Sprawozdanie szkoły kandydującej
do członkostwa w sieci Szkół
Stowarzyszonych UNESCO
Rok szkolny 2017/2018

Wypełniony formularz sprawozdania proszę przesłać do Polskiego Komitetu ds. UNESCO na adres:
e-mail: m.herbich@unesco.pl (formularz do pobrania na stronie www.unesco.pl → edukacja →
szkoły stowarzyszone → prawa strona ekranu). Do sprawozdania proszę dołączyć wypełniony
formularz z opisem dobrej praktyki edukacyjnej (lub kilku projektów), czyli ciekawego projektu
zrealizowanego w roku szkolnym 2017/2018.
Termin składania formularzy – 31 lipca 2018
1. Imię i nazwisko szkolnego koordynatora programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO:
Barbara Perenc
E-mail: b.perenc@1lo.zory.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
Technikum nr 4
Adres szkoły: Miasto: Żory
Ulica: Powstańców 6

Kod

44-240

Dyrektor szkoły: Urszula Machalica
Tel.:

32 43 42 933

E-mail:

Fax:

32 43 42 933

sekretariatlo@tlen.pl

Strona www: 1lo.zory.pl

Facebook ………………….…………….

Typ szkoły:
□ liceum + gimnazjum + technikum
Wiek uczniów: 14 – 19 lat
Liczba dziewcząt:

350

Liczba chłopców:

220

Wykładane języki obce:
●angielski

● niemiecki

□ podstawowy

□ podstawowy

□ rozszerzony

□ dwujęzyczny

□ dwujęzyczny
● francuski

● włoski

□ podstawowy

□ podstawowy

● hiszpański
□ podstawowy
□ dwujęzyczny
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3. Informacje na temat prowadzonej działalności

Całoroczna wieloaspektowa działalność naszego zespołu szkół wpisuje się po części w
każdy z obszarów działalności Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Z roku na rok coraz
większa liczba nauczycieli włącza się w realizację zadań opartych na czterech filarach
edukacji. Ponieważ nasza placówka działa jako zespół szkół (liceum, gimnazjum
i technikum), a w założeniach przyjęliśmy uczestnictwo całej społeczności szkolnej
w programie, większość projektów realizowaliśmy z uczniami wszystkich szkół. Sprzyjało
to zarówno rozwijaniu współpracy starszych uczniów z młodszymi, jak i dzieleniu się
doświadczeniami i wypracowanymi efektami. Mimo to nie udało się uniknąć faktu, że część
projektów dotyczyła tylko gimnazjalistów, co opisane jest zgodnie z prawdą w poniższym
sprawozdaniu. Mamy nadzieję, że wobec faktu wygaszania naszego gimnazjum, działania
przeprowadzone przez nas wśród gimnazjalistów nie pozostaną bez wpływu na ocenę
całokształtu naszej działalności i uzyskanie certyfikatu dla liceum i technikum.
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.
2.
3.
4.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Akcja prowadzona przez fundację Rak'n'Roll – „Odmień czyjś los - oddaj włos”.
Akcje charytatywne
Wolontariat na rzecz Hospicjum

Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju ze szczególnym akcentem położonym na
realizację celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 20301
5. Edukacja regionalna
6. Projekt „Szkoła promująca zdrowie”
7. Ognisko patriotyczne (Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju)
8. Śląskie Debaty Oksfordzkie
Edukacja dla pokoju, prawa człowieka
9. Tydzień Konstytucyjny
10. Dzień pamięci o Powstaniu w Getcie
Nauczanie międzykulturowe (dialog kultur i religii)
11. Wycieczka szkolna śladami światowego dziedzictwa UNESCO
12. Obchody Europejskiego Dnia Języków
13. Festiwal Małych Form Teatralnych w Językach Obcych
14. Udział w Europejskim Festiwalu Muzyki
15. Wymiany międzynarodowe
16. Międzynarodowy projekt edukacyjny
17. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim
18. Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych ‘Life and Facts’
Inne przedsięwzięcia realizowane w nawiązaniu do kalendarza UNESCO i ONZ:
19. „Gimpel Czad” – w Międzynarodowym Tygodniu Edukacji Artystycznej
20. W trosce o język i dziedzictwo audiowizualne.
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Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 http://www.unesco.pl/662/
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1. Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypada 27 stycznia,
ponieważ w tym roku była to sobota, w naszej szkole obchody tego dnia odbyły się wcześniej.
Lekcje związane z tematyką zagłady odbyły się w 4 klasach gimnazjum (120 uczniów)
i 9 klasach liceum (250) uczniów. Podczas zajęć z wiedzy o społeczeństwie uczniowie
zapoznali się z opowieścią ocalonej Haliny Birenbaum, która w filmie „Nadzieja umiera
ostatnia” przedstawia swoje losy podczas II wojny światowej.
Bohaterka była gościem w naszej szkole z okazji 60 rocznicy wyzwolenia obozu
KL Auschwitz, uczniowie w czasie zajęć oglądali prezentację zdjęć z jej pobytu w szkole.

D

Z

Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu jest czasem, kiedy czcimy minutą ciszy
wszystkich tych, którzy zginęli w związku z wprowadzeniem polityki eksterminacyjnej
nazistów. Czasem przypomnienia niewyobrażalnego okrucieństwa, aby nigdy się ono nie
powtórzyło.
Uczniowie uczestniczyli także w specjalnie przygotowanych warsztatach o tematyce
Holokaustu, były one dla nich poruszające i skłaniające do refleksji.
Opracowała: Agnieszka Kraińska
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2.

Akcja prowadzona przez fundację Rak'n'Roll „Odmień czyjś los - oddaj włos”

Po raz trzeci ZSO wsparło Fundację Rak'n'Roll w zbieraniu włosów na peruki dla osób
z chorobą nowotworową. Jak wcześniej, zgłębiliśmy temat przekazując naszym uczniom, po
co organizujemy w naszej szkole Akcję "Odmień czyjś los-oddaj włos". Tak jak
w poprzednich latach znalazły się osoby, które nie były obojętne na czyjś los i zdecydowały
się oddać włosy dla potrzebujących. Naszymi Darczyńcami były: Julia Lubszczyk II dg, Anna
Tomala IIdg, Anna Krzywoń II dg, Wiktoria Grabiec II dg, Natalia Dolnik II ag, Marianna
Gembalczyk II e i Natalia Barszcz I d.
Finał akcji w naszej szkole odbył się
29 maja, który postanowiliśmy spędzić na
sportowo, promując zdrowy styl życia, czyli
"coś dla duszy i dla ciała". Rozpoczęliśmy
"mocnym ciosem" z Brązowym Mistrzem
Europy i Mistrzem Polski w Karate
Kyokushin - Szymonem Kieczką i jego
klubowym kolegą Bartoszem Sułowiczem.
Fighterzy
wprowadzili
nas
w skomplikowany system ciosów i kopnięć
wykonanych w różnych pozycjach.

Od
doskonalenia
sprawności
swojego ciała, przeszliśmy do zapoznania
się z zasadami zdrowego odżywiania
i dbania o skórę i ciało. Zaproszeni goście
Panie Aleksandra i Marzena Burczyńska
przedstawiły nam co robić, aby czuć się
i wyglądać dobrze. Po wykładzie na którym
dowiedzieliśmy się jak dbać o skórę twarzy
produktami firmy Oriflame, wykonaliśmy
badanie skóry twarzy aparatem API
i analizę składu ciała.

Z ogromną "dawką" wiedzy na
temat
funkcjonowania
naszego
organizmu,
przeszliśmy
do
rozładowania zgromadzonej energii
w jakże dzikiej i szalonej Zumbie
poprowadzonej przez instruktorkę
Julię Szymańską. "Dziki zachód" na
chwilę opanował tańczącą salę
gimnastyczną.
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Przygody z tańcem nie było
końca, ponieważ czekały na nas
gorące latynoamerykańskie rytmy w
wykonaniu Wicemistrzyni Polski
w tańcu Towarzyskim w klasie A Wiktorii Wieczorek i jej partnera Bogdana Macury. Uczestnicy zajęć
poznali podstawowe kroki i figury
najpopularniejszych tańców. Jak
wielu przyznało - "nie jest to łatwa
forma spędzania wolnego czasu.”

Po zakończeniu bloków tanecznych została ogłoszona Zwyciężczyni najciekawszej
"Plecionej fantazji". Została nią Emilia Nasiadka, która wygrała Bon do wykorzystania
w salonie "Shine" w Żorach. Jednocześnie z szaleństwem dla ciała, odbywało się szaleństwo
dla duszy, zlokalizowane na I piętrze naszej szkoły. W "Kąciku smakosza" można było
znaleźć zdrowe smoothie, koktajle i desery oraz "warzywne" ciasta.

Koordynatorki akcji – Monika Chromik i Bogusława Kosior dziękują wszystkim za
zaangażowanie i super zabawę.
Do zobaczenia za rok...
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3.

Akcje charytatywne

Uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych jest jednym z ważnych aspektów
działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach. W roku szkolnym 2017/2018
podjęto szereg przedsięwzięć na rzecz innych osób potrzebujących pomocy. Większa część
tych działań jest już wynikiem wieloletniej, szkolnej tradycji, ale są i takie które zostały
zapoczątkowane w tym roku szkolnym z inicjatywy nauczycieli lub uczniów.
W tym roku szkolnym młodzież naszej szkoły zaangażowała się w następujące akcje:
Marzycielska Poczta, Kochamy zwierzaki, WOŚP, Szlachetna Paczka, Pomoc dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno -Wychowawczego, Pomoc dla hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.
Uczniowie i ich rodzice zaangażowali się w pomoc poprzez pieczenie ciast,
kwestowanie, zbiórkę odzieży, żywności, środków czystości, zabawek i innych potrzebnych
rzeczy. Oprócz zbiórek szkolni artyści pod kierunkiem nauczycieli opracowali program
artystyczny i zaprezentowali go w niektórych z wyżej wymienionych ośrodków.
Sąsiedzka współpraca

9 września klasy II E i III E liceum włączyły się w organizację Dnia Otwartego Miejskiego
Ośrodka Kultury w Żorach. Młodzież przygotowała słodkie wypieki, serwowała pyszną kawę
i aromatyczną herbatę. Miarkowa kawiarenka cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Pozyskane środki zostały przekazane na azyl dla bezdomnych zwierząt.

