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Sprawozdanie Szkoły Stowarzyszonej 
UNESCO 
 
Rok szkolny 2018/2019 
 
 

 

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 (jednego lub kilku projektów), czyli ciekawego 
projektu zrealizowanego w roku szkolnym 2018/2019.  
 

Termin składania formularzy – 31 lipca 2019 

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   Kod 44-240   Ulica: Powstańców 6 

Dyrektor szkoły: Urszula Machalica 

Tel.: 32 43 42 933  Fax: 32 43 42 933 E-mail: sekretariatlo@tlen.pl 

Strona www: 1lo.zory.pl  Facebook ………………….……………. 

Typ szkoły: 

    □ liceum    □ gimnazjum     □ technikum 

Wiek uczniów: 15 – 19 lat 

 Liczba dziewcząt: 330  Liczba chłopców: 230 

 Wykładane języki obce: 

●angielski  

□ podstawowy                           

 □ rozszerzony 

 □ dwujęzyczny 

● niemiecki 

 □ podstawowy                           

□ dwujęzyczny 

● francuski 

□ podstawowy                            

● włoski 

□ podstawowy   

● hiszpański 

□ podstawowy                           

□ dwujęzyczny 

 

mailto:k.urbanska@unesco.pl
http://www.unesco.pl/
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3. Informacje na temat prowadzonej działalności 
 
 

W świecie rosnącej globalizacji ludzie potrzebują szerokiego zakresu umiejętności 

pozwalających im na przystosowanie się i rozwój w szybko zmieniających się warunkach. 

W dokumencie ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie opisanych  jest 8 Kompetencji 

Kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za 

niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, 

integracji społecznej oraz zatrudnienia, a także zrównoważonego stylu życia w pokojowych 

społeczeństwach. Myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, 

umiejętność porozumiewania się i negocjowania, umiejętności analityczne, kreatywność 

i umiejętności międzykulturowe pomagają w pełnym funkcjonowaniu we współczesnym 

świecie.  

W Europejskich ramach odniesienia ustanowiono następujące kompetencje kluczowe: 

 kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,  

 kompetencje w zakresie wielojęzyczności,  

 kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii,  

 kompetencje cyfrowe,  

 kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,  

 kompetencje obywatelskie,  

 kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,  

 kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.  

Rozwijaniu wielu z tych kompetencji służą metody, które mogą wzmocnić motywację 

i zaangażowanie w uczenie się. Ważne jest przede wszystkim rozwijanie myślenia i operacji 

umysłowych, a myślenie rozumiane jest jako złożony proces umysłowy, polegający na 

tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej 

interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, 

wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Do metod tych zaliczają 

się: 

 metody oparte na sztuce i na grach,  

 uczenie się eksperymentalne,  

 uczenie się oparte na pracy,  

 metody naukowe w naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyce, 

(STEM)  

 korzystanie z technologii cyfrowych,  

 stosowanie narzędzi samooceny, 

 metody oparte na samodzielnych poszukiwaniach lub projektach,  

 metody mieszane. 

Dzięki temu, że uczniowie szkoły ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych 

przedmiotów, możliwe jest rozwijanie następujących typów myślenia: analitycznego, 

syntetycznego, logicznego, przyczynowo - skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego. 

Zachowanie ciągłości kształcenia ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak 

i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia stanowi podstawę wszechstronnego 

rozwoju ucznia. 

Kompetencje kluczowe rozwijamy nie poprzez to czego uczymy, a poprzez to jak 

uczymy!  
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W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach przystąpił 

do programu Szkoła Kompetencji Kluczowych.  Celem tego programu jest przybliżenie 

najpierw Radzie Pedagogicznej, a potem całej społeczności szkolnej Kompetencji 

Kluczowych, ich znaczenia we współczesnym świecie oraz świadome i systematyczne 

kształcenie w zakresie kompetencji kluczowych na lekcjach, w czasie zajęć pozalekcyjnych 

i podczas organizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć.  W związku z realizacją programu 

przeprowadzone zostało szkolenie Rady Pedagogicznej, a rozwijaniu kompetencji 

kluczowych na lekcjach poświęcono szczególnie wiele uwagi w ramach sprawowania 

nadzoru  pedagogicznego.  

Kształcenie w zakresie kompetencji kluczowych wiąże się ściśle z osiąganiem celów 

zrównoważonego rozwoju.  Jeśli mielibyśmy określić, który z czterech głównych zakresów 

działalności Szkół Stowarzyszonych UNESCO był dla nas priorytetowy, wskazalibyśmy 

właśnie edukację dla zrównoważonego rozwoju. Jest to od lat jedna z mocnych stron szkoły i, 

obok kształcenia międzykulturowego, wizytówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Żorach. 
 

Jak co roku, pragniemy jednak zwrócić uwagę na wieloaspektowość działalności 

szkoły i realizację bardzo licznych przedsięwzięć. 
 

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. 

  
 

 
Globalne obywatelstwo oraz kultura pokoju i braku przemocy 

(tematy projektów, powiązanie z trwającymi dekadami ONZ, z dniami z kalendarza UNESCO1 i 
ONZ2, liczba uczniów zaangażowanych, metoda realizacji, rezultaty) 

 

1. Prowadzenie szeroko pojętej edukacji obywatelskiej (klasy prawne) 

2. Krzewienie idei praw człowieka i praw dziecka, demokracji, tolerancji i otwartości 

poprzez włączenie się w liczne akcje  

 Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

 Akcja Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi głosują+ 

 Akcja Żonkile - Upamiętnienie powstania w getcie warszawskim 

 Jednostka w wirach historii  Uczestnictwo w projekcje ośrodka KARTA 

3. Destination imagination 

4. Wokół wyborów kontraktowych i Okrągłego Stołu – spotkanie z prelegentami 

5. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - Konkurs Prawa człowieka z matematyką 

w tle 

6. Zaangażowanie w  projekt „Rówieśnicy Niepodległej”  

7. 21 listopada – Dzień Życzliwości 
 

 

                                                 
1
 Kalendarium UNESCO: http://www.unesco.pl/dni-tygodnie-unesco/ oraz https://aspnet.unesco.org/en-

us/international-days 
2
 Kalendarium ONZ: http://www.unic.un.org.pl/konf_obchody/index.php 

http://www.unesco.pl/dni-tygodnie-unesco/
https://aspnet.unesco.org/en-us/international-days
https://aspnet.unesco.org/en-us/international-days
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Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju i zrównoważony styl życia  

(tematy projektów, powiązanie z trwającymi dekadami ONZ, dniami z kalendarza UNESCO, liczba 
uczniów zaangażowanych, metoda realizacji, rezultaty) 

8. Edukacja regionalna  

 Zajęcia regionalizmu 

 Marsze na orientację 

 Lekcje w kopalni 

 Lekcja w elektrowni „Łaziska” 

9. Działania na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

 Sport i ekologia 

 Przedmiot dodatkowy: Pierwsza pomoc przedmedyczna  

 Projekt Warto pomagać 

 Sprawni jak żołnierze 

 Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej KinoSzkoła 

10. Edukacja ekologiczna w środowisku lokalnym 

 Opowiastka ekologiczna dla przedszkolaków 

 STOP SMOG 

11. Inne działania na rzecz integracji i edukacji środowiska lokalnego 

 Miarkowy Festyn Rodzinny 

 Targi edukacyjne 

 Festiwal zawodów 

 Dni otwarte szkoły 

12. 100 lat niepodległości – dziedzictwo, z którego korzystamy i które przekażemy 

 Organizacja miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości 

 Inne przedsięwzięcia związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości 

13. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego  -w trosce o język 

i dziedzictwo audiowizualne  

 Ślonsko godka 

 Polonistyczny bieg na orientację 

 Potyczki językowe 

 Dyktando szkolne i Miejski Konkurs Ortograficzny 

 Warsztaty językowe na Uniwersytecie Śląskim 

 Poezja wizualna 

14. Działalność biblioteki szkolnej na rzecz promowania czytelnictwa i ochrony 

dziedzictwa audiowizualnego 

 Jak nie czytam, jak czytam 

 Zabawy z książką obrazkową 

 Walentynki w czytelni – randka z książką 

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

 Miarkowy Bookcrosing 

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

15. Inne działania na rzecz ochrony różnorodności językowej, dziedzictwa kulturowego 

i audiowizualnego oraz promowania kultury słowa 

 Narodowe Czytanie Przedwiośnia okazją do refleksji i dyskusji 

 Po naszymu czyli po śląsku  

 Pojedynek na słowa 

 Wycieczka do Muzeum Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej     i Biblioteki 

Akademickiej w Katowicach 
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Międzykulturowe uczenie się i docenianie różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa 

kulturowego. 
(tematy projektów, powiązanie z trwającymi dekadami ONZ, dniami z kalendarza UNESCO, liczba 
uczniów zaangażowanych, metoda realizacji, rezultaty) 

16. Oferta edukacyjna szkoły a nauczanie międzykulturowe 

17. Dwujęzyczne lekcje otwarte w Miarce dla nauczycieli z Bułgarii, Rumunii, Słowenii, 

Węgier i Włoch 

18. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim (i nie tylko…) 

19. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie - Discover Canada 2019 

20. Międzynarodowe wymiany młodzieży 

 Wymiana polsko-czeska 

 Wymiana polsko-niemiecka 

21. Miarkowicze na szlaku europejskiego dziedzictwa kultury 

 Wiedeń – tradycja i sztuka 

 Wycieczka do Londynu 

 Staż zawodowy w Padwie 

 Miarkowa eskapada do Paryża 

22. Zajęcia międzykulturowe  

 Obchody Europejskiego Dnia Języków 

 Rajzefiber – Kanada 

 Mniejszości narodowe i etniczne 

 Bogactwo wyznań bogactwem ludzkości 

 Dziedzictwo Podlasia 

23. III Dni Kultury Żydowskiej w Żorach  - Przywrócić Pamięci 

24. Udział w Żorskim Festiwalu Podróży i Nauki OPINIE 

25. 21 maja - Dzień Różnorodności Kulturowej 
 

 

 
Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu 

(tematy projektów, powiązanie z trwającymi dekadami ONZ, z dniami z kalendarza UNESCO3 i 
ONZ4, liczba uczniów zaangażowanych, metoda realizacji, rezultaty) 
 

26. Prowadzenie i propagowanie działalności charytatywnej 

 Każdy znaczek wspiera misje 

 Akcja Góra grosza  

 Akcja Marzycielska Poczta  

 Współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym 

 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach  

 Wolontariat 

 Miarka dla WOŚP 

 Szlachetna Paczka 

 Pomagamy podopiecznym schroniska 

27. Współpraca z Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach 
 
 

 

                                                 
3
 Kalendarium UNESCO: http://www.unesco.pl/dni-tygodnie-unesco/ oraz https://aspnet.unesco.org/en-

us/international-days 
4
 Kalendarium ONZ: http://www.unic.un.org.pl/konf_obchody/index.php 

http://www.unesco.pl/dni-tygodnie-unesco/
https://aspnet.unesco.org/en-us/international-days
https://aspnet.unesco.org/en-us/international-days
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1. Prowadzenie szeroko pojętej edukacji obywatelskiej 

 

W ofercie edukacyjnej naszego liceum tradycyjnie już pojawia się tzw. klasa prawna. 

Jest to klasa c, oddział dwujęzyczny, w którym realizowane są rozszerzone treści z języka 

polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, a także przedmiot dodatkowy: edukacja prawna 

w społeczeństwie obywatelskim. Program autorski opracowany przez nauczycielkę wiedzy 

o społeczeństwie – Agnieszkę Kraińską zakłada „wspieranie dostępu obywateli do pomocy 

prawnej i wzmocnienie ich aktywności w sferze publicznej.” Szeroka tematyka zajęć 

obejmuje wiele aspektów życia człowieka i obywatela. Omawiane są takie zagadnienia jak 

np.: zdolność do czynności prawnych, prawa obywatela w urzędzie, prawa człowieka, prawo 

cywilne, prawo karne, mediacje i wiele innych. Materiały edukacyjne dla nauczycieli 

i uczniów zostały przygotowane przez Instytut Spraw Publicznych – Program Demokracji 

i Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Zajęcia realizowane są 

we współpracy z Sądem Rejonowym w Żorach, a także z prawnikami.  

 

Nieodłącznym elementem realizacji zajęć z zakresu prawa w klasach prawnych są 

wizyty w Sądzie Rejonowym w Żorach. Uczniowie uczestniczą w rozprawach sądowych 
w charakterze publiczności, mają okazję poznać przebieg procesu karnego lub cywilnego. Jest 

to doświadczenie, które pozwala na uświadomienie sobie jak ważny jest fakt, że przepisy 

prawa dotyczą nas w każdym momencie naszego życia i warto je znać, przynajmniej mieć 

świadomość ich istnienia. 

 

 Kolejnym elementem edukacji prawnej młodzieży są wizyty w Areszcie Śledczym 

w Katowicach, które pokazują co dzieje się z osobami, które podejrzewa się o popełnienie 

przestępstwa i w związku z prowadzonym śledztwem nie mogą przebywać na wolności. 

Areszt Śledczy jest jeszcze o tyle ważnym miejscem, że w czasach PRL wykonywane były 

tam wyroki kary śmierci. Podczas tej wizyty młodzież uczestniczy w specjalnie 

przygotowanych zajęciach z zakresu ochrony Praw Człowieka.  

 

Ważnym elementem edukacji w zakresie prawa jest także wizyta w Zakładzie 

Karnym w Jastrzębiu- Zdroju, gdzie młodzież ma okazję poznać pracę służby więziennej, 

poznaje warunki odbywania kary przez więźniów.  

Nasi uczniowie mają także możliwość odbywania praktyk wolontariackich 

w kancelariach adwokackich i Sądzie Rejonowym w Żorach. Dzięki tym praktykom 

łatwiej jest im podjąć decyzję o wyborze dalszego kształcenia czy specjalizacji, 

a w przyszłości doświadczenie to ułatwia wybór aplikacji.  

 

Klasa prawna w największym stopniu jest odbiorcą, ale też organizatorem lub 

współorganizatorem wielu akcji i przedsięwzięć związanych z edukacją dla pokoju i praw 

człowieka.  
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Warsztaty z zakresu międzynarodowego prawa karnego  

 

W grudniu 2018 roku uczniowie klasy prawnej 3c (25 osób) wzięli udział 

w warsztatach organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego 

i Prawa Europejskiego „Ius Gentium” działające przy Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

 
 

Zajęcia poświęcone były tematyce międzynarodowego prawa karnego. Podczas zajęć m. in. 

przybliżono młodzieży istotę procesów norymberskich i procesu tokijskiego, podjęto też 

próbę nakłonienia młodzieży do refleksji nad prawnym i społecznym problemem rozliczenia 

zbrodniarzy wojennych. 

 

 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w tych zajęciach, mając bazę w postaci podstawowej 

wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego. 

