział w wymianach międzynarodowych
 działania na rzecz integracji i edukacji środowiska szkolnego - Festyn Miarkowy
połączony z edukacją ekonomiczną i działaniami z przedsiębiorczości, doradztwa
zawodowego (warsztaty florystyczne, kosmetyczne, biżuterii ), występy artystyczne,
kawiarenki klasowe.....
9. Państwa komentarze, sugestie, uwagi:
------------------------Nazwisko i imię osoby wypełniającej formularz:

Barbara Perenc

data

20 lipca 2015r.
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Informacje na temat programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO
http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/
http://www.youtube.com/watch?v=anLyHFRpwWI
Informacje o UNESCO
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/
http://www.youtube.com/watch?v=PJC7zaZT-Dg (angielski)
http://www.youtube.com/watch?v=g5VoWvCqyC8&feature=related (francuski)
http://www.youtube.com/watch?v=RzyKmVhV-5c&feature=related (historia UNESCO w
obrazach z napisami ang/fr)
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