Marzycielska poczta
Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji
„Marzycielska poczta”. Przygotowali około 70 kartek
urodzinowych dla chorej Lenki. Celem akcji jest pisanie kartek
do chorych dzieci. Młodzież bardzo zaangażowała się
w powierzone im zadanie. W bieżącym roku szkolnym akcja
została przeprowadzona dwukrotnie, gdyż w grudniu uczniowie
ponownie przygotowali około 50 kartek ze świątecznymi
życzeniami dla Lenki.
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Przedświąteczne kolędowanie z pensjonariuszami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jak co roku młodzież naszej szkoły w grudniu odwiedziła pensjonariuszy MOPS-u.
W tym roku w akcję zaangażowały się uczennice klasy IB LO. Dziewczęta z IB i Paweł
Gwóźdź z IA śpiewali kolędy dla pensjonariuszy MOPS-u, złożyli życzenia
bożonarodzeniowe i noworoczne oraz podarowali prezenty.
Szlachetna paczka
Już po raz czwarty uczestniczyliśmy
w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”.
W
tym
roku
szkolnym
młodzież
przygotowała 2 paczki dla potrzebujących
rodzin. W grudniu wielu uczniów zbierało
artykuły codziennego użytku, zabawki,
przybory szkolne i wiele innych rzeczy,
które zostały przekazane potrzebującym
rodzinom.

Paczka świąteczna
Klasa IIB LO włączyła się w akcję
"Świąteczna paczka".
Instytucją, którą
postanowiliśmy wesprzeć materialnie był
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim. Jedna z uczennic skontaktowała się z
jego dyrektorem - panią Celiną Uherek Biernat i na podstawie wywiadu sporządziła
listę deficytowych rzeczy. W grudniu w
imieniu całej klasy zaprosiłam panią dyrektor
Ośrodka na wigilię klasową, na której
przekazaliśmy paczkę. Podczas
spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się
z działalnością tej placówki. Dowiedzieli się, że instytucja ta została pozbawiona dotacji
przez urząd miejski, co jeszcze bardziej utwierdziło ich w przekonaniu o potrzebie wspierania
takich inicjatyw.
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Akcja ta uświadomiła nam wszystkim, że
pomaganie innym wcale nie jest trudne, jeśli działa
się razem i może być źródłem radości. Uczniowie
wykazali
się
umiejętnością
planowania
i terminowego wykonywania zadań, a także
kreatywnością w pozyskiwaniu niezbędnych
środków do ich realizacji. Działania w ramach akcji
dostarczyły nam wszystkim wielu pozytywnych
emocji i satysfakcji, dlatego postanowiliśmy
zaangażować się ponownie w przyszłym roku
szkolnym.

„Miarka” dla WOŚP

10.
11.
12.
13.
14.

14 stycznia uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. „Miarkowa kawiarenka” w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem a przepyszne upieczone ciasta i babeczki
wszystkim smakowały. Zebraliśmy 1544 zł i 6 groszy.
„Miarka” dzieciom z Aleppo
„Miarkowicze” nie zawiedli. Tym razem włączyliśmy się
w akcję „Śląskie dzieciom z Aleppo”, której celem jest
zbiórka pieniędzy na budowę dla dzieci z Aleppo, które
w wyniku wojny utraciły rodziców. W ramach akcji odbyła
się sprzedaż ciast i zbiórka pieniędzy w czasie szkolnych
rekolekcji. W sumie udało się zebrać 1017 zł.
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Współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym
W czwartek tj. 22 lutego miało miejsce
niesamowite wydarzenie. Na hali MOSiR-u
w Żorach
odbyła
się
Olimpiada
dla
Niepełnosprawnych. Uczestnicy przyjechali
z wielu
miast
aby
wziąć
udział
w przygotowanych przez pracowników OREWu konkurencjach. W oczekiwaniu na udział
w zawodach sportowych uczestnicy spędzali
czas w "wiosce olimpijskiej" pod okiem
opiekunów
i wolontariuszy.
W tym
niezwykłym
przedsięwzięciu
pomagali
wolontariusze z naszej szkoły – w pomoc
niepełnosprawnym zaangażowało się prawie
100 osób.
„Pierwsza pomoc jest ważna”
13 marca 2018 odbyła się akcja charytatywna „Pierwsza pomoc jest ważna”.
Uczniowie udzielali pomocy w akcjach
pozoracjach, które były odgrywane na
korytarzu. Pozorowane scenki z urazami:
krwotokami, amputacjami, złamaniami były
zaopatrywane przez przypadkowych uczniów
szkoły.

Podczas akcji prowadzona była
również sprzedaż ciast i deserów.
Środki pozyskane wsparły ubogich
uczniów naszej szkoły, którzy mogli wziąć
udział w warsztatach i wycieczkach.
Komórkomania
6 kwietnia w naszej szkole odbył się finał
akcji #KOMÓRKOMANIA, mającej na celu aktywne budowanie
świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi
oraz powiększenie bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych
komórek macierzystych. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem,
wzięli w niej udział nie tylko pełnoletni uczniowie ale również
nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.
Akcja „Kochasz zwierzęta? Chcesz im pomóc?”
Kolejny raz młodzież zorganizowała akcję charytatywną dla żorskiego azylu dla bezdomnych
zwierząt. Wolontariusze przebrani w stroje zwierząt zbierali pieniądze i karmę.
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4.

Współpraca z Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach w roku szkolnym
2017/2018.

W minionym roku szkolnym
kontynuowaliśmy współpracę z Żorskim
hospicjum.

Uczestniczyliśmy w XV akcji “Pola Nadziei”,
biorąc udział w miejskim sadzeniu cebulek przy
budynku hospicjum oraz rozprowadzając je na
terenie naszej szkoły.

Następnie liczna grupa wolontariuszy
(uczniów i nauczycieli) zaangażowała się
w kwestę na rzecz hospicjum “Płomyk
nadziei”. Kwesta odbywała się 1 i 2 listopada
przy cmentarzach naszego miasta.
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W maju wzięliśmy udział w “Marszu
nadziei” oraz akademii podsumowującej
kolejny rok współpracy.
Ponadto w trakcie roku szkolnego:
 przeprowadzone zostały lekcje na
temat wolontariatu
 w trakcie “Festynu Miarkowego”
przeprowadziliśmy kwestę na rzecz
hospicjum częstując gości ciastem
i rozprowadzając ulotki dotyczące
hospicjum,
 chętni wolontariusze wykonywali
prace porządkowe w budynku
hospicjum.
W czasie realizacji naszych zadań stosowaliśmy różne metody i formy pracy, które
miały rozwijać wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, bezinteresowność i chęć
niesienia pomocy osobom potrzebującym. Poprzez nasze działania przyczyniamy się również
do szerzenia wiedzy nt. idei hospicjum i opieki paliatywnej w środowisku lokalnym.
W podejmowane przez nas inicjatywy zaangażowanych było kilku nauczycieli (p.
dyrektor Urszula Machalica, ks. marek Menżyk, Magdalena Polok, Mariola Oleś oraz Anna
Strzoda) oraz około 40 uczniów.
Za całoroczne zaangażowanie otrzymaliśmy podziękowania.

Opracowała: Anna Strzoda – szkolny koordynator wolontariatu
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5.

Edukacja regionalna

W związku z reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjum pierwszy raz od 1994 roku
nie odbywały się w szkole zajęcia lekcyjne z dziejów Żor, które do tej pory były realizowane
w klasach pierwszych gimnazjum jako przedmiot dodatkowy. Zajęcia z regionalizmu były
realizowane w ramach zajęć z historii i wos oraz dodatkowych kółek dla zainteresowanych
uczniów, którzy przygotowywali się do organizowanego od 41 lat konkursu Towarzystwa
Miłośników Miasta Żory pt. „Co wiesz o Żorach”. Nasi uczniowie w rywalizacji drużynowej
zajęli II miejsce, a w rywalizacji indywidualnej o tytuł „Żorskiego Omnibusa” Krzysztof
Możdżeń zajął II miejsce i wygrał nagrodę w postaci tabletu Samsung.

Władze miasta doceniły dotychczasowe zaangażowanie
naszej szkoły w propagowanie zajęć regionalizmu,
realizowanie projektów edukacyjnych oraz wysoki poziom
nauczania z dziejów Żor . Towarzystwo Miłośników Miasta
Żory przyznało nauczycielowi naszej szkoły Pani Joannie
Lojza, prestiżową nagrodę, ustanowioną w 2014 roku „Tryptyk Żorski” oraz tytuł „Miłośnika Żor”.

W naszej szkole odbywały się cyklicznie warsztaty z zakresu regionalizmu dla
nauczycieli żorskich szkół podstawowych prowadzone przez Panią Joannę Lojza. W ramach
warsztatów przygotowano nauczycieli do realizacji zajęć lekcyjnych z zakresu regionalizmu
w ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej z „Dziejów Żor” w klasach 7 zreformowanej
szkoły podstawowej.
Opracowała: Joanna Lojza
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6.

Projekt „Szkoła promująca zdrowie”

Po raz kolejny nauczyciele naszej szkoły i koordynatorzy podjęli wiele działań
w ramach projektu związanego z promocją zdrowia. Działania miały na celu kształtowanie
postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia, w trosce o siebie i swoje otoczenie. Nasze
inicjatywy objęły wiele dziedzin: profilaktykę wraz z edukacją o żywności oraz kształtowanie
czynnych postaw wobec zdrowia, higieny i sprawności ruchowej.
MIARKOWY RAJD PIESZY
I.