Opracowała: Agnieszka Kraińska 
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2. Krzewienie idei praw człowieka i praw dziecka, demokracji, tolerancji i otwartości 

poprzez włączenie się w liczne akcje  

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27 stycznia) 
 

 Zajęcia związane z upamiętnieniem Ofiar Holocaustu odbyły się we wszystkich 

klasach I ( w sumie 120 osób) oraz w klasach IIb i IIc (45 uczniów). Podczas zajęć 

uczniowie obejrzeli film opowieść „Nadzieja umiera ostatnia” , którego bohaterką jest 

Halina Birenabum ( dla uczniów klas I), zaś klasy drugie obejrzały film” Pociąg życia”. Po 

obejrzanym filmów odbyły się zajęcia warsztatowe związane z tematyką Zagłady, podczas 

których uczniowie mieli okazję przeczytać relacje Ocalałych, a także mogli wyrazić swoje 

emocje i odczucia, m.in. wymieniali słowa, które związane są z eksterminacją, a obecnie są 

stosowane powszechnie i wiele osób nie przywiązuje wagi do znaczenia, jakie ze sobą niosą, 

a są to m. in: selekcja, rampa, blokowy itd. 

Uczniowie wysłuchali też modlitwy Kadisz- za zmarłych w wykonaniu rabina. Upamiętnili 

też Ofiary Holokaustu paląc świecie w oknach wieczorem w swoich domach. 

 
Opracowała: Agnieszka Kraińska 

 

Akcja Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi Głosują + 

 

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu 

publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: 

 umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne 

komitety wyborcze; 

 dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów; 

 zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do 

dorosłych wyborców. 

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują 

daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty 

europejskiej. 

 

 

Uczniowie naszej szkoły zorganizowali m.in. 

kampanię profrekwencyjną, przeprowadzili 

w szkole młodzieżowe wybory, w których 

wzięła udział niemal cała społeczność szkolna 

(kilkaset osób), uczestniczyli w kursie 

internetowym i cyklu warsztatów. 

 

Opracowała: Agnieszka Kraińska 
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Akcja Żonkile - upamiętnienie powstania w Getcie Warszawskim 19 kwietnia 1943 

 

Z racji kalendarza szkolnego, wydarzenie mogliśmy dopiero przeprowadzić 26 maja, kiedy 

powstanie w Getcie Warszawskim się zakończyło. W wydarzeniu uczestniczyła klasa 2b (19 

osób) i 2 c (25 osób). Uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez 

pracowników muzeum POLIN. Oglądali film „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie 

warszawskim 1943”, wykonali też żonkile, które są symbolem tego wydarzenia. 

Przedstawiona została też prezentacja dotycząca Marka Edelmana. 

 

Uczennice klasy 2b, uczestniczyły w zajęciach na terenie cmentarza żydowskiego, który 

znajduje się w naszym mieście. Po zajęciach, posprzątały cmentarz, następnie zapaliły znicze 

i uczciły minutą ciszy ofiary powstania i Holocaustu. 

 

 
 

Opracowała: Agnieszka Kraińska 
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Jednostka w wirach historii. Losy indywidualne w uniwersalnym przekazie literatury faktu. 

Projekt ośrodka KARTA 

 

W dniach 27 do 28 maja 2019 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia warsztatowe dla 

uczniów klasy 2c  w ramach projektu ośrodka KARTA pt. Jednostka w wirach historii. 

Autorką projektu była pani dr Aleksandra Janiszewska, która przedstawiła jak wielki proces 

historyczny wpływa na życie zwykłych ludzi.  

 

Prowadząca warsztaty starała  się dotrzeć do wyobraźni młodych ludzi nie poprzez suche 

fakty, ale wspomnienia świadków historii i empatii. Bohaterowie  opowieści żyli w latach 30. 

ubiegłego wieku oraz w czasie drugiej wojny światowej. Totalitaryzmy dotknęły ich w różny 

sposób. Wspomnienia były czytane przez  aktora teatru Ochota w Warszawie. Pokazano 

młodzieży mechanizmy systemu totalitarnego.  

 

Ciekawym doświadczeniem były warsztaty prowadzone przez aktorów teatru Ochota. 

Po raz pierwszy zastosowano silne  połączenie teatru i historii właśnie w działaniach 

z młodzieżą. Wchodząc do szkoły edukatorzy ośrodka KARTA  wiedzieli, że to nie będzie 

lekcja historii, że to będzie lekcja wyobraźni. Teatr ze swoimi narzędziami pomaga 

młodzieży w przejściu właśnie na taki poziom - próbując zrozumieć przez teatr indywidualne 

historie, opisane w publikacjach Ośrodka KARTA, przechodzą na poziom rozumienia 

mechanizmów historii przez własną perspektywę – podsumowała Alicja Brudło z ośrodka 

KARTA. 

 

Wyniki warsztatów przedstawiano 28 maja 2019 roku na spotkaniu z szerszą publicznością  

w salach MOK w Żorach, na którym prezentowano także fragmenty publikacji wydawnictwa 

Ośrodka KARTA w wykonaniu artystów Teatru Ochoty. 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Udział w projekcie był ciekawą lekcją historii, połączoną z lekcją tolerancji. 

 

 

Opracowała: Joanna Lojza 
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3. Destination imagination 

KREATYWNOŚĆ, NAUKA, ZABAWA 

 

DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia 

innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania 

czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności 

skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu. 

DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje 

więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci i młodzież do 

podejmowania procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać 

różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną 

i zwiększać poczucie własnej wartości. 

Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które 

wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych 

umiejętności i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych. Dzieje 

się tak, ponieważ młodzież rozwiązuje wyzwania samodzielnie. 

Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach – szkoły kreatywności i innowacji, 

od 2016 roku bierze udział w programie,  a o to nasze sukcesy: 

 

 2017  

- Kosiarze mózgów-  brązowy medal w wyzwaniu artystycznym;  

 - Go Signal Nagroda Kreatora;   

 

 2018   

- Kosiarze mózgów zdobyli Nagrodę Renesansu w wyzwaniu naukowym, dzięki której 

reprezentowali Polskę na Ogólnoświatowej Olimpiadzie w Knoxville w USA;  

 

- Mixedup - srebrny medal w wyzwaniu technicznym;  
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2019 

 - FlyUp –brązowy medal  w Wyzwaniu Technicznym , złoty medal-Nagroda Renesansu  na 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności  DI we Wrocławiu, udział w Ogólnoświatowej 

Olimpiadzie Kreatywności DI w USA w Kansas City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Destination Imagination 

tworzą zespoły młodzieży, liczące od 4 do 7 

osób, wraz z Trenerami. Przez cały rok 

szkolny Drużyny pracują nad wybranym 

przez siebie Wyzwaniem - projektem, 

a efekty swojej pracy prezentują na 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności 

Destination Imagination, która odbywa się 

co roku we Wrocławiu. 

 

                                   

 

                         

 

 

 

 

 

Drużyna prowadzona jest przez Trenera-nauczyciela, który odbył szkolenie trenerskie 

DI. Trenerzy motywują i inspirują drużynę, ale nigdy nie dają gotowych rozwiązań, nie są 

częścią procesu twórczego, podczas którego tworzone są pomysły i wdrażane rozwiązania. 

Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności, drużyny oceniane są przez Ekspertów – 

specjalistów w dziedzinie kreatywności – pedagogów, pracowników naukowych, 

absolwentów – najbardziej oddanych Wolontariuszy. 

Ideą Programu jest między innymi nauka dzieci i młodzież samodzielności. Oznacza to, iż 

zarówno wszystkie pomysły, jak i ich wykonanie nie wymagają żadnej pomocy z zewnątrz, 

również pomocy ze strony Rodziców/Opiekunów. Tę zasadę traktujemy bardzo serio. 

 

Trenerki: Dagmara Zazulak, Elżbieta Klemens 

Opracowała: Dagmara Zazulak 
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4. Wokół wyborów kontraktowych i Okrągłego Stołu – spotkanie Miarkowiczów 

z prelegentami 

 

Wydarzenie  zostało opisane przez Ireneusza Stajera – publicystę i dziennikarza Tygodnika 

Regionalnego „Nowiny” w Rybniku, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Karola 

Miarki w Żorach, autora książek o regionie: 

 

Nie jest łatwo ściągnąć na wykład tandem naukowców tej miary jak dr hab. Marek Migalski i 

dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. Udało się to, 6 czerwca 2019 roku mgr Marcinowi Wieczorkowi, 

nauczycielowi historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Karola Miarki w Żorach. 

Naukowcy spotkali się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w sali plenerowej Miejskiego 

Ośrodka Kultury i opowiedzieli o kulisach, przebiegu i skutkach Okrągłego Stołu, które 

doprowadziły do częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Od tamtej pory minęło 

30 lat. - Dużo to czy mało? - pytał Marcin Wieczorek. - W tym czasie zmarło około 100 osób, 

które należały wówczas do pewnego klubu parlamentarnego – odpowiedział sobie nauczyciel. 

Naukowcy przypomnieli, że peerel znajdował się wówczas w dramatycznej sytuacji 

gospodarczej. Od końca lat 70. w kraju trwał kryzys, który pogłębił stan wojenny. Dlatego 

komuniści postanowili podzielić się władzą z tzw. konstruktywną opozycją, a w razie porażki 

reform, zwalić winę na demokratów. To był dobrze przemyślany plan. Przeciwko nawet tak 

skromnym koncesjom na rzecz opozycji byli twardogłowi towarzysze z Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej i Czechosłowacji. 

Prelegenci mówili o istotnych wydarzeniach, które doprowadziły do Okrągłego Stołu i 

wyborów 4 czerwca. Jednym z najważniejszych była trzecia pielgrzymka, 1987 roku, do Polski 

Ojca Świętego Jana Pawła II. Na wiosnę 1988 roku w kraju wybuchają strajki. Licealiści 

słuchali z wypiekami, gdy dr hab. Migalski opowiadał, jak w Raciborzu na rynku, w czasie 

obchodów 1 Maja wywiesił transparent o wielkości 3 na 5 metrów z napisem "Uwolnić 

więźniów politycznych". - Co prawda w 1986 roku większość więźniów politycznych została 

zwolniona. Natomiast siedzieli jeszcze działacze ruchu Wolność i Pokój, którzy odmawiali 

obowiązkowej służby wojskowej, myśmy się o nich upomnieli. Zostałem skazany przez 

kolegium na grzywnę, którą można było zamienić na areszt. Dzięki jednak wstawiennictwu 

nieżyjącego już księdza Stefana Pieczki znalazły się pieniądze na zapłacenie kary i nie 

musiałem iść do więzienia – powiedział Marek Migalski.  

Współtworzył z Beno Benczewem, Dariuszem Jadczyszynem, Zbigniewem Wieczorkiem i 

Dariuszem Oleszowskim Grono Młodzieży Niezależnej w Raciborzu. - Warto było, bo dzięki 

temu jestem dziś pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego. Wykładam, piszę książki, a 

nie muszę siedzieć w więzieniu, konspirować ani zajmować się myciem szyb – stwierdził 

politolog. 

Całego wykładu z zainteresowaniem wysłuchała mgr Urszula Machalica, dyrektor „Miarki”. 

Na koniec wręczyła wykładowcom książkę „Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki w 

Żorach. Monografia 1922 – 1927”, autorstwa świętej pamięci mgr Leokadii Koper, 

długoletniej nauczycielki geografii.   

Uczniowie mogli swobodnie porozmawiać z gośćmi, dopytując o najbardziej interesujące ich 

kwestie związane z najnowszą historią Polski.  

 

 

 

Cała treść artykułu i zdjęcia z wydarzenia dostępne są pod linkiem 

http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,47742,migalski-i-miroszewski-o-wyborach-4-

czerwca-1989-roku-zdjecia.html 
 

http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,47742,migalski-i-miroszewski-o-wyborach-4-czerwca-1989-roku-zdjecia.html
http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,47742,migalski-i-miroszewski-o-wyborach-4-czerwca-1989-roku-zdjecia.html
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5. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

 
„Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność,  

które stanowią dobra nienaruszalne.  

Jan Paweł II 

 

10 grudnia każdego roku na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948r.) Dzień ten był okazją do podjęcia działań 

związanych z problematyką praw człowieka. 

Podczas długich przerw miała miejsce projekcja filmu przygotowanego przez 

stowarzyszenie Amnesty International, który przybliżał młodzieży zakres swojej 

działalności, jako organizacji ludzi dobrej woli działającej z poszanowaniem Konstytucji RP, 

obowiązującego w Polsce porządku prawnego oraz powszechnie obowiązujących norm prawa 

międzynarodowego.  

Ponadto na korytarzach szkoły, na drzwiach pracowni pojawiły się plakaty 

przedstawiające prawa człowieka oraz dodatkowo w tym dniu dominowały barwy żółto 

czarne – zgodnie z logo stowarzyszenia.  

Najważniejszym punktem był konkurs „Prawa Człowieka z matematyką w tle” 

przeprowadzony dla uczniów naszej szkoły. Konkurs składał się z pięciu zadań 

matematycznych, których rozwiązanie dawało w wyniku datę roczną wydarzenia związanego 

z prawami człowieka. Po dopasowaniu otrzymanych dat do podanych wydarzeń, a następnie 

uporządkowaniu chronologicznym powstawało hasło wyrażone w języku angielskim: 

HUMAN – myśl przewodnia naszych działań, najważniejsza istota na świecie. 

 

 
 

Pomysłodawczyniami tak przygotowanego dnia były Agnieszka Kraińska i Agnieszka 

Komorowska. 

 

 

Opracowała: Agnieszka Komorowska 
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6. Zaangażowanie w projekt „Rówieśnicy Niepodległej” 

 

„Rówieśnicy Niepodległej” to konkurs, którego celem było zachęcenie młodzieży do 

odczytywania podpisów z Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych oraz do 

badania historii osób zapisanych na jej kartach i dzielenia się efektami swojej pracy. W 1926 

roku pod Deklaracją podpisy złożyło 5,5 mln Polaków. W ten wyjątkowy sposób Polacy 

chcieli podziękować Amerykanom za pomoc w odzyskaniu niepodległości oraz odbudowie 

zrujnowanego po wojnie kraju. Najmłodsi z uczniów szkół powszechnych, którzy 

podpisywali wtedy Deklarację, urodzili się w 1918 roku. Niektórzy z nich dożyli naszych 

czasów – stąd tytuł projektu. 

Uczniowie naszej szkoły: Basia Orzeł, Błażej Konsek i Milan Koczar pod opieką 

pedagogów Miejskiego Ośrodka Kultury:   Elżbiety Koczar, Gabrieli Furmaniak i Pawła 

Kosiorka wzięli udział w konkursie. Na kartach Deklaracji Podziwu i Przyjaźni udało im się 

odnaleźć nazwisko swojego krewnego. Był to Augustyn Wróbel, którego nieznaną historię 

udało im się odkryć na nowo. Uczniowie jako pracę konkursową przygotowali film o 

Augustynie, na którym pojawiają się ludzie którzy go pamiętają, publikację w formie książki, 

która zawiera dokumenty, zdjęcia oraz historie z życia Augustyna oraz scenariusz wystawy, 

który również zgłoszony został  do konkursu.  