W dniu 13 października 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w „Miarkowym Rajdzie Pieszym”, który odbył się w Beskidzie Śląskim. Tym razem
naszym celem był szczyt Stożek (978m n.p.m.), który bez trudu został przez
wszystkich uczestników wyprawy zdobyty.
Nad 40-osobową grupą miłośników
wędrowania
pieczę
sprawował
przewodnik górski, pan Grzegorz
Luranc, który oprócz fachowej opieki,
poszerzył naszą wiedzę na temat
Beskidu Śląskiego. Uczniowie poznali
kolejną alternatywę spędzania wolnego
czasu. Liczy się zarówno aktywność
fizyczna jak i integracja pomiędzy
uczestnikami.
II.

W czerwcu 2018 r. odbył się rajd
pieszy po Beskidzie Śląskim na
szczyt Czantoria, w którym udział
brali
uczniowie
naszego
gimnazjum oraz liceum. Celem
tej wycieczki było promowanie
zdrowego trybu życia poprzez
ruch.

EMPATIA I ZDROWIE
Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze wiedzą, jak duży wpływ na zdrowie naszego
ciała i umysłu ma radość, jaką daje bezinteresowna pomoc innym i uszczęśliwianie ich.
Często angażują się w różne akcje i przedsięwzięcia, które rozwijają ich empatię.
I.

Uczniowie
naszego
gimnazjum wzięli udział w
Akcji Marzycielska Poczta.
Przygotowali ok 70 kartek
urodzinowych dla chorej
Lenki.
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II.

Klasa 3a liceum wzięła udział w spotkaniu z biegłym tłumaczem języka migowego
panią Moniką Folwarczny z Fundacji PL Polski Język Migowy. Pani Folwarczny
przybliżyła im tajniki systemu porozumiewania się ludzi niesłyszących. Dowiedzieli
się, że oni tak jak osoby słyszące chodzą na koncerty, żartują w najmniej
oczekiwanych momentach, ale w życiu codziennym napotykają wiele trudności.
Na zdjęciu klasa dziękuje za NIESŁYCHANY 😉 i zajmujący wykład.

III.

Od 2002 roku uczniowie naszej szkoły odwiedzają w grudniu wychowanków Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach. W tym roku – 6 grudnia
2017 r. – spotkanie zorganizowała klasa 3d, która zaprezentowała przedstawienie
mikołajkowe połączone z wręczeniem upominków i tworzeniem prac plastycznych.
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IV.

21 marca na całym świecie pod auspicjami ONZ obchodzony jest Światowy Dzień
Zespołu Downa. Data – 21 marca – nie jest przypadkowa. Zespół Downa polega
bowiem na tym, że w 21 parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast
dwóch, mają trzy chromosomy.
Symbolicznie obchodzimy to
święto zakładając w tym dniu dwie
różnokolorowe
skarpetki.
Kolorowe skarpetki nie do pary to
symbol
niedopasowania
społecznego
i genotypowego,
z jakim borykają się osoby
z zespołem Downa. Społeczność
Żorskiej Akademii Koszykówki
zachęciła uczniów z naszej szkoły
do wzięcia udziału w tej
symbolicznej zabawie. Osobom
chorym okazujemy tym samym wsparcie i pokazujemy wrażliwość.

V.

21 listopada 2017r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Uśmiechu.
Na twarzy każdego gościł
uśmiech. Przy wejściu witały
nas koleżanki z klasy 3BG
z cukierkami
i
miłymi
cytatami na karteczkach.
W całej szkole rozmieszczono
życzliwe teksty. Cały dzień
dopisywał nam w wyśmienity
humor.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ARCHIPELAG SKARBÓW”
Program „Archipelag Skarbów” skierowany jest do uczniów drugich klas gimnazjum. Zajęcia
miały charakter interaktywny – uczestnicy współpracowali z organizatorami. Tematem było
„oswajanie
tygrysów”
–
czyli
zdobywanie umiejętności radzenia
sobie z „trudnymi” emocjami.
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PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W ŚRODOWISKU
Miarka znowu u Misiów
W piątek 10 listopada 2017 r. uczennice z klasy 2c: Aleksandra, Julia, dwie Patrycje
i uczniowie z klasy 2bg: Dawid i Jakub przedstawili grupie przedszkolnej Misiów z ZSP nr 6
w Żorach scenkę dotyczącą zdrowego trybu życia „Jak dbać o zdrowie”. Nie zapomnieli
o podsumowujących odwiedziny zabawach dla dzieci: głuchym telefonie, księdze tajemnic,
serii pytań o zdrowiu, jak i o upominku książkowym dla każdego milusińskiego
ufundowanym przez księgarnię Sowa.

ZDROWIE I EKOLOGIA
I.

W dniu 03 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z panią Mirą
Stanisławską-Meysztowicz. Jest to założycielka i była prezeska Fundacji Nasza
Ziemia.
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Pani Mira Stanisławska – Meysztowicz w 1994 r. zainicjowała w Polsce akcję
„Sprzątanie Świata”, prowadzi również wiele innych działań proekologicznych. W 2001 r.
za działania w dziedzinie edukacji ekologicznej została odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, a w 2002 r. – Orderem Uśmiechu. Została uznana Człowiekiem
Roku 2004 Polskiej Ekologii. W spotkaniu brały udział klasy, 3C gimnazjum oraz 3D
liceum. Pani Meysztowicz wyjaśniała uczniom, dlaczego tak ważny jest szacunek do naszego
wspólnego środowiska naturalnego. Podzieliła się z nami również opowieściami o Australii,
gdyż od 50 lat właśnie ten kraj jest jej ojczyzną.

II.

III.

W drugim semestrze w szkole została przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata”,
w której brali uczniowie klasy 3 a oraz 3 c gimnazjum. Uczniowie sprzedawali ciasta,
a pieniądze przeznaczono na zakup kwiatów doniczkowych oraz krzewów dla naszej
szkoły. Celem tej akcji było pokazanie wszystkim, że należy dbać o czyste środowisko
wokół nas, gdyż ma to ogromny wpływ na jakość naszego życia, czyli również na
zdrowie.
Klasa 1e uczestniczyła w rajdzie terenowo – ekologicznym z okazji „Dnia Ziemi”

„ZDROWE” KONKURSY I OLIMPIADY
I.

Alicja Guziuk z kl. IIICG reprezentowała naszą szkołę w V ogólnopolskim konkursie
o bezpieczeństwie i zdrowym trybie życia „Bezpieczna Szkoła”, na którym uzyskała
wyróżnienie. Nasze gimnazjum uplasowało się w zestawieniu ogólnopolskim na
pozycji 11 z 161 szkół startujących. Natomiast nasza szkoła zajmuje w województwie
1 miejsce.
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II.

W ramach 3 edycji konkursu „Dopalacze kradną zdrowie – wybieram młodość”
organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Żorach uczniowie naszego
gimnazjum zajęli 1 i 2 miejsce. Ich zadanie polegało na przedstawieniu krótkiego
spektaklu i przekonaniu swoich rówieśników, że dopalacze prowadzą donikąd.
1 miejsce zdobyła grupa uczniów z klasy III B gimnazjum, natomiast 2 miejsce
zdobyli uczniowie klasy III A gimnazjum

III.

15 grudnia 2017r. na szczeblu rejonowym Polski Czerwony Krzyż przeprowadził
XXVI Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia. Klaudia Bury z kl. ID LO zajęła
III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, z kolei Aleksander Klich z kl. IIIC
zajął II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

IV.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
24 kwietnia 2018r. odbyły się XX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK.
Drużyna składająca się z uczniów LO zajęła I miejsce. Młodzież
fantastycznie poradziła sobie z pozoracjami urazowymi min.
krwotokami, złamaniami czy nagłym zatrzymaniem krążenia.
W szranki stanęło 7 innych drużyn z regionu min. z Czerwionki
– Leszczyn czy Rybnika. Tym samym nasza drużyna
awansowała do etapu wojewódzkiego.
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W dniu 19 maja 2018 roku w Katowicach odbyły się na etapie wojewódzkim
XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Drużyna
z naszej szkoły w składzie: Estera Kuwik, Jakub Solak, Bartłomiej Dąbrowski, Wojciech
Lewandowski oraz Michał Truszkowski wywalczyła dla “Miarki” czwarte miejsce.
W zawodach wzięło udział 11 zespołów medycznych ze szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą praktyczną z udzielania pierwszej pomocy
w 4 pozoracjach urazowych. Rozwiązywali również test wiedzy z zasad udzielania
pierwszej pomocy, wiedzy o CK i MPH.

V.

Akcja prozdrowotna „PIERWSZA POMOC JEST WAŻNA”

13 marca 2018r. odbyła się akcja prozdrowotna „Pierwsza pomoc jest ważna”. Wielu uczniów
odważyło się udzielić pomocy w akcjach pozoracjach, wielu miało szansę wykazać się
w konkursach wiedzy: „Konkurs wiedzy o pierwszej pomocy” oraz „konkurs wiedzy
praktycznej w pozoracjach urazowych”.
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VI.

Program edukacyjny „LUBELLA INSPIRUJE I EDUKUJE”

Klasa III D gimnazjum wzięła udział w programie edukacyjnym „Lubella inspiruje i edukuje”
mającym na celu wzrost świadomości znaczenia prawidłowego odżywiania w życiu
człowieka. Podczas tegorocznej, III edycji uczniowie odkryli właściwości zbóż, poznali
zasady prawidłowego żywienia, a także przygotowali wyjątkowe dania z wykorzystaniem
produktów zbożowych. Uczniowie otrzymali Certyfikat potwierdzający udział
i zaangażowanie szkoły w edukację na temat zasad prawidłowego żywienia.