Wystawę pt. „Augustyn Wróbel jeden z 5,5 mln” prezentującą wyjątkową historię 

Rówieśnika Niepodległej, absolwenta naszej szkoły, można było oglądać w dniach od 9 

października – 29 października 2018 r. 

W ramach projektu odtworzono również akt składania podpisów pod Deklaracją 

Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, aby nauczyciele i uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach mogli również podziękować za wsparcie 

i pomoc w taki sposób, w jaki uczynili to ich rówieśnicy sto lat temu. Historia zatoczyła koło. 

Karty z Deklaracją otrzymała Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, Ambasada USA 

w Warszawie, a także Ośrodek Karta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na nasz gest Pani Ambasador USA przesłała na ręce Pani Dyrektor miły 

list z podziękowaniem.   
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7. 21 listopada -Miarkowy Dzień Życzliwości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i chociaż na 

próbę okazać komuś bezinteresowną życzliwość.  

 

A wyglądało to tak: 

 

W dniach 19 -21 listopada obchodziliśmy Miarkowy Dzień Życzliwości. Przy wejściu do 

szkoły można było podziwiać prace naszych uczniów na temat życzliwości, uśmiechu, 

serdeczności międzyludzkiej. Prace były wykonane w formie plakatu w technice dowolnej. 

W czytelni szkolnej była wystawiona tablica, na której wpisywano serdeczności dla drugich. 

Jednocześnie na facebooku biblioteki codziennie pojawiał się aforyzm, złota myśl na 

omawiany temat. Przeprowadzono konkurs na opowiadanie, wiersz, hasło reklamujące Dzień 

Życzliwości. Prace konkursowe były wywieszone na tablicy przy wejściu do szkoły. Oprócz 

tego wszyscy nauczyciele otrzymali dekalog człowieka życzliwego, z którym w miarę 

możliwości zapoznali uczniów na godzinach wychowawczych. Chętnym klasom 

zaproponowano zabawę w tzw. Umilaczka, czyli anonimowo w swojej klasie losowano osobę 

i przez cały tydzień traktowano ją w sposób szczególny. Oczywiście 21 listopada można było 

się ujawnić. Zachęcano do pisania listów i liścików do wybranej osoby. Poczta uprzejmości 

była w „sercu” naprzeciwko wejścia do szkoły. Listy zostały rozdane 21 listopada. Przy 

wejściu do szkoły były rozdawane karteczki z miłymi tekstami. 

 

Przyświecały nam następujące cele: 

-  wyrażenie serdeczności, radości, spontaniczności wypływającej z faktu wspólnego 

 spotkania; 

– kształtowanie postawy otwartej w kontaktach międzyludzkich, 

– wzmacnianie więzi w grupie opartych o życzliwe informacje zwrotne. 

 

Warto było? 

Życzliwość ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede 

wszystkim tego, który ją okazuje. 

 

Opracowała: Lucyna Wyszyńska 
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8. Edukacja regionalna 

 

Zajęcia z regionalizmu 

 

W tym roku szkolnym po raz drugi od 1994 roku nie były prowadzone zajęcia 

edukacji regionalnej z Dziejów Żor dla wszystkich uczniów. Zajęcia z regionalizmu 

prowadzone były w ramach zajęć dodatkowych dla chętnych uczniów z klas gimnazjalnych 

przygotowujących się do konkursu powiatowego „Co wiesz o Żorach”. 

Edukacja regionalna była realizowana, podobnie jak w roku poprzednim, na zajęciach historii  

i wos. 

Dodatkowo  nauczycielka naszej szkoły, pani Joanna Lojza w ramach edukacji 

regionalnej realizowanej w szkołach podstawowych w Żorach, wraz z panią Leokadią 

Buchman uzupełniła i uaktualniła zeszyt ćwiczeń z Dziejów Żor. Zeszyt ćwiczeń jest  

rodzajem podręcznika z regionalizmu  dla wszystkich uczniów klas 6 szkół podstawowych 

realizujących innowację z Dziejów Żor. 

Podobnie jak w roku ubiegłym roku w naszej szkole prowadzono warsztaty dla 

nauczycieli regionalizmu. W dniu 21 marca 2019 roku miały miejsce warsztaty organizowane 

przez Towarzystwo Miłośników Miasta Żor  dla nauczycieli z wszystkich żorskich szkół 

podstawowych. Głównym celem warsztatów było przygotowanie propozycji pytań z historii 

najnowszej , życia kulturalnego i sportowego współczesnych Żor oraz podzielenie się 

doświadczeniami  i uwagami na temat zmian w prowadzeniu zajęć z zakresu regionalizmu 

w nowym roku szkolnym. 

Szkoła aktywnie włączyła się także w przygotowanie części artystycznej 42 finału 

konkursu „Co wiesz o Żorach”. 

Uczniowie naszego gimnazjum w 42 edycji konkursu „Co wiesz o Żorach” zdobyli 

I miejsce i nagrodę główną – Puchar Prezydenta Miasta. Szkoła wzbogaciła się również 

o tablet. W skład zwycięskiej drużyny wchodzili  uczniowie klasy 3bg: Olivier Glos-

Krawczyk, Jan Neugebauer i Wiktor Trzecina. 

W konkursie o tytuł Żorskiego Omnibusa Jan Neugebauer zdobył III miejsce, Wiktor 

Trzecina IV , a Olivier Glos-Krawczyk V. 

 

                                 

                             
 

Opracowała: Joanna Lojza 



  

 

18 

Marsze na orientację 

 

28 maja uczniowie z klasy 1A i 2F uczestniczyli 

w lesie Dębina w warsztatach terenowych – marszach 

na orientację. Najpierw odbyło się szkolenie 

zapoznające uczniów z mapą, zasadami poruszania się 

w terenie leśnym, nauka odczytywania znaków 

topograficznych z mapy  i umiejętność korzystania 

z kompasu. Po odbytym szkoleniu uczniowie zostali 

podzieleni na dwuosobowe zespoły i wyruszali kolejno 

w teren leśny z mapą, zgodnie z którą mieli 

wykonywać zadania i odnajdywać w terenie leśnym 

odpowiednie punkty. Dzięki tym zajęciom uczniowie 

głębiej zapoznali się z otoczeniem przyrodniczo-

kulturowym Żor, nauczyli się dostrzegać jego walory 

geograficzne i historyczne oraz docenili jego wartość.  

 

Najlepsi w rywalizacji leśnej byli Sandra Kapias i Maciej Kuchcik z 2F. 

 

 

 

Opracowała: Mariola Oleś
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Lekcja geografii i fizyki w kopalni 

 

Klasy IA i IIF uczestniczyły w nietypowych lekcjach z fizyki i geografii. Najpierw młodzież 

wysłuchała wykładu na temat obszarów wysokogórskich i polarnych, a następnie w małych 

grupkach zwiedzała podziemia kopalni Królowa Luiza w Zabrzu 

 

 

 

 

Opracowała: Agata Michałek-Telega 
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Lekcja fizyki  w elektrowni Łaziska 

 

W piątek 18 stycznia 2019 r. dwie klasy matematyczno-fizyczne – 3A i 3B uczestniczyły 

w wycieczce przedmiotowej do elektrowni w Łaziskach. Głównym zadaniem wycieczki było 

„zobaczenie i/lub „usłyszenie” prądu elektrycznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po szkoleniu BHP, założeniu kamizelek  z napisem „GOŚĆ” i twarzowych 

kasków  byliśmy gotowi na „wielką przygodę”. Wszystko zaczęło się od zobaczenia miejsca 

składowania węgla, z którego korzysta elektrownia. Mogliśmy zobaczyć jak 80 ton węgla 

w ciągu paru sekund wysypuje się z wagonu. Wrażenie robiły też ponad 150 metrowe kominy 

chłodni elektrowni i pomieszczenie w którym węgiel jest mielony w pył by później trafić do 

wielkiego pieca. Zwiedziliśmy ogromną halę, w której turbiny przetwarzały energię 

kinetyczną pary wodnej na energię elektryczną. Napięcie tam wytwarzane było rzędu 400 000 

V. Można było poczuć i usłyszeć moc wytwarzanej energii. Elektrownia wydaje się miejscem 

spokojnym, jednak wszędzie panował hałas i wysoka temperatura. Jedynie w sterowni – 

pomieszczeniu, w którym, pracujący przy komputerach, kontrolerzy czuwają 24 godziny na 

dobę, panowała względna cisza. Cisza, zakłócana  monotonnymi wibracjami ścian i podłogi  

– skutek działania 4 olbrzymich generatorów.  

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie muzeum. Mogliśmy zapoznać się z historią 

wytwarzania prądu elektrycznego, urządzeń pracujących w elektrowni. Duże wrażenie zrobiły 

doświadczenia z wykorzystaniem generatora Tesli, który wytwarzał napięcie rzędu 1 000 000 

V. Uczniowie dowiedzieli się jakie stanowiska pracy są w elektrowni i które kierunki studiów 

najlepiej wybrać aby móc wiązać swoją przyszłość z energetyką. 

Opracował: Mariusz Gębarowski 
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9. Działania na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

 

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wiedzą jak ważne jest 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. W naszej szkole odbyło się wiele 

inicjatyw związanych ze sprawnością fizyczną, również nasi uczniowie brali udział w bardzo 

dużej ilości iprez, w których zajmowali czołowe miejsca. A oto niektóre z nich: 

 

Sport i ekologia 

 

21 września  „Miarkowicze” wybiegali I miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz I, II i III 

miejsca w klasyfikacji indywidualnej w Żorskim Biegu na Orientację „Śladami Historii i 

Niepodległości Miasta”. Nasi bohaterowie w klasyfikacji indywidualnej to Bartek Frysz – 

I miejsce, Weronika Barczyk – II miejsce i Jakub Sosna – III miejsce.  

 

 Do sukcesu grupowego oprócz 

trzech najwyżej 

sklasyfikowanych zawodników 

przyczynili się również licealiści: 

Adam Mordak, Robert Kret, Ariel 

Szymczak, Kamil Toman, Sara 

Cwalina, Paulina Misztal, 

Klaudia Kudzia, Mateusz Antoń 

i gimnazjaliści: Olivier Glos – 

Krawczyk, Mateusz 

Przychodzień, Krzysztof 

Możdżeń, Jakub Rozmarynowski, 

Dawid Gałęziewski, Ania 

Wójcik, Patrycja Osińska i Ania 

Tomala. 

 

 

19 września w naszej szkole odbyły się Szkolne Mistrzostwa Tenisa Stołowego, w których  

I miejsce zajął Marcin Szostok z kl. IIE LO, II miejsce zajął Oskar Sierny z kl. IIIA LO 

natomiast III miejsce należy do Maksymiliana Mikołajczyka z kl. IE LO.  
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Jak co roku nasi uczniowie wzięli udział 

w Żorskim Biegu Ulicznym „Bieg po 

zdrowie”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W październiku odbyły 

się Powiatowe 

Mistrzostwa Młodzieży 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Tenisie Stołowym. 

Pokonując w rywalizacji 

cztery inne żorskie 

szkoły nasze drużyny 

okazały się 

bezkonkurencyjne 

i zajęły I miejsce.  

 

 

 

 

 

W tym roku szkolnym  odbyły się również miejskie zawody w sztafetowych biegach 

przełajowych „Żorski Bieg Jesienny”. Nasi licealiści znowu okazali się najlepsi 

w kategorii dziewcząt oraz chłopców i awansowali do zawodów rejonowych. Kategorię 

dziewcząt reprezentowały: Martyna Ziebura, Marta Gawełek, Amelia Tendelska, Katarzyna 

Hensel, Sara Cwalina, Aleksandra Mańka oraz Martyna Sobik.  
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W listopadzie spotkało się 8 najlepszych drużyn z całego województwa w Łaziskach 

Górnych. Był pot, niewiarygodne emocje, walka do samego końca… udało się…- III miejsce  

w Finale Licealiady województwa śląskiego w tenisie dziewcząt.   

 

W wojewódzkich półfinałach 

Tenisa Stołowego 

dla Dziewcząt Szkół 

Ponadgimnazjalnych nasze 

liceum reprezentowała drużyna 

w składzie: Julia Owczorz z kl. 

IA LO, Aleksandra Szewczyk z 

kl. IE LO oraz Agata Paszek z 

kl. IIA. Nasz zespół zajął II 

miejsce i tym samym 

awansował do wojewódzkiego 

finału. 

 

 

 

 

 

 

W grudniu w Auli Politechniki Opolskiej, 

odbyła się Konferencja: “Motywacja 

w sporcie, edukacji i w życiu” połączona 

z wręczenie nagród laureatom, 

nauczycielom i szkołom biorącym udział 

w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości 

w Sporcie – 5 edycja: skoki narciarskie”. 

Nasi laureaci to: Kinga Podruczny, 

Mateusz Kaczmarczyk i Robert Kret.  

 

 

 

W grudniu odbył się również II Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej „Miksty 2018”. Po 

zaciętej walce i pięknej postawie I miejsce zdobyli: Julia Owczorz z kl. IA LO i Robert Kret 

z kl. IIF LO. II miejsce zajęli: Martyna Kaźmierczak z kl. IIC LO i Oskar Sierny z kl. IIIA 

LO. III miejsce należy do: Oliwii Woryny z kl. IIID LO i Michała Ziebury z kl. IIIA LO. 
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W etapie rejonowym XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego 

Czerwonego Krzyża w kategorii szkół gimnazjalnych uczennica Oliwia Drabas z kl. IIIC 

zajęła II miejsce, natomiast w 

kategorii szkół średnich uczeń 

kl. IIID Łukasz Ceglarski 

również zajął II miejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 6 marca odbył się Szkolny Turniej Siatkonogi. Rozegrano sześć spotkań systemem 

„każdy z każdym”. Po bardzo emocjonującej i efektownej grze, drużyny zajęły następujące 

miejsca: I miejsce – Mateusz Płaczek kl. IIAT, Łukasz Dzida kl. IIF LO, Stanisław Konsek 

kl. IIF LO. II miejsce – Marcin Pytlik kl. IIIB LO, Łukasz Sztachelek kl. IIC LO, Roman 

Grabiec kl. IIIB LO. III miejsce – Michał Jarzyna kl.IIIB G, Damian Szolc kl. IIIB G, Dawid 

Oślislok kl. IIIC G. 

 

 
 

Dnia 6.02.2019 nasze 

Dziewczęta z Miarki 

reprezentowały szkołę na 

Miejskich Zawodach Piłki 

Siatkowej. Po rozegraniu 

meczy systemem „każdy z 

każdym” zajęły III miejsce 

na podium. 