PODSUMOWANIE PROGRAMU „ARS – JAK DBAĆ O ZDROWIE”
Organizatorem konkursu pt. “Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny
mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych był Główny Inspektorat Sanitarny.
Konkurs skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub
zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak
dbać o miłość?” (Nasza szkoła realizowała ten program przez pięć lat). Zadanie konkursowe
polegało na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego
w trakcie realizacji, przez zespoły projektowe składające się, z co najmniej 1-3 nauczycieli
oraz 5-10 osobowej grupy uczniów. W naszej szkole projekt realizowała grupa uczniów
z klasy 1d pod opieką pani Marzeny Gancarczyk- Gola oraz pani Magdaleny Gębarowskiej.
Tytuł projektu "Każda używka to śmieci przykrywka". Uczniowie w ramach podjętych
działań przeprowadzili warsztaty dla uczniów naszej szkoły oraz warsztaty podczas Dni
otwartych szkoły dla uczniów i rodziców goszczących w naszej szkole, uczniowie wykonali
plakaty informujące o realizowanym projekcie, przygotowali i przeprowadzili ankiety,
zrealizowali film dotyczący profilaktyki uzależnień, przygotowali prezentację multimedialną
prezentowaną podczas warsztatów oraz Dni Otwartych.
Koordynatorzy „Szkoły Promującej Zdrowie”: Marzena Gancarczyk-Gola, Magdalena
Gębarowska, Mariola Oleś, Łukasz Ślosarek
Opracowała: Magdalena Gębarowska
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7.

Ognisko Patriotyczne – Miarkowe świętowanie niepodległości

Jak co roku w przeddzień Święta Niepodległości spotkaliśmy się na boisku szkolnym,
by środowiskowo, regionalnie, po uczniowsku i po harcersku uczcić 99 rocznicę odzyskania
niepodległości. Nasze zaproszenie przyjęli: Śląski
Wicekurator Oświaty - pan Dariusz Domański,
przedstawiciele Rady Miasta Żory, pracownicy
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Żory,
wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatury w Rybniku, Komendant Państwowej
Straży Pożarnej w Żorach, Komendantka
Żorskiego Hufca proboszcz parafii św. św. Filipa
i Jakuba w Żorach, rodzice, przedstawiciele
żorskich
instytucji,
harcerze,
uczniowie,
mieszkańcy Żor i przyjaciele szkoły.
Tegoroczne ognisko przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką pani Anny
Krysztafkiewicz-Oleś oraz Olgi Cannizzo oraz pan Adam Herman wraz z klasą 3a LO.
Wykład wygłosił pan Marcin Wieczorek. Przesłanie do młodzieży na temat piękna, prawdy
i dobra przekazał Śląski Wicekurator Oświaty-pan Dariusz Domański. Pani Sylwia Konik przewodnicząca Rady Rodziców przygotowała wraz z młodzieżą Kotyliony patriotyczne.
Goście otrzymali okazjonalną jednodniówkę na temat powstań śląskich. Przekazał ją pan
Jacek Miketa - radny Żor.
O zaplecze gospodarcze zadbała pani
Małgorzata Kozłowska wraz z pracownikami
obsługi, pan Adam Herman, Żorski Hufiec
ZHP, klasa 3a LO. Akustycznie wspierał nas
pan Adam Myszor oraz uczniowie klasy 3e.
Rozgrzewało nas ognisko, herbata malinowa,
a na koniec wojskowa grochówka i polowy
chleb ze smalcem.

O muzyczne walory zadbał chór Voce
Segreto pod dyrekcją Andrzeja Marcińca i opieką
Elżbiety Żydek, Orkiestra Dęta KWK Chwałowice
oraz piękne głosy uczestników ogniska.
Wykonaliśmy m.in. „ Marsz Pierwszej Brygady”,
„Rotę”, „Rozkwitają pąki białych róż..”, „Marsz,
marsz Polonia”, „O mój rozmarynie”, „Wojenko,
wojenko”
oraz
wiele
innych
pięknych
muzycznych historii patriotycznych.

Bardzo wszystkim dziękujemy za to wspólne świętowanie i zapraszamy na obchody
100-lecia odzyskania niepodległości w 2018 roku
Do zobaczenia!!!!
Urszula Machalica
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8.

Debaty Oksfordzkie

Celem debaty jest wymiana poglądów między ludźmi w przestrzeni publicznej. Debata
podlega ona ścisłym regułom, ponieważ dają one równe szanse stronom i wymagają od nich
wzajemnego szacunku. W debacie występowały dwie strony: strona za i strona przeciw,
proponująca lub odrzucająca jakąś tezę. Debata oksfordzka stwarza uczniom szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych okazję do pogłębienia wiedzy problemie, daje
możliwość spojrzenia na zagadnienia z wielu stron, przygotowuje do wystąpień publicznych,
mobilizuje do słuchania innych, kształtuje poczucie odpowiedzialności za swoje słowa oraz
wyrabia szacunek dla oponentów.
W mijającym roku szkolnym odbył się IX Śląski Turniej Debat Oksfordzkich –
uczniowie naszej szkoły kolejny raz uczestniczyli w tym wydarzeniu.
Tezy wszystkich debat w Turnieju dotyczą problemów, które wzbudzają dziś na Śląsku
wiele emocji, są żywo komentowane i niejednokrotnie kontrowersyjne. Dzięki debacie
uczniowie mieli możliwość nauczyć się patrzenia na zagadnienia z obu stron, samodzielnie
myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych,
brać odpowiedzialność za swoje słowa a przede wszystkim szanować swoich rozmówców.
Celem turnieju było m.in:
-poszerzanie i pogłębianie wiedzy o regionie
-zainteresowanie młodzieży problemami śląska
-przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu publicznym
-przekonanie uczestników, że logika argumentacji w debacie może być rozrywką
intelektualną
Przykładowe tezy debat, do których argumentację musieli przygotować członkowie drużyny
naszej szkoły:
1.
Otwartość na innego nie jest cechą Ślązaków
2.
Polak- Niemiec dwa bratanki. Niemcy najlepszym partnerem strategicznym Polski.
3.
Flagi państw i regionów są fałszywymi bogami.
4.
Każda wielka idea jest na początku bluźnierstwem

Opracowała:
Agnieszka Kraińska
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9.

Tydzień Konstytucyjny 4 – 11 listopada 2017r.

Po raz kolejny Patronat Honorowy nad Tygodniem Konstytucyjnym objął Rzecznik
Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Opiekę merytoryczną nad materiałami
dydaktycznymi sprawuje Pani Profesor Ewa Łętowska.
Celem projektu było zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania
Konstytucji. Organizatorom zależało na tym, aby w przystępny i interesujący sposób
pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie
każdego z nas. Tak jak organizatorzy akcji chcemy promować świadome obywatelstwo,
zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi i zwracać
ich uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy
uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.
W ramach wydarzenia absolwenci naszego liceum, a obecnie prawnicy: Julia
Zaporowska i Adam Koper przeprowadzili zajęcia dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu
obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności. Tym razem w naszej szkole
w akcji wzięło udział 9 klas liceum (250 uczniów) i jedna klasa gimnazjum ( 20 uczniów)
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach z prawnikami, a po warsztatach doszli do
wniosku, że Konstytucja nie jest napisana trudnym językiem, jest zrozumiała oraz że należy ją
znać, bo jest niezwykle istotnym aktem prawa.

Koordynatorem działań w szkole była p. Agnieszka Kraińska
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10.

Dzień Pamięci o Powstaniu w Getcie Warszawskim 19.04.1943

Zajęcia, przygotowane na podstawie materiałów muzeum Polin, o wybuchu powstania
w getcie warszawskim nie są tylko przekazywaniem "suchych" faktów uczestnikom, ale
pozwalają im spojrzeć na ten temat z "ludzkiej strony". Najważniejsze stają się osobiste
motywacje i wybory bohaterów tego tragicznego wydarzenia. Taka forma warsztatów
sprawia, iż uczniowie zaciekawieni tematem szybko i bez problemów włączają się
w dyskusję, dzięki czemu dochodzą do konstruktywnych i zaskakujących wniosków. Przede
wszystkim zauważają, że to, co się wydarzyło, nie jest tak odległe, czy nierealne. Dostrzegają,
że sytuacja, w której zostali postawieni bohaterowie, jest sytuacją, w której każdy wybór ma
ogromne znaczenie.
Zajęcia przeprowadziły uczennice klasy maturalnej: Anita Morońska i Dorota Hajda,
które dzieląc się swoją wiedzą nabytą podczas edukacji w szkole, mogły przekazać ją swoim
młodszym kolegom z gimnazjum. W zajęciach wzięło udział w sumie 90 uczniów z trzech
klas gimnazjum. Przeprowadzone warsztaty ukazują, iż mimo młodego wieku, uczniowie są
w stanie rozmawiać na poważne tematy, a konkluzje, do których dochodzą, są lekcją życia dla
każdego.
Uczniowie przygotowali podczas zajęć papierowe żonkile, którymi ozdobili korytarze
szkoły, rozdawali je również swoim kolegom i koleżankom, a także nauczycielom.

Opracowała:
Agnieszka Kraińska
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11.

Wycieczka szkolna śladami Światowego Dziedzictwa UNESCO

W dniach od 29 września do 6 października 2017 r. 53 uczniów oraz 6 opiekunów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczestniczyło w wycieczce szkolnej do Barcelony.
Zwiedziliśmy główne zabytki Barcelony, których aż osiem znajduje się na liście światowej
dziedzictwa UNESCO. Wszystkie pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, z okresu
modernizmu, a sześć z nich zostało zaprojektowanych przez słynnego katalońskiego
architekta Antonio Gaudiego.
Zwiedziliśmy
budujący się od 136
lat kościół Sagrada
Familia, największy
symbol Barcelony…

…oraz modernistyczne domy: Casa Batlló, Casa Milá, Casa Vicens i znajdujący się na
jednym ze wzgórz na przedmieściach Barcelony, bajkowy Park Güell.

Zobaczyliśmy nastrojową Dzielnicę Gotycką z placem i katedrą św. Eulalii, Park de la
Ciutadella z szeroką aleją ze szpalerem palm i Łukiem Triumfalnym, wzgórze Montjuïc,
Stadion Olimpijski, oraz otwierający się na La Rambla Plac Kataloński.
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Odwiedziliśmy również Opactwo Matki Bożej położone w masywie górskim
Montserrat znane z kultu Czarnej Madonny (La Moreneta), patronki Katalonii.

Baza noclegowa znajdowała się w kurorcie Lloret de Mar znajdującym się niedaleko
miasteczka Tossa de Mar, jednego z najbardziej urokliwych miejsc na Costa Brava. Stąd też
znalazł się czas na podziwianie widoków, opalanie oraz kąpiele w Morzu Śródziemnym.

Na zakończenie naszej wizyty w Katalonii zwiedziliśmy surrealistyczne Muzeum
Salvadora Dalí w Figueres, a w drodze powrotnej do Polski zwiedzaliśmy z przewodnikiem
pochmurną Wenecję. Całe miasto jest wpisane od 1987 roku na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, a my zobaczyliśmy m.in. Plac i Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów, Most
Westchnień, Wieżę Zegarową, Most Rialto, Kanał Grande. Spacerowaliśmy wąskimi
uliczkami i podziwialiśmy piękno Weneckiej Laguny.
Oprócz zwiedzania podczas wycieczki mieliśmy okazję skosztować wielu specjałów
kuchni hiszpańskiej i włoskiej. Dowiedzieliśmy się też, że dieta śródziemnomorska jest
wpisana jako niematerialne dziedzictwo kulturowe UNESCO.
Opracowała: Hanna Oleś
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12.

Europejski Dzień Języków

26 września 2017 r. w ramach międzyszkolnych obchodów Europejskiego Dnia
Języków zaproszono uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących do wzięcia udziału
w Festiwalu Językowym w Miejskim Ośrodku Kultury.

Impreza edukacyjno-kulturalna zachęca co roku do zaprezentowania talentów
językowych i artystycznych uczniów poprzez piosenkę, prezentację multimedialną o danym
kraju, wystawiane są pokazy mody, minikabarety lub krótkie formy teatralne w wybranym
języku. Z kibicującymi uczniami przeprowadzono quiz wiedzy o krajach obcojęzycznych.
Zdolności artystyczne i językowe pokazali odważni uczniowie nie tylko z naszej
szkoły, ale także z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz ze
Szkoły Podstawowej z Zawiści.
Nauka języków obcych stała się priorytetem w dzisiejszych czasach, naszych
Miarkowiczów nie trzeba do tego przekonywać, bo języki są „miarką” sukcesu.
Imprezę poprowadziła klasa 3e gimnazjum, a koordynatorem była p. Mariola Żur-Kawałek.
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W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków została również zorganizowana
trzecia edycja Konkursu Językowo-Kulturowego. Celem konkursu jest rozbudzanie
zainteresowań wiedzą na temat krajów angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego i włoskiego obszaru językowego, rozwijanie motywacji do nauki języków
obcych i tym samym zdobywania wiedzy o krajach, gdzie te języki są językami ojczystymi
oraz promowanie kultury krajów, których języków się uczymy. Do konkursu przystępują
trzyosobowe zespoły uczniów.
W tym roku I miejsce zajął zespół uczniów z klasy 1c w składzie: Maria Miler, Hanna
Dźwigońska oraz Marta Kreis. Nagrody zostały wręczone przez pana dyrektora Mariusza
Gębarowskiego na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury.
Organizatorkami konkursu są p. Barbara Barglik i p. Hanna Oleś.

Opracowała: Hanna Oleś
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13.

Festiwal Małych Form Teatralnych w Językach Obcych

Festiwal jest co roku organizowany dzięki współpracy trzech szkół: Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury, Szkoły Języków Obcych Angielski
Zakątek oraz naszej szkoły - Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Festiwal Małych Form Teatralnych w Językach Obcych jest jedyną w swoim
rodzaju imprezą pozwalająca młodym ludziom poczuć się jak prawdziwi aktorzy, aspirujący
do scen światowych. Wszystkie sztuki bowiem, w większości autorskie, są wystawiane
w językach obcych: po angielsku, hiszpańsku i niemiecku.
Wypowiadając
swoje
kwestie w obcym języku młodzi
aktorzy zanurzają się w innej
kulturze, nierzadko dotykając
trudnych tematów, takich jak
samotność, konflikt pokoleń,
czy starość...

Tegoroczny Festiwal został zorganizowany w Żorach już po raz piąty, w tym roku
w dniach 22-23 marca. Termin nie jest przypadkowy: organizatorzy starają się, by data ta była
jak najbliżej Światowego Dnia Teatru. Uczestnikami Festiwalu byli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z naszego regionu. Gościliśmy 12 zespołów teatralnych
biorących udział w przeglądzie konkursowym. Można powiedzieć, że żorski MOK, w którym
impreza się odbywa, stał się znowu świątynią teatru.
Naszą
szkołę
reprezentowały
cztery
zespoły prezentujące etiudy
teatralne
w
językach
angielskim,
hiszpańskim
i niemieckim, przygotowane
przez
panie
Beatę
Pasierbek, Beatę Kurzeję,
Hannę Oleś oraz Mariolę
Żur-Kawałek.

Gościem specjalnym Festiwalu była grupa młodzieżowa z Jastrzębia Zdroju,
(związana z Zespołem Szkół Specjalnych) pod opieką pań Elżbiety Karwowskiej i Alfredy
Wicher prezentująca Czarny Teatr. Ponadto, zgodnie z tradycją naszego festiwalu, wszyscy
uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez specjalistów –
aktorów, podczas których pracowali nad ekspresją , dykcją czy ruchem scenicznym.
Festiwal Małych Form Teatralnych został stworzony według własnej koncepcji i jest
organizowany przez Monikę Franczuk-Frysz i Annę Krysztafkiewicz-Oleś.
Opracowała: Anna Krysztafkiewicz-Oleś
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14.

Udział w Europejskim Festiwalu Muzyki

W ramach współpracy miast partnerskich młodzież naszego liceum została zaproszona
na Europejski Festiwal Muzyki do zaprzyjaźnionej z Żorami miejscowości Montceau-LesMines we Francji. W projekcie, oprócz członków chóru Voce Segreto pod kierunkiem
Andrzeja Marcińca wzięli udział uczniowie i absolwenci żorskiej Szkoły Muzycznej, a także
uczniowie naszego liceum przygotowani indywidualnie przez Barbarę Śrubarz.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli w eliminacjach międzynarodowych pierwsze
miejsce. Sukces jest tym większy, iż w festiwalu brała udział młodzież włoska,
niemiecka, francuska oraz uczniowie z innych polskich szkół.
Młodzież oraz opiekunowie byli zakwaterowani w rodzinach francuskich, co dawało
okazję do międzykulturowych spotkań biesiadnych z młodzieżą niemiecką oraz włoską.
Organizatorzy spotkania zapewnili naszej wielkiej międzynarodowej grupie wspólną
rozrywkę, młodzież europejskich szkół uczestniczyła w eliminacjach i rozgrywkach
sportowych, co sprzyjało wymianie doświadczeń, doskonaleniu językowemu oraz
nawiązywaniu przyjaźni pomiędzy szkołami i szeroko pojętej integracji. Wspólne spotkania
zakończyła zabawa taneczna, na której młodzież oraz opiekunowie ze wszystkich krajów
nauczyli się francuskiego tańca.
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Uczniowie i absolwenci, koncertując w domach spokojnej starości, mieli okazję
zapoznać się ze sposobami sprawowania opieki oraz spędzania czasu przez osoby starsze,
mieszkające w tych instytucjach.
Podczas pobytu we Francji młodzież zapoznała się ze zwyczajami francuskimi oraz
sposobami podtrzymania przez tamtejszą Polonię kultury i mowy ojczystej
W ramach wyjazdu miała również miejsce wizyta w Parlamencie Europejskim
w Strasburgu.

Wszyscy wróciliśmy z festiwalu bogatsi o wartości różnych kultur i tradycji
europejskich.
Opracowała: Małgorzata Golan
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15.

Wymiany międzynarodowe

WYMIANA POLSKO-CZESKA 2017/2018
Jak co roku zostaliśmy zaproszeni do
naszej zaprzyjaźnionej szkoły z Orlovej.
Tegoroczne
wędrówki
zostały
zaplanowane
w
okolicach
dużego
i pięknego zamku Hukvaldy. Zamek zrobił
na nas ogromne wrażenie, a widoki
z niego na całe Czechy zapierały dech
w piersiach. Dalej wyruszyliśmy na pole
golfowe Resort Celadna. Następnie
zostaliśmy zaproszeni do Średniowiecznej
Tawerny w pensjonacie Hrad. Atmosfera,
którą tam zastaliśmy była dla nas wielką
niespodzianką.
Półmrok,
świece,
drewniane duże stoły i średniowieczny
ubiór kelnerek wprowadził nas w magiczny świat rycerzy.
W czerwcu spotkamy się znów….
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I widzimy się ponownie…
W tym roku zaprosiliśmy naszych gości
z Czech do pięknego Krakowa. Pogoda
w tym roku nie była dla nas łaskawa,
pomimo tego miło spędziliśmy czas
pokazując
naszym
przyjaciołom
zaplanowane atrakcje. Jedną z nich był
Ogród Doświadczeń im. Stanisława
Lema, w którym mieliśmy okazje
poznać jak działają prawa fizyki
w interaktywnych
przyrządach,
mogliśmy zatracić się w sferze
„zapachowa”, które ugościło nas
różnorodnymi doznaniami zapachowymi
i poznać wiele innych ciekawych rzeczy.
Naładowani pozytywnymi przeżyciami,
przemieściliśmy się
do
centrum
Krakowa.
Odwiedziliśmy
jeden
z najbardziej rozpoznawalnych kościołów w Polsce-Kościół Mariacki oraz Sukiennice,w
których znajdują się stragany z biżuterią, rękodziełem i pamiątkami. Zachwytom nie było
końca. Wszystko co dobre, szybko się kończy i niestety musieliśmy już wracać. Pożegnaliśmy
naszych przyjaciół z Czech i wróciliśmy do domu.
Do zobaczenia wkrótce...

Opracowała: Monika Chromik
33

WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA - 20 lat współpracy
14 kwietnia 2018r. zakończyła się 20 wymiana młodzieży organizowana przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Żorach i Friedrich-Rückert-Gymnasium w Ebern w Niemczech.

Po raz dwudziesty kilkunastoosobowa grupa niemieckich uczniów wraz
z opiekunami gościła w „Miarce”, Żorach
i regionie, realizując bogaty program
kulturowo - krajoznawczy.