Oto one: Oliwia Dąbrowska 

II e, Monika Lewandowska 

II e, Urszula Czyszczoń II 

aT, Julia Owczorz I a, 

Martyna Kaźmierczak II e, Anna Pokładek III c, Amelia Tendelska Id 
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13 czerwca w naszej szkole odbyły się Szkolne Mistrzostwa Piłki Siatkowej. Do rozgrywek 

przystąpiły zespoły naszego liceum, technikum oraz drużyna nauczycieli wychowania 

fizycznego. Mistrzostwa rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. W tym roku górą 

wzięło doświadczenie i najlepszym zespołem okazała się drużyna nauczycieli wychowania 

fizycznego. II miejsce należy do naszego technikum, zaś na III miejscu uplasowała się ekipa 

liceum. 

 

W piątek 17.05.2019 r. nasi uczniowie uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-

Ekologicznym pod hasłem „Zagrożenia środowiska naturalnego związane z działalnością 

człowieka”.  W konkursie zmierzyło się dwanaście 3-osobowych drużyn z siedmiu żorskich 

szkół. Konkurs składał się z dwóch etapów: eliminacji pisemnych  i zadań 

laboratoryjnych.  Nasza szkołę reprezentowali : Krzysztof Możdżeń, Mateusz Przychodzień 

i Szymon Szleng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały: Magdalena Gębarowska, Agata Michałek-Telega 
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Przedmiot dodatkowy: Pierwsza pomoc przedmedyczna 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności wykonywanych w razie nagłego 

wypadku w celu zminimalizowania następstw, zanim możliwe będzie udzielenie 

specjalistycznej pomocy medycznej.  

Każdy z nas może stać się świadkiem wypadku lub nagłego zachorowania, które 

będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby poszkodowanej. Czas niezbędny na 

przybycie pierwszych zespołów ratunkowych wynosi 11 minut. Bardzo ważne jest podjęcie 

właściwych działań mających na celu podtrzymanie życia lub zminimalizowanie 

niekorzystnych skutków zdarzenia. Od szybkości naszych decyzji, zabiegów ratowniczych 

wykonanych doraźnie, bezpośrednio po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku, zależy nieraz 

dalszy los poszkodowanego. Dlatego we współczesnym świecie powszechne posiadanie 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest tak bardzo ważne. 

W związku z tym systematycznie podejmujemy pracę dydaktyczno-wychowawczą 

w celu wyposażenia uczniów z w elementarną wiedzę o zachowaniu się w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach na poziomie rozszerzonym. W jednej z klas od kilku lat realizowany był 

przedmiot dodatkowy   - Pierwsza pomoc przedmedyczna według programu własnego 

nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa – Łukasza Ślosarka.  

Realizacja tego programu umożliwia kształcenie u młodzieży bezpiecznych zachowań, 

nabycie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie 

rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym 

w realnych wydarzeniach. Wśród metod realizacji programu, oprócz tradycyjnych wykładów, 

filmów, prezentacji, pokazów i ćwiczeń znajdują się takie metody jak inscenizacje, pokazy 

i gry symulacyjne. A oto jedna z nich: 

 3 grudnia 2018 odbyła się akcja prozdrowotna „Pierwsza pomoc przedmedyczna – 

akcja pozoracja”. W tym dniu odbył się konkurs wiedzy o tytuł „Mistrza Pierwszej 

Pomocy”, w którym młodzież miała za zadanie rozwiązać test z zakresu udzielania pomocy 

w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Na korytarzach uczniowie pozorowali wypadki 

i sytuacje nagłe takie jak: krwotok z nosa, złamanie otwarte, utratę przytomności czy krwotok 

żylny. Zadaniem pozostałych przypadkowych uczniów była szybka reakcja, udzielenie 

pomocy i wezwanie fachowych służb. Uczniowie w tych dynamicznych pozoracjach spisali 

się znakomicie za co w nagrodę otrzymali pamiątkowe upominki.  Pozyskane środki za 

sprzedaż galaretek, która była prowadzona tego dnia, przekazaliśmy na wybrany wcześniej 

cel charytatywny. 

 

 

Opracował: Łukasz Ślosarek 
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Projekt Warto pomagać 

 

Projekt edukacyjny „Warto pomagać” realizowany w roku szkolnym 2018/19 miał za 

zadanie wspierać wielojęzyczność, umożliwiać  kształtowanie pozytywnych wzorców 

społecznych, nabywanie elementarnej wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, 

dotyczącej udzielenia pierwszej pomocy z wykorzystaniem języka obcego niemieckiego 

i hiszpańskiego.  

 

Projekt był skierowany do 

szkół podstawowych z terenu 

powiatu żorskiego. Cele które 

wyznaczał projekt to min. 

integracja z grupą, rozwijanie 

takich cech jak pewność siebie, 

wiara we własne siły, 

kształtowanie czynnej postawy 

w sytuacji konieczności udzielania 

pierwszej pomocy czy 

wzbogacanie słownictwa 

związanego z pierwszą pomocą 

z języka niemieckiego 

i hiszpańskiego.  

 

 

 

 

 

Propozycja otwartych 

zajęć warsztatowych dała 

uczniom możliwość nabycia 

elementarnej wiedzy  poprzez 

pracę w grupie, burzę 

mózgów, rozwiązywanie zadań 

interaktywnych na tablicy 

multimedialnej czy praktyczne 

pozoracje urazowe. Na 

zakończenie zajęć każdy 

uczestnik otrzymał specjalnie 

zaprojektowaną pamiątkową 

smycz z hasłem i logo 

programu „Warto pomagać”. 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2018/19 odbyły się zajęcia: 

12.12.2018 dla uczniów z Zespołu Szkół nr 5 w Żorach 

06.02.2019 dla uczniów SP nr 1 im. J. Korczaka w Żorach 

 

Pomysłodawcami i realizatorami projektu byli: Hanna Oleś, Mariola Żur-Kawałek i Łukasz 

Ślosarek 

 

Opracował: Łukasz Ślosarek 
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Sprawni jak żołnierze 

 

Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w zawodach sportowo – obronnych  „Sprawni 

jak żołnierze”. Są to zawody wymagające ogromnej sprawności fizycznej i umysłowej. Są 

one rozgrywane w kategorii chłopców i dziewcząt. Do zawodów uczniowie przygotowują się 

pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego – Łukasza Kusia i Radosława Rosia. 

 Przez lata krok po kroku uczyliśmy się jak przygotowywać uczniów do wszystkich 

konkurencji, z których składają się te zawody. Zwieńczeniem rywalizacji jest udział 

w Mistrzostwach Polski, ale żeby się tam dostać, trzeba pokonać przeciwników na szczeblu 

delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, a później zostać mistrzem województwa 

śląskiego. Kandydatów i kandydatki do drużyny selekcjonujemy z szerokiego grona uczniów, 

gdzie po licznych zajęciach zostają najsilniejsi, najszybsi, najsprawniejsi i najlepiej radzący 

sobie z przyswajaniem wiedzy potrzebnej na każdym etapie rywalizacji. O fakcie, że nasi 

uczniowie są naprawdę świetni w tym, co robią, świadczą zdobyte puchary, które zdobią 

nasze szkolne korytarze.  

Największymi sukcesami odniesionymi przez naszą szkołę są Mistrzostwo 

i Wicemistrzostwo Polski zdobyte przez dziewczęta, co dowodzi również, że wcale nie jest to 

słaba płeć. Do grona sukcesów należy również dodać brązowy medal Mistrzostw Polski 

drużyny chłopców oraz wielokrotne reprezentowanie naszego województwa w Finale 

Centralnym przez zespoły chłopców i dziewcząt.  

Podczas przygotowań do rywalizacji z innymi drużynami nasi uczniowie uczą się 

zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego posługiwania się bronią palną, a także 

bezpiecznego poruszania się i orientacji w nieznanym terenie za pomocą mapy i kompasu. 

Rozmawiając z zawodnikami i zawodniczkami, którzy dawno już opuścili mury naszej szkoły 

dowiadujemy się, że nadal czynnie uprawiają sport i rekreację ruchową dla własnego zdrowia 

i przyjemności. 

Poniżej autorzy największych sukcesów w historii naszych występów  

w zawodach „Sprawni jak żołnierze”: 

 

 
 

III miejsce w Mistrzostwach Polski: Bartłomiej Dąbrowski, Sebastian Baciński, Rafał 

Witoszek. 

Mistrzynie Polski: Zofia Zdeb, Weronika Samol, Julia Han. 

 

Opracował: Łukasz Kuś 
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Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej KinoSzkoła 

 

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to 

program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost 

świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych. 

W roku szkolnym 2018/2019 młodzież naszej szkoły uczestniczyła w czterech spotkaniach 

w ramach programu KinoSzkoła. Konstrukcja zajęć zawsze jest taka sama: projekcję filmu 

w kinie poprzedzają interaktywne warsztaty dotyczące tematyki poruszanej w danym bloku 

tematycznym. Po zajęciach w kinie nauczyciele otrzymują scenariusze zajęć do realizacji na 

lekcjach wychowawczych - są one kontynuacją lub pogłębieniem tematyki poruszanej na 

warsztatach. 

W listopadzie wszystkie klasy ZSO 

uczestniczyły w zajęciach dotyczących 

problematyki uzależnień (alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy i uzależnień 

behawioralnych). Następnie uczniowie 

oglądali film "Najlepszy" oparty na 

autentycznej biografii polskiego sportowca 

Jerzego Górskiego 

 
 

Kolejne zajęcia adresowane były do uczniów 

gimnazjum. W grudniu uczestniczyli oni 

w warsztatach dotyczących komunikacji 

interpersonalnej - jak ze sobą rozmawiać, żeby 

się porozumiewać- a następnie oglądali film 

belgijsko- francuski pt. "Rozumiemy się bez 

słów" 

 
 

 

 

 

W styczniu klasy licealne uczestniczyły w 

warsztacie "Człowiek w sytuacjach 

granicznych", a następnie oglądały film 

"Głusza". Temat dotyczył sytuacji 

skrajnych i naszych na nie reakcji. Jest tu 

mowa o instynkcie przetrwania, który się 

uruchamia wobec katastrofy oraz 

odpowiedzialności za siebie i za tych, 

których kochamy. 

 
W marcu młodzież uczestniczyła w filmie 

"Nerve" oraz w warsztatach "Zakładnicy gier 

i mediów społecznościowych" dotyczących 

tego jak świat internetowy wpływa na świat 

realny, jakie niesie zagrożenia i jak się przed 

nimi bronić. 

 
Opracowała: Liliana Marcisz 
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10. Edukacja ekologiczna w środowisku lokalnym 

 

Opowiastka ekologiczna 

W listopadzie grupa naszej młodzieży z klasy 3c 

gimnazjum przygotowała zajęcia ekologiczne dla 

przedszkolaków z ZSP nr 6 w Żorach. Czytano 

opowiastkę ekologiczną autorstwa Karola 

Kozłowskiego. Ta zabawna historyjka 

z ekologicznym przesłaniem w przystępny sposób 

zwróciła uwagę maluchów na problem 

zanieczyszczenia środowiska i doskonale wpisała się 

w harmonogram zajęć naszych milusińskich. 

 

 

 

   
 

Ten sam program z nieco odmiennymi zajęciami dodatkowymi przedstawiono dla 

przedszkolaków w poniedziałek 3 grudnia 2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Żorach.  

 

Cele:  

-zapoznanie z działaniami ekologicznymi na rzecz poprawy jakości powietrza, 

-promowanie czytelnictwa,  

-zachęcenie do odwiedzin biblioteki przez dzieci z rodzicami,  

-zapoznanie się z działaniami biblioteki dla dzieci.  

 

  
 

Opracowała: Lucyna Wyszyńska 

http://www.zsp6.zory.pl/wp-content/uploads/2018/11/20181122_092644.jpg
http://www.zsp6.zory.pl/wp-content/uploads/2018/11/20181122_093709.jpg
http://www.zsp6.zory.pl/wp-content/uploads/2018/11/20181122_093500.jpg
http://www.zsp6.zory.pl/wp-content/uploads/2018/11/20181122_093957.jpg
http://www.zsp6.zory.pl/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181122_094824.jpg
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STOP SMOG 

 

Projekt STOP SMOG w naszej szkole zainaugurował 

wykład prowadzony przez dr inż. Annę Mainkę 

z Politechniki Śląskiej na temat źródeł emisji niskiej 

i jej wpływu na organizm człowieka. Wykład 

skierowany był do uczniów klas biologiczno-

chemicznych, a zaproszeni byli także uczniowie innych 

żorskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. 

Po wykładzie trzyosobowe grupy z każdej ze szkół 

uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, na których 

uczniowie przygotowywali się do prowadzenia zajęć 

profilaktycznych dla młodszych kolegów. Warsztaty 

na temat emisji niskiej przygotowywały uczniów do 

przeprowadzenia akcji informacyjnej w młodszych 

klasach żorskich szkół podstawowych.  

 

 

 

 

Uczniowie z klasy 2d i 2e prowadzili warsztaty ekologiczne dotyczące wpływu 

smogu na organizm człowieka i środowisko przyrodnicze. Warsztaty przygotowane były dla 

młodszych kolegów z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz dla starszych klas szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Uczniowie poprzez zabawę, rysunki, rebusy przekazywały 

wiadomości na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą smog. Mówili o tym, gdzie można 

znaleźć informacje na temat aktualnego stanu powietrza w Żorach i jakie kroki należy 

przedsięwziąć w przypadku alertu smogowego. Warsztaty zostały bardzo dobrze przyjęte 

przez dzieci i młodzież, cieszyły się dużym powodzeniem.  

 

Klasa 1e prowadziła gazetkę na temat monitoringu jakości powietrza i tablicę 

informacyjną na temat bieżącego stanu czystości powietrza w Żorach ze szczególnym 

uwzględnieniem okolic szkoły. 

 

 Dodatkowo klasa 1a liceum zorganizowała akcję sadzenia drzew i krzewów - 

"Kwiatki dla Miarki".  

 

   
 

Opracowała: Marzena Gancarczyk-Gola 
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11. Inne działania na rzecz integracji i edukacji środowiska lokalnego 

 

Miarkowy Festyn Rodzinny 

 

Od 2000 roku w jedną z wrześniowych sobót w szkole organizowany jest festyn. Jest 

to impreza o charakterze integracyjnym, o zasięgu lokalnym. W festynie biorą udział 

uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci, zaproszeni goście i przyjaciele rodzin 

Miarkowych. Święto to pozwala wszystkim spotkać się na zupełnie innych zasadach- 

w sytuacjach rodzinnych, wspólnej zabawy i pracy. Uczniowie i ich rodzice przygotowują 

pyszne ciasta i sałatki, niezliczone zespoły zadaniowe pod kierunkiem nauczycieli - 

opiekunów angażują się w organizację kawiarenek, baru sałatkowego, występów 

artystycznych, przygotowanie i dystrybucję losów, wydawanie fantów, obsługę grilla, 

opracowanie oferty zabaw ruchowych … Jest coś dla ciała i coś dla ducha. Jest zawsze, 

pysznie i bogato, jest pięknie i wesoło, jest swojsko, miarkowo i rodzinnie, a wszystko 

przebiega w radosnej atmosferze spotkań i miłych rozmów.  