Uczniowie poznali szkołę i miasto, spotkali się z Pełnomocnikiem Prezydenta
ds. Promocji, Kultury i Sportu – panią Anną Ujmą, zwiedzili Pszczynę, Katowice, Kraków
i Wrocław oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, mieli okazję
podziwiać przepiękne Pojezierze Palowickie, położone w granicach Parku Krajobrazowego
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, uczestniczyli także w programie
przygotowanym przez rodziny goszczące i partnerów.

Wizyta młodzieży niemieckiej w „Miarce” jest co roku drugim etapem
międzynarodowego projektu wymiany uczniów. Jej pierwsza część ma miejsce
w październiku, kiedy to uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących goszczą w szkole
partnerskiej w Ebern i realizują program przygotowany przez niemieckich opiekunów.
Podobnie jak w Polsce, projekt obejmuje pobyt w rodzinach, poznanie szkoły oraz zwiedzanie
najpiękniejszych miast i osobliwości regionu. Miarkowicze mają okazję zobaczyć
Norymbergę, Bamberg, Monachium, Würzburg lub Ratyzbonę, uczą się historii w Centrum
Dokumentacji Terenu Zjazdów Partyjnych w Norymberdze, poznają uroki Okręgu Haßberge.
Wartością dodaną każdego spotkania międzynarodowego jest rozwijanie kompetencji
językowych i komunikacyjnych oraz nawiązanie znajomości prowadzących niejednokrotnie
do długotrwałych kontaktów i przyjaźni. Udział w projekcie motywuje do nauki języka
niemieckiego i często jego efekty widoczne są w dalszym kształceniu uczestników.
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.
Organizacja międzynarodowej wymiany młodzieży możliwa jest dzięki
zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli obu szkół, niesłabnącemu zainteresowaniu uczniów
i rodziców oraz przychylności władz miast Żory i Ebern. Nie do przecenienia jest także
wsparcie merytoryczne i finansowe Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Z okazji
jubileuszowej wymiany organizacja ta przyznała obu szkołom Dyplom za ogromny wkład
w budowanie zrozumienia między społeczeństwami obu krajów.

Pomysłodawczynią wymiany była p. Barbara Barglik, która wraz ze swoimi uczniami
(w epoce preinternetowej) listownie przez kilka lat poszukiwała szkoły partnerskiej
w Niemczech. W 1998r. na list odpowiedział p. Dagobert Hellmer – nauczyciel z FriedrichRückert-Gymnasium. I wtedy, przy współpracy p. Barbary Perenc ruszyło przedsięwzięcie,
które dziś tworzy obszerny rozdział historii naszej szkoły.
Fundamentem trwałej współpracy są niewątpliwie serdeczne relacje między
organizatorami, oparte na życzliwości, akceptacji, zaufaniu i wyrozumiałości. Relacje te,
budowane od początku przez prekursorów wymiany, z biegiem lat objęły kilkunastu
nauczycieli w obu szkołach, a także ich rodziny. Wszyscy mamy nadzieję, że udało nam się
zainteresować uczniów krajem i językiem sąsiada oraz pokazać młodzieży wartość przyjaznej
współpracy.
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom: p. Marioli Żur-Kawałek, p. Marioli Oleś,
p. Wojciechowi Olesiowi, p. Oldze Cannizzo oraz wszystkim sympatykom wymiany za
entuzjazm i wytrwałość. Dziękujemy około 700 uczestnikom po obu stronach granicy i ich
rodzinom za gościnność i serdeczne przyjęcie partnerów. Życzymy wszystkim
zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia kolejnych lat dobrej współpracy
i satysfakcji z międzynarodowych spotkań młodzieży.

Organizatorki: Barbara Barglik i Barbara Perenc
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GOŚCIE ZE LWOWA
W dniach 11- 14 czerwca nasza szkoła gościła nauczycieli i grupę uczniów ze Szkoły
Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej ze Lwowa. Goście wraz z uczniami naszej szkoły
uczestniczyli w szeregu przedsięwzięć, które prowadzili nasi nauczyciele. W poniedziałek
11 czerwca wspólnie podziwialiśmy piękno Beskidów, biorąc udział w rajdzie pieszym. Po
ponad dwugodzinnej wspinaczce dotarliśmy na szczyt Czantorii, a następnie, po krótkim
odpoczynku w schronisku, kontynuowaliśmy naszą wyprawę, tym razem schodząc w dół
szczytu.

W następnym dniu nasi goście poznawali zabytki Żor, uczestnicząc w "marszach na
orientację", które przygotowała pani Mariola Oleś. Nasi goście bez trudu odnaleźli wszystkie
miejsca na mapie i dzięki temu poznali historię naszego pięknego miasta.
W środę pani Renata Rosentrauch poprowadziła zajęcia z języka polskiego.
W tym samym dniu nasi goście brali udział w debacie oksfordzkiej przygotowanej przez
panią Agnieszkę Kraińską. Teza debaty: „Współczesna młodzież nie jest tolerancyjna“
spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników debaty. Na koniec
dnia zajęcia rękodzielnicze poprowadziła pani Blanka Plata, dzięki której nasi goście mogli
wykonać własnoręcznie bransoletki.
Następny dzień upłynął pod znakiem rozgrywek sportowych, które poprowadził pan
Łukasz Ślosarek. Odbył się mecz w siatkówkę „Polska- Ukraina“ oraz zabawy sportowe.
Następnie uczniowie brali udział w zajęciach z języka angielskiego pod kierunkiem pana
Wojciecha Olesia, jak również w warsztatach biologiczno-chemicznych, które poprowadziły
panie: Ewa Poznańska i Magdalena Gębarowska.
Nad całością czuwała pani Agata Michałek-Telega.
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16.

Międzynarodowy projekt edukacyjny
21-28 stycznia 2018

TEMAT: „Deutsch im FRG Ebern - intensiv lernen und erleben“
„Język niemiecki w Gimnazjum w Ebern – przygoda z językiem niemieckim”
Pomysł opracowania tego innowacyjnego projektu edukacyjnego powstał podczas
wspólnych rozmów z zaprzyjaźnioną szkołą w Ebern / Niemcy, z którą współpracujemy od
20 lat organizując corocznie polsko-niemiecki projekt wymiany uczniów. Szczególnie
z myślą o uczniach z klas dwujęzycznych z wiodącym językiem niemieckim powstał ten
projekt, jego przygotowaniem i realizacją zarówno w Polsce jak też w Niemczech zajęły się
p. Barbara Barglik oraz p. Heike Eichenhueller. Wsparcie dyrekcji obu szkół i zgoda na
realizację tego projektu, jak również nieoceniona pomoc i współpraca p. M. Żur-Kawałek
pozwoliła przygotować w ciągu dwóch miesięcy wszystkie etapy tego projektu i zrealizować
go jeszcze w tym samym roku szkolnym bez uzyskania dofinansowania. Grupa uczniów
liczyła 14 uczestników, którzy zgodnie z założeniem projektu byli gośćmi w rodzinach
niemieckich i uczniami Friedrich-Rückert-Gymnasium w Ebern.

Tygodniowy program obejmował 6 godzin zajęć w szkole, w tym język niemiecki
z nauczycielami niemieckimi i polskimi oraz lekcje z partnerami. Uczniowie w czasie zajęć
wykazywali się aktywnością, kreatywnością i umiejętnościami językowymi.
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Lekcja historii – co nas łączy? Wspólna historia Polski i Niemiec
W tygodniu projektowym zaplanowano również wyjazd do przepięknego miasta
Bamberg, którego historię i urocze zakątki pokazał grupie były dyrektor FRG dr Kilian Popp.
W Bambergu byliśmy również w kinie na filmie niemieckojęzycznym.

Poza tym grupa zwiedzała Norymbergę, którą pokazali nam inni zaprzyjaźnieni
nauczyciele – państwo Hellmer. Oprócz zabytków mieliśmy okazję zajrzeć do muzeum
znanego niemieckiego malarza Albrechta Dürera.
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Projekt międzynarodowy ma w założeniach generalnie sporo celów i zamierzeń, nam
udało się zrealizować wszystkie, jakie były zaplanowane, czyli :
- 6 godzin dziennie intensywnej nauki języka niemieckiego w gimnazjum w Ebern
- codzienny kontakt z językiem i z rodzimymi użytkownikami języka nie tylko w szkole
- poznanie miasta, regionu i udział w zadaniach typu – quiz z wiedzy o Ebern
- zwiedzanie znanych miejsc w okolicy, muzeów i ważnych zabytków w regionie
- wyjście do kina na film niemieckojęzyczny
- udział w animacjach i grach językowych w grupach ze swoimi nauczycielami (codziennie)
- rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych podczas realizacji zadań
projektowych
- kształtowanie postawy otwartości i tolerancji oraz umiejętność nawiązywania kontaktu
z rówieśnikami i ich rodzinami i znajomymi,

Gry i zabawy językowe
Uczniowie otrzymali zaświadczenia o udziale w projekcie potwierdzone przez obie
szkoły: ZSO w Żorach jak też FRG w Ebern, ale najważniejsze dla tych uczestnikówpionierów tego projektu - były zdobyte doświadczenia i umiejętności, niezapomniane
wrażenia i miłe wspomnienia z tygodniowego pobytu w gimnazjum w Ebern, poczucie
jedności z uczniami niemieckimi zarówno na lekcjach, podczas wspólnych posiłków
w szkolnej stołówce, czy też w rodzinie goszczącej.