 

                                                 
 

 

15 września 2018 odbył się  już XVIII  Rodzinny Festyn Miarkowy. Towarzyszyło mu 

jak zwykle wiele atrakcji: loteria fantowa, występy artystyczne naszych uczniów, pyszny grill 

i bigos, karaoke, tematyczne kawiarenki z wypiekami i sałatkami domowej roboty, pokazy 

taneczne, kiermasz książki, akcja charytatywna, almanach miarowych poetów i koralikowo. 

Najcenniejsze były oczywiście spotkania z ludźmi, w formie spotkań rocznikowych 

absolwentów i niezliczona ilość tych nieformalnych rozmów z tymi, których znamy. Była to 

dla nas wszystkich prawdziwa lekcja integracji poprzez pracę i zabawę. 

 

 
 

Opracowała: Barbara Perenc – koordynator festynu 
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Targi Edukacyjne 

Miarkowy „Dream Team” zawitał w tym roku do Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Żorach, gdzie w dniach 20 i 21 marca odbyły się Targi Edukacyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki Anglistki: Hanna Mrozek-Granieczny, Beata Kurzeja oraz grupa 

licealistów z klas 2D, 2C, 1A oraz 2A technikum, przedstawiali ofertę edukacyjną naszej 

szkoły. W tym roku postanowiliśmy odsłonić całą prawdę o Miarce! Miarka doda Ci 

skrzydeł! Jesteś sobą tylko w Miarce! Miarka 

I’m lovin’it! To tylko niektóre z haseł 

widniejące na plakatach stworzonych z potrzeby 

serca, przez samych uczniów. M jak Miarka! Bo 

miłość jest najważniejsza! Tak! To Prawda! 

Miarkowicze kochają swoją szkołę! Spójrzcie i 

uwierzcie! A najlepiej przekonajcie się sami 

stając się członkami naszej Miarkowej 

wspólnoty! 

Opracowała: Hanna Mrozek-Granieczny 
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Festiwal Zawodów 

W środę 6 marca 2019r. w murach Miarki odbył się I Festiwal Zawodów. Uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjów z Suszca, Rudziczki, Szczejkowic i Żor uczestniczyli 

w warsztatach, pokazach i prelekcjach na temat zawodów: technik gazownictwa, technik 

analityk oraz technik ochrony środowiska. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 

(rozszerzonych w technikum) oraz przedmiotów zawodowych prowadzili zajęcia, 

odpowiadali na pytania uczniów i nauczycieli. Stoisko wraz z samochodem instruktażowym 

i koparką przygotowała Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. 

Role przewodników pełnili uczniowie liceum. Dzięki zaangażowaniu gospodarzy i gości 

dzień obfitował w wiele emocji naukowych i doświadczalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Gębarowska 
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Dni otwarte szkoły  

 

W naszej szkole już od wielu lat odbywa się „Dzień Otwartych Drzwi”. W tym czasie 

uczniowie przybywający  z innych szkół  i zainteresowani uczeniem się w naszej szkole mają 

możliwość  poznania naszej placówki oraz zapoznania się z przygotowanymi na następny rok 

profilami klas. W tym dniu są przygotowywane specjalne zajęcia z różnych przedmiotów, w 

których nasi goście mogą uczestniczyć, co cieszy się ogromną popularnością. Nasi uczniowie 

oprowadzają goszczących u  nas uczniów i nauczycieli po szkole, prezentują poszczególne 

kierunki kształcenia.  W bardzo wielu salach lekcyjnych odbywają się zajęcia pokazowe, 

różnego rodzaju warsztaty, gry, zabawy, które pozwalają w jeszcze bardziej przyjazny sposób 

przedstawić dany przedmiot  

 

 

 

W godzinach przedpołudniowych szkołę tłumnie odwiedzają żorscy uczniowie 

w grupach zorganizowanych, popołudnie przeznaczone jest raczej na bliższe spotkania ze 

szczególnie zainteresowanymi, z przyszłymi uczniami z gmin ościennych i ich rodzicami, na 

rozmowy indywidualne, głębsze poznanie szkoły, konsultacje ze wszystkimi nauczycielami 

i dyrekcją. 

 

Dzień Otwartych Drzwi cieszy się ogromną popularnością, czego skutkiem jest duża 

ilość osób wybierających nasze liceum i technikum. 

 „Miarka” zajmuje szczególne miejsce w sercach Żorzan, gdyż jest najstarszą szkołą w 

mieście i wielu rodziców naszych obecnych uczniów to absolwenci I LO. Wizyta 

absolwentów w szkole po wielu latach często wiąże się z refleksją, nostalgią i dumą.  

.  

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Agata Michałek-Telega 

 

                                              
 

 



  

 

36 

12. 100 lat niepodległości – dziedzictwo, z którego korzystamy i które przekażemy 

 

Organizacja miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości … 

… w relacji uczniów. Autorką tekstu jest Natalia Hanusek z klasy 2c, autorem zdjęć – Paweł 

Sobik z klasy 3c liceum.  

 

Żyjąc w wolnym państwie, trudno wyobrazić sobie, co mogli odczuwać nasi 

zniewoleni przodkowie.  Eugeniusz Kołda powiedział: Całkowita wolność – to zapomnienie 

o niej w ogóle, rzeczywiście po stu latach odzyskania suwerenności przez państwo polskie 

można zapomnieć, że nie zawsze byliśmy wolni. Niezliczone uroczystości z okazji 

świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pokazują  jednak, że 

Polacy chcą pamiętać. W tych dniach przekonaliśmy się, że również młodzi ludzie chcą 

wspominać historię, pragną pielęgnować w sobie świadomość, szanować  to, co otrzymali od 

przodków. Dowodem na to może być uroczystość, w której uczestniczyliśmy 10 listopada. 

 

 Na żorskim rynku, w przeddzień wielkiego święta, kilkaset osób – w tym władze 

miasta: Prezydent Miasta Żory – p. Waldemar Socha, zastępca Prezydenta Miasta Żory – 

p. Daniel Wawrzyczek, Pełnomocnicy Prezydenta – p. Anna Ujma oraz p. Jacek Świerkocki, 

Przewodniczący Rady Miasta 

p. Piotr Kosztyła wraz 

z żorskimi radnymi, 

przedstawiciele kuratorium, 

żorskich organizacji, jak też 

zaproszone szkoły 

i gospodarze uroczystości – 

społeczność  uczniów 

i nauczycieli żorskiej Miarki- 

zebrało się, by wspólnie 

radować się wartością, jaką 

jest wolność, by uczcić 

wywalczoną niepodległość 

i zamanifestować 

przynależność do wspólnoty. 

 

 

Uroczystość, 

zorganizowana przez uczniów 

i nauczycieli Miarki, 

związana była też z tradycją 

corocznego Ogniska 

Patriotycznego, 

odbywającego się w tej 

szkole. W tym roku 

z inicjatywy organizatorów 

żorskie szkoły oraz władze 

miasta wspólnie pochyliły się 

nad trudną historią naszego 

państwa. Pochyliły się 

w sposób przenośny 

i dosłowny, bowiem stanęły 

nad symbolicznymi konturami 

Polski.  
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Na tej oryginalnej scenie, umieszczonej na płycie rynku,  w samo południe, występem 

artystycznym, rozpoczęła się uroczystość. Aktorzy – uczniowie klasy humanistycznej – 2c 

I LO oraz tancerze z  żorskiej grupy ,,Rytm” – Alicja Kogut i Wiktoria Wieczorek oraz 

Bogdan Macura i Emanuel Słociński, zaprezentowali alegoryczną opowieść o losach Polski.  

 

Przedstawienie różniło się znacznie od klasycznych 

akademii. W niezwykły sposób (układem 

choreograficznym, dramatyczną muzyką i pełnymi 

symboli scenami) ukazany został proces utraty wolności 

i jej żmudnego, powolnego odzyskiwania.  

 

 

 

Uczestniczyliśmy 

w plastycznych, symbolicznych 

obrazach, dzięki którym mogliśmy 

sobie wyobrazić  nie  tylko utratę 

państwowości, zniknięcie Polski 

z map Europy, odradzanie się polskości, ale także przyglądaliśmy się tym procesom 

z perspektywy wewnętrznej przemiany pozbawionych ojczyzny ludzi. 

Ważne w tym przedstawieniu były emocje, wywołane przez przejmującą muzykę, 

taniec, słowa, które podkreśliły tkwiącą w twórcach  wrażliwość na trudne sprawy 

tożsamościowe. Jak powiedziała p. Gabriela Żurkowska, autorka scenariusza, pod której 

skrzydłami  młodzi artyści przygotowywali ten program artystyczny, cały zespół miał 

nadzieję wzbudzić emocje również w widzach i tak też się stało. Najpiękniejszym 

świadectwem głębokiego przeżywania odtwarzanej historii  było skupienie na  twarzach 

widzów oraz  łzy wzruszenia, których  nie kryli, zarówno młodzi, jak i starsi wiekiem 

odbiorcy.  Docenili i przeżyli  międzypokoleniową wizję walki, opartej na jedności i poczuciu 

przynależności do wspólnoty oraz na głęboko skrywanych  uczuciach z tym związanych. 

 

Zaraz po zakończeniu 

programu artystycznego orkiestra 

wraz z Ochotniczym Szwadronem  

3-go Pułku Ułanów Śląskich 

rozpoczęła uroczysty przemarsz, w 

którym wzięli udział wszyscy 

uczestnicy.  Marsz ku czci 

Niepodległej rozpoczęty okrążeniem 

rynku zakończył się na boisku I LO, 

na które goście i gospodarze Ogniska 

Patriotycznego weszli przez 

symboliczną bramę niepodległości.  
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Był to jednak dopiero początek  drugiej części obchodów rocznicy niepodległości. 

Rozpoczęli go wspomniani już wcześniej ułani śląscy, prezentując efektowną musztrę. Po 

zakończeniu pokazu głos zabrał p. Marcin Wieczorek, historyk Miarki, który w swojej 

wypowiedzi zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt dotyczący 11 listopada. Zaznaczył 

bowiem, iż data uznawana za odrodzenie Polski i związane z nią wydarzenia były  skutkiem 

długiego i żmudnego procesu, okupionej cierpieniem codziennej walki Polaków, tworzących 

dzieła podtrzymujące ducha narodu na emigracji, czy też zmagających się z rusyfikacją bądź 

germanizacją na terenach zaborów. Walka w czasie I wojny światowej, która stała się szansą 

na odzyskanie wolności,  przyczyniła się do sukcesu i powstania niepodległego państwa, 

powiedział historyk. 

 

Po wysłuchaniu krótkiego wykładu zaproszone szkoły kolejno odśpiewały 

przygotowane wcześniej pieśni patriotyczne. W repertuarze poszczególnych szkół nie mogło 

zabraknąć klasycznych pieśni  jak: Pierwsza brygada, Maszerują strzelcy, czy też Przybyli 

ułani pod okienko. Pojawiły 

się także współczesne 

piosenki, np. Dziewczyna 

z granatem. Wspólne 

śpiewanie zakończyli 

gospodarze utworem Kalina 

Malina. Po wspólnym 

śpiewaniu, które zostało 

gorąco przyjęte przez 

młodzież, co także świadczy 

o szacunku dla polskiej 

kultury, goście zaproszeni 

zostali na poczęstunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po poczęstowaniu się gorącą grochówką 

i malinową herbatą na zebranych czekała kapsuła czasu, 

która pozwoliła każdemu z obecnych na tej wyjątkowej 

jubileuszowej uroczystości, zostawić po sobie ślad. Tym 

samym świętowanie stulecia niepodległości dobiegło 

końca. Wielu uczestników tego wydarzenia z pewnością 

zachowa w pamięci ten dzień, w którym mieliśmy szansę 

poczuć się wspólnotą, ludźmi tworzącymi razem coś 

pięknego. 

 

 

 

Czego moglibyśmy życzyć przyszłym znalazcom kapsuły? Na pewno kolejnych lat 

niepodległości i przede wszystkim ciągłej świadomości, cenienia wartości, jaką jest wolność 

i tak perfekcyjnie przygotowanych obchodów, jakie zaprezentowała nam społeczność Miarki. 
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Inne przedsięwzięcia związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

 

Oprócz ogniska patriotycznego w naszej szkole odbyło się szereg inicjatyw  

związanych z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj. 

   

6 listopada uczniowie ZSO z oddziałami dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach 

uczestniczyli w audycji słowno-muzycznej „Niepodległość”. Odbyła się ona w Miejskim 

Ośrodku Kultury. Wydarzenie zorganizował nauczyciel historii ZSO im. Karola Miarki 

Marcin Wieczorek, zaś wykład wygłosił dr Jacek Kurek. W audycji wziął także udział pan 

prezydent miasta Żor Waldemar Socha. Prelekcja nosiła tytuł: „Krajobraz z Aniołem. Świat 

Jacka Malczewskiego”, a jej motywem przewodnim był patriotyzm. Obrazy wybitnego 

polskiego malarza przedstawione zostały na tle rozważań dotyczących wolności. Całość zaś 

przeplatała się z niezwykle poruszającą muzyką. Młodzież rozważała słowa wypowiedziane 

niegdyś przez Malczewskiego: „Gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą”. Dr Jacek 

Kurek starał się przybliżyć uczniom pojęcie miłości do ojczyzny, która na przestrzeni wieków 

popychała Polaków do walki o suwerenność narodu. Po zakończeniu wykładu uczestnicy 

audycji jednogłośnie przyznali, iż pozwoliła im ona głębiej zastanowić się nad własną 

postawą patriotyzmu. Była także kolejnym miłym punktem przygotowującym do centralnych 

obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzyszkolnym Konkursie 

Fotograficznym „Kiedy myślę: POLSKA ….”  organizowanym  z okazji 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Giovanni Cannizzo,  uczeń klasy 1a LO, zdobył 

I miejsce; Natalia Hanusek, uczennica klasy 2c LO, zdobyła III miejsce. Natomiast zdjęcie 

Aleksandry Tkaczyk z klasy 3 DG  zakwalifikowało się do wystawy. 

 

W ramach świętowania  100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  9 

listopada nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji  „Rekord dla Niepodległej”. 

W tym dniu, podobnie jak uczniowie w 24 tysiącach innych szkół, zebraliśmy się 

o symbolicznej godzinie 11:11 na boisku szkolnym, gdzie przy wsparciu Chóru Voce Segreto 

i akompaniamencie muzycznym w wykonaniu Pawła Gwoździa odśpiewaliśmy 4 zwrotki 

hymnu narodowego. Akcji towarzyszyła podniosła i uroczysta atmosfera, dzięki czemu 

mieliśmy poczucie, że byliśmy częścią ważnego dla Polski wydarzenia. 
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Przed naszą szkołą zasadzono dąb upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości. 

Uczniowie mieli również możliwość posłuchać wykładu ‚Polskie drogi do niepodległości’ 

 

 

 
 

 

Klasa 1 A naszego liceum zdobyła II miejsce w Grze Miejskiej zorganizowanej przez 

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Młodzieżową Radę Miasta w ramach 

obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W grze startowało 10 drużyn ze 

wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Żorach. Celem gry było wykonanie wielu zadań, 

rozmieszczonych w różnych punktach naszego miasta. 

 

 
 

Opracowały: 

Magdalena Gębarowska 

Agata Michałek-Telega 
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13. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Miarce 

W trosce o język i dziedzictwo audiowizualne 

 
  Współczesna młodzież dorasta w coraz bardziej zglobalizowanym  świecie, który 

oferuje jej  ujednolicony wzorzec kultury, skutkiem tego  jest unifikacja tożsamości młodego 

pokolenia . Coraz częściej badacze kultury mówią o  pojawieniu się kategorii „globalnego 

nastolatka”, którego tożsamość jest w znacznie mniejszym stopniu kształtowana przez 

wartości narodowe, regionalne, a  w znacznie większym - przez kulturę popularną oraz 

ideologię konsumpcji. Przyjmując je bezkrytycznie, młodzież rezygnuje z własnych korzeni, 

historii, kultury. Ceną rezygnacji ze swej odrębności kulturowej jest  poczucie braku 

zakorzenienia, przynależności i fundamentu wartości, a w konsekwencji - zagubienie 

w wielokulturowym świecie. 

 

  Wychodząc na przeciw edukacyjnym wyzwaniom XXI, chcemy  nie tylko pokazywać 

bogactwo wielokulturowego świata, ale także pomagać  młodym pokoleniom 

w odnajdywaniu ich własnych korzeni, w kształtowaniu tożsamości kulturowej opartej na 

wartościach narodowych i regionalnych. Jedną z takich wartości  jest właśnie język zarówno 

ojczysty, jaki  język lokalnej społeczności, a misją każdej szkoły - troska o język ojczysty 

oraz dziedzictwo kulturowe narodu i regionu.  Realizujemy ją  nie tylko w codziennej pracy, 

ale także poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia, nierzadko łącząc naukę z dobrą zabawą. 

 

                           (13-14 marca 2019 r.) 

 
 "Kultura językowa zaczyna się tam, gdzie się zaczyna świadomość językowa"  (J.Bralczyk) 

 

  Podczas tegorocznego święta Dnia Języka Ojczystego oprócz realizowania jego 

głównych założeń, czyli pogłębiania kompetencji  językowych uczniów, kształtowania 

twórczych, odpowiedzialnych  i świadomych postaw wobec języka polskiego, 

zaplanowaliśmy, nawiązując do wyzwań globalizującego się świata, działania mające zwrócić 

uwagę na różnorodność polszczyzny, a szczególnie na  językową odrębność mieszkańców 

naszego regionu -Śląska  i uświadomić potrzebę pielęgnowania  śląskiego dialektu. W ten 

sposób nawiązujemy także do jednej z idei Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - 

święta ustanowionego przez UNESCO - ochrony różnorodności językowej.  Chcielibyśmy, 

aby nasi uczniowie rozumieli, że  ich tożsamość  budowana jest także przez kulturę 

regionalną, która w czasach globalizacji i kultury masowej staje się coraz bardziej zagrożona. 

 

   Owocem współpracy szerszego niż w ubiegłym roku grona nauczycieli było 

stworzenie  programu obchodów Dnia Języka Ojczystego włączającego niemal wszystkie 

klasy naszej szkoły. Znalazły się  w nim niżej opisane przedsięwzięcia. 

 

(Oprac. koordynatorka  Dnia Języka Ojczystego 2019 Olga Marciniak) 
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Ślonsko godka 

 

 Celem konkursu przygotowanego i przeprowadzonego przez pana Łukasza Ślosarka, 

organizowanego w ramach Dni Języka Ojczystego, było pielęgnowanie i popularyzowanie 

gwary śląskiej, a także rozwijanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym  naszego regionu. 

Konkurs kładł nacisk na umiejętność posługiwania się gwarą śląską oraz zasób 

wykorzystanych określeń gwarowych. W tej konkurencji udział wzięło  47 uczniów- 

licealistów  i gimnazjalistów naszej szkoły. Po zaciętej dogrywce I miejsce zajęła Marta 

Kreis z kl. IIC LO. 

 

Polonistyczny bieg na orientację 

 

 Do polonistycznej  rywalizacji zaprosiliśmy także  klasy drugie liceum i technikum. 

Zadaniem dwuosobowych drużyn było  odnalezienie na terenie szkoły 6  stacji i  rozwiązanie 

kilku  łamigłówek przygotowanych przez polonistki Renatę Rosenstrauch i Olgę 

Marciniak. Zadania  sprawdzały nie tylko kompetencje językowe takie jak ortografię, 

składnię zdania, zasób słownictwa, ale także znajomość dialektów polskich, lektur 

obowiązkowych a nawet  językową wyobraźnię . Uczniowie  mieli m.in. rozwiązać test 

sprawdzający znajomość dialektów, ułożyć na komputerze puzzle z obrazem, rozszyfrować 

do jakiej lektury może nawiązywać i uzasadnić wybór, rozpoznać w labiryncie słów cytaty 

pochodzące z lektur obowiązkowych, rozwiązać zagadkę językową.  Dodatkowym 

wyzwaniem było wykonanie wszstkich zadań w jak najkrótszym czasie. W tej emocjonującej 

zabawie bezkonkurencyjna okazała się drużyna klasy II E LO w składzie Martyna 

Kazimierczak i Jakub Solak, drugie miejsce zajęła  II C LO- Natalia Hanusek 

i Aleksandra Mańka, a trzecie -  II B LO: Magadalena Tomal i Aleksandra Świtacz. 

(Oprac. Olga Marciniak) 

 

Potyczki językowe 

Drużynowy konkurs przygotowany przez 

Gabrielę Żurkowską i klasę 

humanistyczną II C dla  klas pierwszych 

liceum, technikum i trzecich gimnazjum 

już po raz drugi zagościł w programie 

Dni Języka Ojczystego i był punktem 

kulminacyjnym naszej imprezy. 

Obejmował zagadnienia z szeroko pojętej 

kultury języka-poprawności 

i stosowności. Uczniowie wykonywali 

zadania wymagające znajomości norm 

językowych , ale także kreatywności, 

umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem, poprawnego układania zdań oraz 

zagadnień z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii, leksyki. 

Miał on przede wszystkim cele dydaktyczne i, jako narzędzie do przyjaznego kształtowania 

umiejętności językowych, pokazywał uczestnikom zasady funkcjonowania języka ojczystego. 

Uczniowie  w sposób przyjazny i ciekawy uczyli się podstawowych zasad języka polskiego, 

zwiększali świadomość językową, uwrażliwiali się na problemy języka. Forma konkursu była 

zróżnicowana -m.in. zabawy językowe, pytania testowe, interaktywny quiz językowy, gra 

planszowa i inne. 

Zwycięzcami konkursu w kategorii gimnazjum zostali  Oliwier Glos-Krawczyk i Jan 

Neugebauer z klasy 3b a w kategorii liceum i technikum została drużyna klasy Ie, 

w składzie: Dominika Byra i Kamil Sosna. 

                         (Oprac. Gabriela Żurkowska) 
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Dyktando szkolne i Miejski Konkurs Ortograficzny 

 

W ramach obchodów Dni Języka Ojczystego w naszej szkole 14 marca 2019 roku 

w czwartkowy poranek zorganizowano dyktando. Każdy z zainteresowanych uczniów 

gimnazjum, liceum i technikum mógł zmierzyć się z tekstem naszpikowanym trudnościami 

ortograficznymi. Ze względu na duże zainteresowanie sprawdzian przeprowadzono w dwóch 

salach, aby wszyscy mieli możliwość sprawdzić, w jakim stopniu opanowali reguły pisowni 

naszego ojczystego języka. Dla gimnazjalistów było też dodatkowe wyzwanie, ponieważ 

osoba, która popełniła najmniej błędów, reprezentowała szkołę w Miejskim Konkursie 

Ortograficznym dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. 

Konkurs miejski organizowany był cyklicznie przez kilka lat, a zwycięska szkoła 

otrzymywała puchar przechodni i zobowiązana była do przeprowadzenia finału w roku 

następnym w swojej placówce. W tym roku impreza była organizowana ostatni raz, gdyż 

w kolejnym zabraknie gimnazjalistów. 

 

15 marca 2019 roku o godzinie 

10 odbyło się ostatnie dyktando 

miejskie, a nam- organizatorom- 

było bardzo miło powitać 

uczestników, gości, opiekunów. 

To w naszej szkole narodził się 

pomysł organizacji dyktanda 

miejskiego  i, historia zatoczyła 

koło, w naszej po raz ostatni 

uczestnicy mogli napisać dwa 

teksty z wieloma trudnościami 

ortograficznymi 

i interpunkcyjnymi. 

W tym roku, wyjątkowo, młodzież zmierzyła się z tekstami prozatorskim oraz lirycznym. 

Szczególnie ten drugi sprawił uczniom wiele trudności, ale nikt się nie poddał i wszyscy 

walczyli do samego końca o cenne nagrody i prestiż. 

       (Oprac. Renata Rosenstrauch) 

 

Warsztaty językowe na Uniwersytecie Śląskim 

 

19 marca 2019 roku uczniowie najstarszych klas liceum mogli skorzystać 

z uprzejmości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wziąć udział w warsztatach 

organizowanych przez pracowników uczelni. Licealiści z klas III c i III d brali udział w 

"smacznych "potyczkach polonistycznych pod nazwą "Kulinarne zabawy językowe". Panie 

doktorantki zorganizowały warsztaty dla młodzieży pod czujnym okiem Pani prof. Iwony 

Loewe. Młodzież została podzielona na grupy, w których realizowała wyznaczone zadania. 

Aby nikt się nie nudził podczas 1,5 godzinnych zajęć, licealiści zamieniali się miejscami 

i mogli rozwiązywać ćwiczenia wyznaczone poszczególnym zespołom. 

 Dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim uczniowie mogli zobaczyć uczelnię, 

poczuć atmosferę tego miejsca. Może niektórzy z nich wkrótce zasilą szeregi tej Alma Mater 

a młodsi licealiści będą mieli możliwość w przyszłości skorzystać z oferty warsztatów 

prowadzonych przez pracowników naukowych. 

       (Oprac. Renata Rosenstrauch) 
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Poezja wizualna 

 

Dodatkowym elementem towarzyszącym obchodom święta języka ojczystego było 

przygotowanie przez Lucynę Wyszyńską, opiekunkę biblioteki szkolnej, gazetki poświęconej 

poezji wizualnej - kaligramom, będącym przykładem na kreatywne wykorzystanie języka. 

Chcieliśmy w ten sposób zainspirować uczniów do tworzenia własnych kaligramów, czyli 

wierszy obrazkowych. Za najlepszą uznaliśmy pracę ucznia klasy III B liceum – Janka 

Grygierzca. 

        

 Uroczysty finał tegorocznego 

święta Dnia Języka Ojczystego odbył 

się w bibliotece szkolnej, gdzie 

ogłosiliśmy wyniki konkursów, a pani 

dyrektor, Urszula Machalica, wręczyła 

zwycięzcom dyplomy  i nagrody 

ufundowane przez żorskich 

sponsorów: księgarnie "Hokus" 

i "Sowa", kino "Na starówce", Park 

Wodny Aquarion, szkołę językowa 

"Right Now". 

 

  

 Mamy nadzieję, że Dzień Języka Ojczystego w Miarce, który odbywa się  po raz 

drugi, przyczyni się do pogłębienia świadomości językowej uczniów, a przez to do budowania 

ich tożsamości kulturowej. Cieszy nas, że z roku na rok swoim działaniami  zachęcamy coraz 

większe grono  uczniów i nauczycieli do aktywności w zakresie troski o nasze narodowe 

i regionalne dobro – język polski i gwarę śląską. Niewątpliwym sukcesem jest to, że program 

imprezy, mimo iż ma już swoje stałe i lubiane przez uczniów punkty jak "Potyczki językowe" 

czy dyktando szkolne, nieustannie jest wzbogacamy  o nowe, atrakcyjne  dla młodzieży 

pomysły. 

 

   (Oprac. koordynatorka  Dnia Języka Ojczystego 2019 Olga Marciniak) 
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14. Działalność biblioteki szkolnej na rzecz promowania czytelnictwa i ochrony 

dziedzictwa audiowizualnego 

 

Jak nie czytam, jak czytam 

 

 W piątek 7 czerwca 2019 r. na 3 lekcji 

uczniowie  klas gimnazjum i liceum (2c, 3bg, 2f) 

wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam, 

jak czytam.  Jej celem było tworzenie  pozytywnego 

obrazu książki. Czytanie miało się kojarzyć z czymś 

przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką.  Każdy 

uczeń przyniósł ze sobą lub wypożyczył z biblioteki 

książkę lub czasopismo, którą czytał w trakcie lekcji 

.W związku z opadami deszczu akcja odbywała się 

w korytarzu szkoły. Czytano w ciszy i skupieniu całą godzinę lekcyjną.  To  dobry sposób na 

promowanie czytelnictwa, a przy okazji świetna forma ćwiczenia koncentracji.   

 
Zabawy z książką obrazkową 

 Uczniowie z klasy  3bg (Ola, Nikola, Maja i Miłosz) pod opieką p. Lucyny 

Wyszyńskiej przygotowali zajęcia dla przedszkolaków w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

i Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 6 w Żorach. Celem zajęć było: kształtowanie 

umiejętności uważnego słuchania, pozytywnego stosunku do książki, rozwijanie 

zainteresowań literaturą dziecięcą i zachęcenie do korzystania z oferty bibliotek. Uczniowie 

zaprezentowali przedszkolakom książki Herve Tulleta,  absolutnie genialnej serii, która 

pokazuje, ile zabawy przynosi ich czytanie. Książki aktywizują dzieci, a dodatkowo ćwiczą 

zmysły oraz koordynację ręka- oko. Akcje opisano na stronach ZSP nr 6 

(http://www.zsp6.zory.pl/odwiedziny-w-grupie-misie/#more-1420)5 oraz na facebooku 

Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Żorach.  