Opracowała: Barbara Barglik
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17.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim

Ciągła chęć podnoszenia poziomu nauczania i doskonalenia metod pracy z uczniem
w naszej Żorskiej Miarce oraz chęć kształtowania postawy otwartości kulturowej,
zaowocowały podpisaniem w październiku 2012 roku współpracy z Instytutem Kultur
i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Następnie, 9 listopada 2016 roku
w Katowicach, została podpisana kolejna umowa o współpracy dydaktycznej miedzy
Uniwersytetem Śląskim a naszym liceum, która to jeszcze bardziej połączyła obie instytucje.
Dzięki tej umowie nasza Miarka może realizować przedsięwzięcia dydaktyczne,
eksperymentalne i promocyjne ze wszystkimi wydziałami i instytutami Uniwersytetu
Śląskiego.
W ramach tej współpracy, w tym roku szkolnym, uczniowie klas dwujęzycznych
liceum uczestniczyli w wykładach organizowanych na Wydziale Filologicznym UŚ. Na
jednych z takich wyjazdów, 9 listopada 2017, maturzyści zgłębiali tajniki współczesnych
mediów na wykładzie dr Tomasza Gnata oraz poznali historię ludności rdzennej Kanady
przedstawionej im przez dr Sabinę Swetę Sen-Podstawską. Następnie, 4 grudnia 2017,
kolejna grupa licealistów wzięła udział w Dniu Irlandzkim organizowanym przez Instytut
Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ. Mieli oni możliwość uczestnictwa m.in.
w warsztatach języka irlandzkiego, prelekcjach na temat studiowania w Irlandii, pokazach
i warsztatach tańca i filmu irlandzkiego oraz koncercie zespołu Carrantuohill.
Celem naszej współpracy jest przede wszystkim chęć jak najlepszego przygotowanie
uczniów na studia. Poprzez wyjazdy na wykłady, zajęcia i warsztaty na uniwersytecie, dajemy
uczniom możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności oraz
rozbudzamy ciekawość świata. Nasi Miarkowicze to otwarci, tolerancyjni młodzi ludzie,
chętni do poznania różnorodności otaczającego ich świata.
W ramach współpracy realizujemy również wspólne przedsięwzięcia. Naszym
partnerem jest w szczególności Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Uniwersytetu
Śląskiego, z którym organizujemy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Kanadzie - Discover
Canada oraz Dzień Kultury Kanadyjskiej w Miarce.
Dzień Kultury Kanadyjskiej w Miarce
Inicjatywa dnia kanadyjskiego została zapoczątkowana w naszej szkole w 2012 roku.
Przedsięwzięcie to możemy realizować dzięki uprzejmości i osobistemu zaangażowaniu Pań:
dr hab. Eugenii Sojki i dr Sabiny Swety Sen-Podstawskiej. Dzień Kultury Kanadyjskiej to
czas wykładów, w którym studenci i wykładowcy UŚ przybliżają naszej młodzieży z klas
dwujęzycznych gimnazjum i liceum, kulturę, literaturę, historię, geografię i dziedzictwo
Kanady. Jesteśmy przekonani, że takie wydarzenia wzbogacają i otwierają naszych uczniów
na nowe doświadczenia kulturowej różnorodności, które jak wiemy charakteryzują
społeczeństwo kanadyjskie. Możliwość bezpośredniego obcowania z wybitnymi specjalistami
z zakresu badań kanadyjskich jest dla naszej młodzieży szansą pogłębienie swojej wiedzy,
zweryfikowania wyobrażeń o Kanadzie i obalenia wielu funkcjonujących w obecnym świecie
stereotypów.
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W tym roku, 5 kwietnia, gościliśmy pracowników naukowych i studentów Instytutu
Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Nasi
uczniowie, z aż 11 klas dwujęzycznych zarówno gimnazjum jak i liceum, wysłuchali
wykładów Pań: Magdaleny Kubicy, Ice Hockey - Canada's National Sport, Dominiki Tabor, To
Pay or Not to Pay? The Differences Between Canadian and Polish Education System, Anny
Kucharczyk i Roksany Krotli Indians or Native People? - Indigenous Communities of North
America in Polish Cartoons, mgr Moniki Kołtun, Canadian Multiculturalism in Practice: From
Small Talks to Presidential Speeches oraz dr Sabiny Swety Sen-Podstawskiej, Indigenous
Canada: Original inhabitants, first encounters & clash of worldview.

Mamy nadzieję, że i w następnym roku szkolnym zawitają do nas kolejni znamienici
goście, których jak na Miarkę przystało, przyjmiemy z wielką radością.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Kanadzie - Discover Canada 2018
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Kanadzie - Discover Canada to pionierska w skali
kraju inicjatywa, która konsekwentnie od pięciu lat realizowana jest dzięki współpracy dwóch
instytucji: Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach.
Konkurs
został
objęty
honorowym
patronatem
Ambasady
Kanadyjskiej
w Polsce, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Konsulatu Generalnego RP w Toronto,
JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka , Śląskiego Kuratora
Oświaty oraz głównego sponsora konkursu Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu
propagowanie kultury kanadyjskiej, rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego,
rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez studiowanie literatury
naukowej oraz promowanie i kształtowanie postawy otwartości kulturowej.
Konkurs ponownie zorganizowały anglistki reprezentujące Instytut Kultur i Literatur
Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im K. Miarki w Żorach. Panie: dr hab. Eugenia Sojka, dr Sabina Sweta SenPodstawska, mgr Beata Pasierbek, mgr Hanna Mrozek-Granieczny, mgr Beata Kurzeja
i mgr Hanna Oleś współpracują od lat organizując wiele wspólnych przedsięwzięć, których
ukoronowaniem jest ta niezwykła impreza.
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Konkurs jak co roku składał się z trzech etapów. I etapem były zawody szkolne,
w których uczniowie z całej Polski odpowiadali na 110 zamkniętych i otwartych pytań
testowych z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy
o Kanadzie. Do II etapu konkursu, z dokładnie 737 uczestników, zakwalifikowało się 60
osób. Drugi etap odbył się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie
Kultur i Literatur Anglojęzycznych w Sosnowcu. Uczestnicy pisali test składający się z pytań
otwartych oraz pracę pisemną. W Żorach, na III etapie konkursu powitaliśmy 16 wspaniałych
finalistów. Zmagania finałowe odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury i trwały aż dwa dni,
12 i 13 kwietnia. W pierwszym dniu uczestnicy odpowiadali na zadane przez Komisje
Egzaminacyjną pytania oraz przedstawiali 10 minutową prezentację multimedialną.
W
skład
tegorocznej
Komisji
Konkursowej
weszli
dr Ewa
Urbaniak-Rybicka
z Polskiego Towarzystwa Badań
Kanadyjskich, dr Tomasz Soroka z
Instytutu
Amerykanistyki
i Studiów
Polonijnych
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
dr Sabina Sweta Sen- Podstawska
oraz mgr Rafał Madeja z Zakładu
Studiów
Amerykańskich
i Kanadyjskich w Instytucie Kultur
i Literatur
Anglojęzycznych
Uniwersytetu Śląskiego.
Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 13 kwietnia na scenie Miejskiego Ośrodka
Kultury i zostało uświetnione występami muzycznymi i teatralnymi uzdolnionych uczniów
Żorskiej Miarki oraz wykładem pt. „Gods, Victims and Essential Others: Animals in
Canadian Literature,” który został wygłoszony przez dr Ewę Urbaniak-Rybicką. Odczytano
listy od Pana Jeremiego Wallace’a, Chargé d’affaires Ambasady Kanady w Polsce, prof.
dr hab. Krzysztofa Jarosza Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ i dr. hab. Eugenii Sojki,
pomysłodawcy i głównej organizator Konkursu oraz wyświetlono przemówienie
dr hab. Pawła Jędrzejki, kierownika Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
Uniwersytetu Śląskiego.
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Głos w imieniu organizatorów zabrała również Dyrektor I LO Pani mgr Urszula
Machalica. Przedstawiciele Władz Miasta Żory oraz Uniwersytetu Śląskiego uroczyście
wręczyli laureatom indeksy, nagrody i upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta,
Ambasadę Kanadyjską w Polsce oraz Księgarnię Sowa. Wśród nagród znalazło się pięć
indeksów na Filologię Angielską UŚ, wysokie nagrody pieniężne, 3000 zł za I miejsce, 2000
zł za II miejsce oraz 1000 zł za III miejsce ufundowane przez Prezydenta Miasta Żory Pana
Waldemara Sochę, oraz nagrody książkowe i rzeczowe.
A z racji tego, że tegoroczna V edycja
była wyjątkowa, bo jubileuszowa, na
scenie nie mogło zabraknąć urodzinowego
tortu, który tak jak konkurs łączył Polską
i Kanadę, zachwycał, intrygował no i jak
cudownie smakował.

Opracowała Hanna Mrozek-Granieczny
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18.

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych ‘Life and Facts’

W tym roku (2017/2018) tematem wiodącym Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych ‘Life and Facts” była Nowa Zelandia. Konkurs skierowany był do
uczniów gimnazjów z terenu powiatu żorskiego i okolic a zgłosiło się 40 uczestników z kilku
miast naszego województwa. Konkurs został objęty patronatem Ambasady Nowej Zelandii
w Warszawie i Urzędu Miasta w Żorach. Za ułożenie pytań konkursowych oraz organizację
całego przedsięwzięcia odpowiedzialni byli nauczyciele języka angielskiego: Joanna Woś,
Iwona Tlołka i Bożena Żurkowska wraz z młodzieżą z klasy 1e i 1a LO im. Karola Miarki
w Żorach.

Całość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury, który blisko współpracuje ze szkołą.
Młodzież, zarówno ta z liceum - zaangażowana w przygotowania, jak i ta z gimnazjum przygotowująca się do konkursu, poznała historię, politykę, geografię, sport i kulturę Nowej
Zelandii oraz zapoznała się z wybranymi atrakcjami turystycznymi tego kraju. Szczególne
miejsce zajmowały lokacje słynnych produkcji filmowych m.in. Władcy Pierścieni czy też
Hobbita. Im właśnie poświęcona była specjalna stacja Kahoot z krótkimi filmikami
z wybranych filmów i pytaniami do nich. Cała w baśniowej scenerii i specjalnej oprawie.
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Sponsorami nagród byli: Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie, Szkoła Językowa
„Right Now”, „Pascal Connect”, p. Laura Gola, Centrum Stomatologiczne „Ziaja”, Auchan,
Urząd Miasta Żory, Ambasada Nowej Zelandii, Vita Sport, Rojek Decor, księgarnia „Hokus”,
kino „Na Starówce”, Wydawnictwo Pearson, Wydawnictwo Macmillan, Herbaciarnia
ul. Szeroka w Żorach.
Młodzież startowała w parach, których zadaniem było zdobycie punktów na sześciu
stacjach tematycznych przygotowanych przez licealistów.

Głównymi nagrodami
były bezpłatne dwumiesięczne
kursy językowe w szkołach
językowych
Right
Now
i Pascal Connect oraz bony
podarunkowe do Empiku.
Młodzież otrzymała również
książki, torby, wejściówki do
kina oraz centrum fitness
i sportu Vita Sport oraz wiele
innych gadżetów.

Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Nowej Zelandii, poznanie jej
dziedzictwa kulturowego a także podniesienie kompetencji językowych uczniów:
uczestników i organizatorów, gdyż całość odbywała się w języku angielskim. Ważną kwestią
była również możliwość lepszego poznania się uczniów, praca i podejmowanie decyzji
w grupach.
Sprawozdanie sporządziła: Joanna Woś

45

19.
Festiwal Twórczości Uczniowskiej „Gimpel Czad” –
w Międzynarodowym Tygodniu Edukacji Artystycznej
Wydarzenie artystyczne ma już 27-letnią tradycję. Zawsze jest to święto twórczości
artystycznej uczniów oraz próba ich umiejętności organizacyjnych. Tegoroczni organizatorzy
tak podsumowują miniony festiwal:
22.01.2018r. Pan Herman zaproponował organizację Gimpel Czadu klasie 1F.
Zgłosiło się 8 osób: Paweł Bartecki, Magdalena Kędzierska, Malwina Ślachciak, Klaudia
Kudzia, Stanisław Konsek, Dominika Gonsior, Kasia Liebchen, Kinga Wawrzkiewicz.
Przez cały następny tydzień próbowaliśmy wymyślić temat Gimpel Czadu. Wtedy
odbyło się pierwsze spotkanie, gdzie ustaliliśmy z Panem Hermanem że będą to „horrory”.
Następnie zaczęliśmy zbierać chętnych. Nabór był ogłaszany w radiowęźle a same zapisy
robiliśmy na długich przerwach. Rozwiesiliśmy plakaty w całej szkole i zaczęliśmy
aktualizować nasz fanpage na Facebooku „Gimpel Czad 2018”.
Przez cały czas organizowaliśmy spotkania, na których omawialiśmy, co będziemy
robić dalej. Potem na pewien czas nasza przygoda z Gimpel Czadem ucichła, jednak miesiąc
przed imprezą naprawdę wzięliśmy się w garść.
W tym czasie bardzo pomogła nam klasa artystyczna 1b oraz absolwent naszej szkoły
Filip Jeżewski. Dziewczyny (prawie wszystkie uczennice klasy 1b) nagrały dla nas zwiastun
i film, a później Filip go zmontował. Wraz z nimi zaczęliśmy przygotowywać akcję
promocyjną w naszej szkole. Wtedy, a także podczas sprzedawania biletów, bardzo nam
pomogli Mateusz Ziebura i Adam Biłka z klasy 2A.
W piątek 25 maja Miarka zamieniła się w szpital psychiatryczny. Klasa 1b
zaangażowała się w szkolny happening promujący imprezę – przygotowała scenografię
szpitala z utworu Stanisława Lema „Szpital przemienienia”. Sprzedaliśmy dużą ilość biletów
oraz udało nam się zdobyć pewną sumę pieniędzy ze sprzedaży smakołyków, które wcześniej
przygotowaliśmy. Zaczęliśmy szukać sponsorów. Na pomoc zgodziły się: Herbaciarnia,
restauracja Zymft, MOSIR i Koralina.
Klasa artystyczna podsunęła nam pomysł na scenografię, która miała odzwierciedlać
opuszczony dom. Zaczęliśmy zbierać stare meble znalezione w podziemiach naszej szkoły.
Pomogli nam w tym silni chłopcy z klasy koszykarskiej 1G. W ostatnim tygodniu zajęliśmy
się scenariuszem i dekoracjami. Kiedy pracy było najwięcej, bardzo pomógł nam Pan
Wieczorek który zgodził się zastąpić Pana Hermana i być naszym opiekunem.
Gimpel Czad odbył się dnia 14 czerwca o godzinie 17:00. Prezenterami na scenie byli
Stanisław Konsek i Magda Kędzierska, a zdjęcia zrobił kolejny absolwent naszej szkoły Jakub Powązka. Uczestnicy festiwalu – zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i jej
absolwenci, zaprezentowali śpiew, taniec, grę na instrumentach, a nawet monodram. Na
imprezie pokazaliśmy także film, który został nakręcony według pomysłu i scenariusza
stworzonego przez uczennice 1b.
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20.

Dni Języka Ojczystego 21-23.02.2018r.

Od 1999 r. 21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego, którego głównym założeniem jest ochrona różnorodności
językowej jako dziedzictwa kulturowego. Jako organizatorzy szkolnych obchodów tego
święta postanowiłyśmy zwrócić uwagę całej społeczności szkolnej na potrzebę codziennej
troski o poprawność, precyzję, bogactwo i piękno polszczyzny jako wspólnego dobra
spajającego wszystkich Polaków.
W ramach święta Języka Ojczystego odbywającego się w naszej szkole w dniach od
21 do 23 lutego 2018 r. zaproponowałyśmy kilka przedsięwzięć, które miały skłonić do
refleksji, sprawdzić kompetencje językowe uczniów, pogłębić świadomość językową
i budować właściwe postawy językowe.
Zapowiedzią tego wydarzenia były rozwieszone w różnych miejscach loesje, czyli
plakaty z krótkimi zabawnymi, inspirującymi hasłami poświęconymi językowi polskiemu.
Za pomocą komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej oraz emitowanych przez
radiowęzeł zachęciłyśmy uczniów do udziału w kilku przedsięwzięciach takich, jak "Corrida,
czyli walka z bykami" – szkolne dyktando, "Językowe potyczki" – konkursy kompetencji
językowych dla klas trzecich gimnazjum i pierwszych liceum oraz technikum,
"Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom"- klasowy konkurs na plakat promujący polszczyznę
wolną od wulgaryzmów; "Polski na logikę", czyli logiczne łamigłówki językowe.
W szkolnym dyktandzie przygotowanym przez polonistki Olgę Marciniak i Renatę
Rosenstrauch uczestniczyło 56 uczniów gimnazjum, liceum i technikum. Najliczniej
reprezentowali swoje klasy uczniowie z II D gimnazjum oraz I C liceum. Zaszczytny tytuł
Mistrza Ortografii zdobyli licealiści: Hanna Dzwigońska z klasy I C oraz Patryk Machoczek
z III B. Wicemistrzem Ortografii został uczeń klasy I F liceum - Szymon Kieczka, a III
miejsce zajęła Dorota Śledź -uczennica III E liceum.

W emocjonującym konkursie "Językowe potyczki" zorganizowanym przez panie
Gabrielę Żurkowską i Olgę Marciniak wzięło udział 13 dwuosobowych drużyn z klas
pierwszych liceum, technikum i trzecich gimnazjum. Zadaniem uczniów było wykonywanie
różnych zadań językowych w określonym czasie np. rozwiązywanie krzyżówki
frazeologicznej, odgadywanie rebusów językowych, napisanie wiersza z rymami do wyrazu
"słowo", wykreślanki ortograficzne i innych. Dodatkową emocjonującą atrakcją była gra
językowa kahoot. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja klasy licealnej I E w składzie
Natalia Hanusek i Mateusz Soboń. Drugie miejsce jury przyznało licealnej drużynie klasy I F
- Szymonowi Kieczce i Robertowi Kretowi, zaś trzecie - zajęli Piotr Golc i Miłosz Żebrowski
– reprezentanci klasy sportowej I G LO. Jury przyznało także wyróżnienie dla reprezentacji
klasy 3a gimnazjum – Klaudii Respondek i Roksanie Szrubarz za osiągnięcie najwyższego
wyniku wśród klas gimnazjalnych.
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W konkurencji na najlepszy plakat i hasło promujące poprawność i kulturę języka
zwyciężyła niezwykła praca licealistek z klasy artystycznej I B "Tuba tłumiąca", którą jury
doceniło za artystyczną formę i awangardowe ujęcie tematu. Dziewczyny dodatkowo
umieściły na szkolnym facebooku filmik promujący swoje dzieło, będące instrukcją obsługi
tej intrygującej instalacji. II miejsce szkolne jury przyznało klasie I C LO, zaś III - zdobyły
prace II c gimnazjum i III a gimnazjum. Marta Kreis z klasy I C LO zdobyła I miejsce
w konkursie na najciekawszy wiersz.
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Poza konkursami szkolnymi wybrane klasy licealne oraz gimnazjalne pod opieką pań
Elżbiety Klemens, Dagmary Zazulak, Barbary Szulik-Silki uczestniczyły w warsztatach
i wykładach podejmujących różne zagadnienia związane z językiem polskim odbywających
się w Bibliotece Akademickiej w Katowicach w ramach Tygodnia Języka Ojczystego 2018
organizowanego przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz CINiBA.
Podsumowaniem szkolnych Dni Języka Ojczystego była audycja poświęcona najczęściej
popełnianym błędom językowym przygotowana przez uczennice klasy humanistycznej I C
pod kierunkiem pani Gabrieli Żurkowskiej. Wyemitowana przez szkolny radiowęzeł pełna
humoru rozmowa uczennic I C na pewno przyczyni się do unikania popularnych błędów.
Wszystkim językowym konkurencjom towarzyszył duch rywalizacji. Uczniowie chętnie
angażowali się w przedsięwzięcia. Organizatorom udało sie połączyć dobrą zabawę
z pouczającą refleksją. Zwycięzcy wszystkich konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody, co było możliwe dzięki wsparciu Rady Rodziców oraz sponsorów. Mamy nadzieję,
że Dni Języka Ojczystego staną się kolejną szkolną tradycją i zostaną wpisane na stałe
w kalendarz imprez.
Organizatorzy szkolnych Dni Języka Ojczystego zespół przedmiotowy nauczycieli języka polskiego
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