 

http://www.zsp6.zory.pl/odwiedziny-w-grupie-misie/#more-1420)5
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Walentynki w czytelni - Randka z książką 

  

Z okazji walentynek na stronie internetowej biblioteki szkolnej zachęcaliśmy do 

udziału w akcji "Randka z książką" zainicjowanej w ubiegłym roku. W tym dniu uczniowie 

mogli wybrać i zabrać ze sobą jedną spośród zapakowanych w szary papier książek, nie 

znając jej tytułu.  Pod zwykłym szarym papierem mogli znaleźć różne pozycje z literatury 

popularnej: horrory, fantasy, romans. 

 

Międzynarodowy Miesiąc  Bibliotek Szkolnych 

 

 Już od 20 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto jest organizowane od 1999 roku przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Celem  naszej szkolnej akcji pod hasłem "Książki 

to przyszłość" jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce 

i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych, jak i refleksja o tożsamości bibliotek i ich roli 

w budowaniu dziedzictwa kulturowego. 

W ramach akcji "Podaruj bibliotece książkę" czytelnia wzbogaciła sie o dary książkowe 

i gry planszowe tak chętnie wykorzystywane przez uczniów pod koniec roku szkolnego. 

W związku z Rokiem Herbertowskim w naszej szkole wielu uczniów wzięło udział 

w konkursie literackim "Zbigniew Herbert znany i nieznany". Najlepsi z nich otrzymali 

nagrody w postaci ocen z języka polskiego. W ramach konkursu plastycznego wykonano 

plakaty reklamujące obchody Roku Herberta .Akcją zachęcającą do rozwijania zainteresowań 

czytelniczych było głośne czytanie ulubionej książki na przerwach, w której wyróżnił się 

uczeń gimnazjum-Wiktor.-promował czytelnictwo systematycznie przez cały rok szkolny. 

Miarkowy Bookcrosing 

 

Akcja ta została rozpoczęta w trakcie obchodów  

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych. Bookcrossing jest coraz 

popularniejszy, w wielu miastach powstają 

miejsca, skąd można zabrać książkę i ją 

przeczytać  lub gdzie można oddać swoją, 

przeczytaną. To doskonała forma promowania 

czytelnictwa, dlatego również w naszej szkole 

postanowiliśmy spopularyzować akcję, której 

celem jest wymiana książek i możliwość dzielenia się przeczytanymi książkami. Na 

pierwszym i drugim piętrze, w lewym skrzydle szkoły ustawiliśmy półki z używanymi 

książkami - można było je  zabrać, ale zachęcaliśmy uczniów również do tego, aby 

przynosili przeczytane książki   i ustawiali je na  półkach. Akcja trwała przez cały rok 

szkolny i cieszyła się dużą popularnością. 
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23 kwietnia -  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

 
Z okazji Światowego  Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Tygodnia Bibliotek został 

zorganizowany konkurs na ułożenie krzyżówki do swojej ulubionej książki. Otrzymaliśmy 

ok. 20 krzyżówek. Krzyżówki zostały przygotowane przez uczniów gimnazjum i liceum. 

Uczniowie mieli je przygotować wraz z pytaniami i do swoich ulubionych książek.  

Przygotowane przez uczniów prace  będą  pomocą na zajęciach czytelniczych. 

 Również w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek i Dnia Książki i Praw Autorskich  na 

naszym profilu bibliotecznym został zorganizowany konkurs pod hasłem „Wokół 

zagadkowych lektur”. Codziennie do końca roku szkolnego na FB naszej biblioteki szkolnej 

pojawiały  się zadania do rozwiązania . Tematyka zadań była  związana z lekturami 

omawianymi w gimnazjum i liceum. Rozwiązaniem był cytat, aforyzm, imię i nazwisko 

autora, tytuł książki. Celem tych wszystkich akcji było pokazanie piękna książki. 

Propagowanie czytelnictwa.  Utrwalenie Czytanie książek ubogaca człowieka, daje wiedzę, 

którą można wykorzystać. 

 
Opracowały opiekunki biblioteki szkolnej: Lucyna  Wyszyńska i Magda Polok 
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15. Inne przedsięwzięcia związane z  działalnością na rzecz ochrony językowej 

różnorodności, dziedzictwa kulturowego i audiowizualnego oraz promowania 

kultury słowa 

  
   Nasze starania o pogłębianie świadomości językowej nie mają tylko charakteru 

okazjonalnego, ale kontynuowane są w różnych formach podczas całego roku szkolnego. 

Wśród nich znalazły się między innymi akcje czytelnicze zachęcające do lektury nie tylko 

literatury pięknej organizowane przez nauczycieli i bibliotekę szkolną, cykliczne konkursy 

recytatorskie  i literackie, warsztaty językowe. 

 

 Narodowe Czytanie Przedwiośnia okazją do refleksji i dyskusji. 

 
 5 i 6 września 2018 roku dyrekcja Miarki (Urszula Machalica, Barbara Perenc, 

Mariusz Gębarowski,) nauczyciele (Gabriela Żurkowska, Łukasz Kuś, Agnieszka 

Komorowska), uczniowie klasy IIc humanistycznej, absolwenci oraz redaktorzy Radia Żory 

(Agnieszka Kraińska, Marcin Rubiś) nagrywali audycję  „Miarka czyta Przedwiośnie” 

w ramach  akcji Narodowego Czytania Przedwiośnia. 

Audycja została wyemitowana w Radio Żory 8 września . Nasze liceum włączyło się w ten 

atrakcyjny sposób nie tylko do promocji czytelnictwa, ale przede wszystkim do uczczenia 

jubileuszu odzyskania niepodległości. Książka Stefana Żeromskiego ożyła dzięki głosom 

nauczycieli, uczniów, redaktorów, ludzi, którzy z pasją i wzruszeniem czytali kolejne 

rozdziały przypominające ważne wydarzenia z początku XX wieku. Dzięki nim słuchacze 

mogli poddać się nastrojowi refleksji nad stale aktualnymi wartościami i problemami, 

z którymi zmaga się wolne społeczeństwo. 

         

 
(Oprac. Gabriela Żurkowska) 
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Po 'naszymu' czyli po śląsku. 

 

 16 maja, klasa 2C, humanistyczna, miała okazję uczestniczyć w wykładach 

o literaturze związanej ze Śląskiem, które poprowadził Pan dr Marek Mikołajec- pracownik 

naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Młodzież, zainspirowana zajęciami, postanowiła 

opowiedzieć o swoim doświadczeniu, by zaciekawić swoich rówieśników: 

,,Porównywaliśmy popularne dzieła pisane po polsku i po śląsku, omówiona została również 

tematyka gwary oraz dzieł napisanych w języku śląskim i z nią związanych. Uświadomiliśmy 

sobie, jak wieloznaczne są określenia „literatura śląska” i „Literatura Śląska”. Jednak 

kulminacyjnym punktem naszego spotkania z Panem doktorem Markiem Mikołajcem było 

omówienie lektury nawiązującej do naszej kultury i dialektu, autorstwa Gustawa Morcinka 

,,Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki". Szczególną uwagę zwróciliśmy na motyw 

podróży głównego bohatera oraz sposób ukazania kobiet w tym dziele. Cała książka 

natomiast pobudzała do refleksji, wywołując różnorakie emocje, z pewnością zachęcając nas 

w ten sposób do sięgnięcia po więcej lektur Śląskich." 

 

Oprac. organizatorka warsztatów Gabriela Żurkowska) 

  
Pojedynek na słowa jako działanie na rzecz troski o dziedzictwo kulturowe i język 

ojczysty. 

 

 Od 2010 roku nasza szkoła bierze udział w regionalnym konkursie poetyckim 

„Pojedynek na słowa”. Jest to impreza promująca piękno języka ojczystego w recytacji 

i śpiewie. 

Od początku roku szkolnego (od września) poszukujemy kandydatów na reprezentantów 

szkoły. Poprzez szkolne eliminacje wybieramy drużynę. Składa się ona z 3 osób śpiewających 
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poezję i 4 osób recytujących (w tym roku – 3 osoby). Eliminacje szkolne już niosą z sobą 

wiele emocji, bo zazwyczaj kandydatów jest więcej niż miejsc w drużynie. Ma to same zalety 

– znajdujemy nieodkryte talenty, pomagamy im rozwinąć skrzydła, a oni sami obcują 

z pięknem słowa. Nie narzucamy tekstów. Każdy uczestnik poszukuje tekstu odpowiedniego 

dla niego. Takiego, którym może wyrazić siebie, swoje emocje, przeżycia. 

 

 Uczniowie sięgają przede wszystkim do 

literatury współczesnej. Jest im najbliższa. W 

ostatnim czasie dziewczyny recytowały 

i śpiewały teksty Marty Kostrzyńskiej, 

Magdaleny Tulli, Agnieszki Osieckiej, 

Sabriny Benaim, Marii Peszek, chłopcy – 

Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły, 

Charlesa Bukowskiego, Tadeusza Peipera. Ale 

sięgają również po klasyków - „Niepewność”  

Adama Mickiewicza czy jego 

„Romantyczność”. Często także pojawia się 

Zbigniew Herbert, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Wisława Szymborska. To pozwala 

uczniom zapoznawać się z dziedzictwem kulturowym literatury nie tylko polskiej, ale 

i światowej. 

Po ostatecznym ustaleniu składu drużyny zaczynają się żmudne próby. Trzeba nie tylko 

opanować tekst pamięciowo, ale i nadać mu odpowiedni kształt. Dlatego bardzo ważna jest 

praca nad kulturą słowa – dykcja, wyrazistość i modulacja głosu, intonacja. Dla śpiewających 

jeszcze ćwiczenia głosowe, melodyczne, rytmiczne. Dla  ćwiczącej drużyny nieodzowny jest 

dobry akompaniator. Od kilku lat towarzyszy nam utalentowany Paweł Gwóźdź. 

Tak przygotowana drużyna startuje w pierwszej rundzie „Pojedynku” odbywającej się 

zazwyczaj w listopadzie. Najczęściej pojedynkują się dwie losowo dobrane drużyny 

okolicznych szkół średnich. Po wygranym „Pojedynku” przechodzi się do półfinału, aż 

w końcu finał. 

 

W karierze naszej drużyny dwa razy 

znaleźliśmy się w finale – w roku szkolnym 

2015/2016 (srebro) i 2016/2017 (złoto). 
Dla całości obrazu trzeba dodać, że 

członkiem drużyny jest również nauczyciel, 

który wraz z uczniami występuje na scenie. 

W naszej drużynie jest to pani Beata 

Kurzeja, która wraz z mężem Romanem od 

lat towarzyszy szkolnym artystom. Państwo 

Kurzeja śpiewają i grają najczęściej utwory 

przez siebie napisane, ale sięgają też po 

ballady współczesnych autorów. Tym samym 

pokazując młodzieży, jak można obcować na 

co dzień z pięknem języka ojczystego. 

Tegoroczna edycja niestety dla drużyny nie była szczęśliwa, ale przygotowania dały 

uczestnikom wiele radości i satysfakcji. Dominika Myśliwiec została laureatką w dziedzinie 

recytacji poezji i otrzymała wyróżnienie. Inni zapowiedzieli, że w kolejnej edycji znowu 

wezmą udział, bo warto dbać o piękno języka i poznawać tajemnice literatury. 

Tegoroczna drużyna to: Dominika Myśliwiec, Natalia Bartoszek, Patrycja Grelowska – 

recytacja oraz Aleksandra Świtacz, Monika Szeliga, Dominika Wierzycka – poezja 

śpiewana. 

     (Oprac. opiekunka młodzieży Barbara Szulik- Silka) 
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Wycieczka do Muzeum Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 

Akademickiej w Katowicach 

 
Sztuka współczesna i technologia informacyjna na jednej wycieczce . 

 
23 listopada 2018 klasy 1a i 1e uczestniczyły w wycieczce do Katowic .Razem z opiekunami 

p. G.Żurkowską, L.Wyszyńską odwiedziliśmy Centrum Informacji Naukowej 

i Bibliotekę Akademicką, gdzie poznaliśmy, jak działa jedno z najnowocześniejszych 

centrów informacji w naszym kraju. 

 

 

 

 Mieliśmy też okazję zapoznać się z różnymi 

ciekawymi źródłami internetowymi, uczestnicząc 

w warsztatach „W labiryncie Internetu”. Kolejną 

atrakcją było zwiedzanie Muzeum Śląskiego, w którym 

odbyły się również warsztaty dotyczące nurtów 

i kierunków w sztuce współczesnej. Uczyliśmy się, na 

co zwracać uwagę w kontakcie ze sztuką współczesną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkie wrażenie zrobiło też na nas zwiedzanie multimedialnej wystawy dotyczącej 

skomplikowanej historii Śląska w podziemiach Muzeum . Wycieczka dostarczyła nam wielu 

pozytywnych wrażeń oraz przydatnych informacji. 

  
 

 

(Oprac. Dominika Żatkiewicz, uczennica klasy Ie) 
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16. Oferta edukacyjna szkoły a nauczanie międzykulturowe 

 

„Rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży 

przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju 

na świecie”.  
To pierwsze zdanie  artykułu o Szkołach Stowarzyszonych ze strony Polskiego 

Komitetu ds. UNESCO, a zarazem założenie, które od wielu lat przyświeca wielu działaniom 

grona pedagogicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach. Warunkiem współpracy 

międzynarodowej jest komunikacja i otwartość na inne kultury, dlatego przez wiele lat 

podejmowaliśmy działania, których efektem jest aktualna oferta edukacyjna szkoły. Do końca 

bieżącego roku szkolnego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach wchodziły 

3 szkoły, 2 z nich – gimnazjum i liceum były szkołami z oddziałami dwujęzycznymi. Drugim 

językiem nauczania zarówno w liceum, jak i w gimnazjum był przede wszystkim język 

angielski, jednakże udało się również stworzyć grupy, dla których drugim językiem nauczania 

były języki niemiecki lub hiszpański. W bieżącym roku szkolnym w klasach dwujęzycznych 

uczyło się ok. 340 uczniów. Kształcenie dwujęzyczne wyróżnia naszą szkołę spośród żorskich 

placówek, jest z jednej strony efektem wielkiego zaangażowania nauczycieli w podnoszenie 

własnych kwalifikacji, z drugiej strony świadczy o wysokiej świadomości społeczeństwa 

lokalnego dotyczącej potrzeby uczenia się języków. 

 

Kształcenie językowe jest jednym z priorytetów szkoły. Także w zakresie nauczania 

drugiego języka obcego stwarzamy uczniom duże możliwości, oferując wybór jednego 

z 4 języków nauczanych od podstaw lub jako kontynuację. Drugi język obcy nauczany jest 

w grupach międzyoddziałowych, co pozwala zaspokoić potrzeby uczniów dotyczące zarówno 

ich preferencji, jak i poziomu zaawansowania.  

 

Kształcenie językowe wiąże się ściśle z nauczaniem międzykulturowym, 

wychowaniem dla tolerancji i doceniania różnorodności kulturowej i dziedzictwa 

kulturowego. Dlatego, wracając do próby określenia, który z czterech głównych zakresów 

działalności Szkół Stowarzyszonych UNESCO był dla nas priorytetowy, pewnie obok 

edukacji dla zrównoważonego rozwoju wskazalibyśmy właśnie kształcenie 

międzykulturowe.  

 

 

Opracowała: Barbara Perenc 
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17. Dwujęzyczne lekcje otwarte w Miarce dla nauczycieli z Bułgarii, Rumunii, Słowenii, 

Węgier i Włoch 

 

W ramach dobrych praktyk i dzielenia się wiedzą nauczyciele I LO z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Karola Miarki z Żor zaprosili na zajęcia otwarte, realizowane 

dwujęzycznie gości z Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch. Szkołę odwiedziło 

18 nauczycieli w związku ze spotkaniem projektowym:” „Hand to hand with CLIL” 

w ramach programu Erasmus+. Do współpracy zaprosiło Miarkę Liceum Ogólnokształcące 

im. Zbigniewa Religi z Gilowic-koordynator projektu. Historię żorskiego liceum, tradycje 

w zakresie kształcenia dwujęzycznego, osiągnięcia uczniów przedstawiła dyrektor szkoły- 

Urszula Machalica.  

 

Goście obejrzeli lekcje matematyki, … 

 
 

…fizyki,  

…biologii,  



  

 

54 

 

…geografii,  

 
 

…wiedzy o 

kulturze… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… i wiedzy o społeczeństwie.  
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Zajęcia po angielsku prowadziły Bożena Żurkowska, Agata Michałek-Telega, Agnieszka 

Komorowska, Anatta Słowik, Anna Krysztafkiewicz-Oleś oraz Hanna Mrozek-Granieczny. 

Nauczyciele z Miarki posiadają kwalifikacje zarówno do nauczania poszczególnych 

przedmiotów jak i języka angielskiego. Po obejrzeniu lekcji prowadzący odpowiadali 

na pytania uczestników projektu, wymieniali się uwagami metodycznymi, merytorycznymi 

i organizacyjnymi. 

 

 
 

Wszystkim towarzyszyła refleksja dydaktyczna, która przyniesie zapewne wysokie efekty 

kształcenia w szkole, a gościom z Europy pomoże we wdrożeniu klas dwujęzycznych w ich 

rodzimych szkołach. 

 

 

Opracowała: Urszula Machalica 
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18. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim i nie tylko … 

 

Nasza szkoła już od wielu lat szczyci się wysokim poziomem nauczania, chęcią 

podążania szlakiem innowacji i nieustanną potrzebą doskonalenia metod pracy z uczniem. 

Jesteśmy szkołą otwartą na nowe doświadczenia i stawiającą wysokie wymagania, co 

zaowocowało podpisaniem współpracy z Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych 

Uniwersytetu Śląskiego w 2012 roku, a następnie jej pogłębieniem w 2016 roku. Dzięki 

umowie z 9 listopada 2016 roku, nasi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach 

organizowanych na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego.  

 

W ramach tej współpracy w 

tym roku szkolnym, uczniowie klas 

dwujęzycznych liceum uczestniczyli 

w wykładach organizowanych na 

Wydziale Filologicznym UŚ. Na 

pierwszym wyjeździe, który miał 

miejsce 26 lutego, maturzyści z klasy 

3A spotkali się J.E Panią Leslie 

Scanlon, Ambasador Kanady w 

Polsce i Panem Jeremy’m Wallace’m, 

doradcą ds. politycznych i 

społecznych w Ambasadzie. 

Uczniowie mieli niepowtarzalną 

okazję uczestniczyć w interaktywnym wykładzie Pani Ambasador i następnie zgłębić tajniki 

pisania scenariuszy gier komputerowych, na zajęciach wraz ze studentami II roku 

specjalności SPRINT-WRITE.  W tym samym dniu, Pani Ambasador i jej doradca, spotkali 

się z Pani Dyrektor Urszulą Machalicą oraz organizatorkami Discover Canada z ramienia 

naszej szkoły Paniami: Beatą Kurzeja oraz Hanną Mrozek-Granieczny.  

 

 
 

Następnie, 16 maja, kolejna 

grupa licealistów, tym razem nasi 

„Pasjonaci Kanady” z klasy 1C, 

mieli możliwość poznania bliżej 

kultury tego pięknego kraju. 

Uczniowie uczestniczyli w Dniach 

Kultury Kanadyjskiej w Instytucie 

Kultur i Literatur Anglojęzycznych 

UŚ. Wykład, którego wysłuchali, 

poprowadziła pani Profesor 

Michelle LaFlamme z University of 

the Fraser Valley. Nosił on tajemniczy tytuł Indigenous Pedagogies “Gratitude and Grizzlies” 

on Teaching in Bella Coola i pokazał naszej młodzieży m.in. w jaki sposób Rdzenni 

Mieszkańcy Kanady postrzegają proces uczenia się i nauczania. Oprócz wykładu, 

uczestniczyli oni również w jednej z sesji wystąpień studentów na Festiwalu Studenckiej 

Działalności Naukowej.   

 

Ten rok szkolny, był rokiem wyjątkowym, gdyż rozpoczęliśmy współpracę 

z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 29 marca 

2019 roku, nasi licealiści z 1C, pogłębiali wiedzę o Kanadzie i obalali stereotypy na serii 

wykładów Pana Dr Tomasza Soroki, z którym współpracujemy od lat w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie Discover Canada.  
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Celem naszej współpracy z uczelniami wyższymi 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.  

Opracowała: Hanna Mrozek-Granieczny 
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19. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie - Discover Canada 2019 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie - Discover Canada to pionierska w skali 

kraju inicjatywa, która konsekwentnie od sześciu lat realizowana jest przez naszą szkołę 

dzięki współpracy z Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. 

 

 Konkurs jest wydarzeniem 

prestiżowym i po raz kolejny 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 Sochy. 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.  

 

Idea propagowania różnorodności kulturowej jest nawet odzwierciedlona w składzie 

zespołu organizatorów, nauczycielki Miarki, anglistyki: mgr Hanna Mrozek-Granieczny i mgr 

Beata Kurzeja oraz romanistka: mgr Hanna Oleś.  Z ramienia Uniwersytetu, pracownicy 

naukowi Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, dr hab. Eugenia Sojka oraz dr Sabina 

Sweta Sen-Podstawska. Panie współpracują ze sobą od lat organizując wiele przedsięwzięć, 

których ukoronowaniem jest ta niezwykła impreza. 

 

Konkurs jak co roku składał się z trzech etapów. I etapem były zawody szkolne, 

w których uczniowie odpowiadali na 110 zamkniętych i otwartych pytań testowych z zakresu 

znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie. W tym roku, 

zgłosiła się rekordowa liczba 1611 uczestników z ponad 150 szkół z całej Polski. Do II etapu 

konkursu, który odbył się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, 

zakwalifikowało się 60 osób. Tegoroczny półfinał również był wyjątkowy, gdyż uczestnicy 

i ich nauczyciele mieli możliwość poznania J.E Pani Leslie Scanlon, Ambasador Kanady 

w Polsce i Pana Jeremy’ego 

Wallace’a doradcy ds. politycznych 

i społecznych w Ambasadzie. W 

Żorach, na III etapie konkursu 

powitaliśmy 12 wspaniałych 

finalistów. Zmagania finałowe 

odbyły się w Miejskim Ośrodku 

Kultury i trwały aż dwa dni, 4 i 5 

kwietnia. W pierwszym dniu 

uczestnicy odpowiadali na zadane 

przez Komisje Egzaminacyjną 

pytania oraz przedstawiali 

10 minutową prezentację 

multimedialną.  
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W skład tegorocznej Komisji 

Konkursowej weszli dr hab. Eugenia 

Sojka, kierownik Centrum Studiów 

Kanadyjskich w Zakładzie Studiów 

Amerykańskich i Kanadyjskich 

Uniwersytetu Śląskiego, 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 UŚ.  

 

 

 

Oficjalne ogłoszenie wyników 

odbyło się 5 kwietnia na scenie 

Miejskiego Ośrodka Kultury i zostało 

uświetnione występami muzycznymi, 

teatralnymi i sportowymi uzdolnionych 

uczniów naszej szkoły. Głos w imieniu 

organizatorów zabrała dr hab. Eugenia 

Sojka oraz 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, Wydawnictwa: Pearson Central Europe Sp. z o.o., 

Macmillan Polska Sp. z o.o., Oxford University Press 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. 

 

Opracowała: Hanna Mrozek-Granieczny 
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20. Międzynarodowe wymiany młodzieży 

 

Wymiana polsko-czeska 
 

W tym roku szkolnym nasi przyjaciele z Czech zaprosili nas do zabaw integracyjnych 

na terenie pobliskiego parku. Musieli wykonać tam wiele zadań, które były powiązane 

z różnymi dziedzinami: sportową, intelektualną oraz znajomością różnego rodzaju gatunku 

zwierząt. Nie było to łatwe, ale wszyscy poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami, bawiąc 

się przy tym co nie miara. Po części sportowo-intelektualnej wybraliśmy się do Świata 

Techniki w Ostrawie. Ekspozycje świata techniki przestawiają nam Świat Cywilizacji, Świat 

Nauki i odkryć oraz Świat Przyrody. Dzięki wystawom zrozumieliśmy jak na nasze życie 

i środowisko wpływają wynalazki i technologie oraz w jaki sposób możemy my sami 

aktywnie przyczynić się do pozytywnego lub negatywnego kierunku w rozwoju cywilizacji. 

Zrozumieliśmy „Matematyczne” i „Fizyczne” wariacje, obszar „Nano i Mikro” oraz 

„Technologie medyczne”, które przedłużają i ułatwiają życie. W „Świecie natury” i jego 

jedenastu częściach nauczyliśmy się lepiej rozumieć otaczający nas świat. Naładowani 

pozytywna energią i nowymi informacjami wróciliśmy do Żor. W czerwcu spotkamy się 

znów…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I widzimy się ponownie… 

W piątek 7 czerwca odwiedzili nas nasi 

przyjaciele z Czech. W tym roku zaoferowaliśmy im 

zajęcia integracyjne w dwóch grupach, które 

odbywały się na terenie naszej szkoły. Na sali 

odbywały się magiczne zajęcia z piłeczkami, które 

uczyły szybkości reakcji, a na zewnątrz szaleństwo 

z elastyczną gumą, która trzymała wszystkich 

w ryzach.  

W trakcie jednych i drugich zajęć współpraca 

z partnerem i zaufanie były niezbędne, aby osiągnąć 

sukces.  
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Po zmaganiach sportowych wyjechaliśmy do Zabrza do Kopalni Guido. W kopalni 

czekały na nas dwa świetne zachowane poziomy wydobywcze: 170 m i 320 m. Pod ziemię 

zjechaliśmy automatyczna szolą i w pierwszej kolejności odwiedziliśmy najstarsze dostępne 

rejony kopalni z XX w.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktem kulminacyjnym tego poziomu jest kaplica świętej Barbary-patronki 

Górników. Odkrywanie poziomu 320 m pokazało nam rozwój techniki górniczej aż do 

czasów współczesnych. Tu również dowiedzieliśmy się jak wygląda ciężka praca górnika. 

Mieliśmy okazję pokonać odcinek trasy jedyną na świecie udostępnioną dla turystów 

elektryczną kolejką podwieszaną. Zwiedzanie kopalni zakończyliśmy się w najgłębiej 

położonym pubie w Europie, który może pochwalić się piwem własnej produkcji o nazwie 

"Guido".  Po zgłębieniu wiedzy o trudach pracy w kopalni ponownie wsiedliśmy do szoli 

i wyjechaliśmy na powierzchnię...Przemyślenia były różne, ale to co pozostało w głowie to 

wniosek, że tam, pod ziemią, jest ciężko. Super, że dzięki Zabytkowej Kopalni Guido mamy 

szanse poznać trudy pracy w kopalni.....  

       

 

Opracowała Monika Chromik 
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Wymiana polsko-niemiecka – bawarsko śląska historia w 21 odsłonie 

W październiku dziewiętnastu uczniów wraz z dwoma opiekunami wyruszyło po raz 

21 na wymianę do niemieckiego Ebern. Zgodnie z tematem tegorocznego projektu:  So 

schmeckt Polen – tak smakuje Polska  zabraliśmy dla naszych gospodarzy smakołyki 

znanych polskich firm (Wedel, Wawel, Tymbark…), aby zapewnić naszym partnerom 

przedsmak polskich kulinariów i wyostrzyć ich zmysły na czekające ich w drugiej fazie 

projektu smaki Polski .   

W Friedrich-Rückert-Gymnasium przyjęto nas po królewsku – zwiedzaliśmy szkołę, 

uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych, spotkaliśmy się z burmistrzem Ebern, 

zwiedzaliśmy miasteczko i jego okolice wraz z kopalnią bazaltu. Poznaliśmy historyczne, 

geograficzne i przyrodnicze atrakcje regionu. 

 

 

 

 

Uczestniczyliśmy w ciekawych 

i kształcących wycieczkach. 

Poznaliśmy Ratyzbonę, przemierzając 

z przewodnikiem jej zabytkowe uliczki 

i płynąc statkiem po Dunaju.  

 

W Norymberdze piekliśmy tradycyjne pierniki, a w Bambergu wysłuchaliśmy 

tajemniczych historii o czarach, wiedźmach i torturach. Historie z przymrużeniem oka 

skonfrontowaliśmy z prawdziwym urokiem miasta o uniwersyteckich i kulturowych 

tradycjach. Wieczorem uczniowie wracali do rówieśników z gościnnych rodzin, zacieśniając 

przyjacielskie więzy oraz niwelując wszelkie bariery. Wyjazd zorganizowała nauczycielka 

języka niemieckiego i inicjatorka wymiany- Barbara Barglik. Jak co roku pozyskała środki 

finansowe z fundacji: „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Wyjazd finansowo 

wsparli polscy i niemieccy rodzice, burmistrz Ebern, Prezydent Żor i starosta powiatu 

Hassfurt. 

 

 

 

 

Jedno jest pewne:  warto podróżować 

i odwiedzać w dalekich miejscach 

bliskich sobie ludzi. 

 



  

 

63 

II etap projektu międzynarodowej wymiany uczniów realizowany był zgodnie 

z planem wiosną (30.03. - 06.04. 2019r.) w naszym kraju, a w tradycyjnym programie 

przygotowanym przez organizatorów z ramienia naszej szkoły nie zabrakło codziennego 

elementu kulinarnego. W czasie warsztatów w żorskim Centrum Edukacji Regionalnej 

uczestnicy projektu – polscy i niemieccy uczniowie sami przygotowywali (a potem wspólnie 

konsumowali) dania kuchni śląskiej, m.in. wodzionkę, kluski śląskie i oczywiście roladę 

z modrą kapustą. 

 

W programie w Polsce nie zabrakło 

wyjazdu do Krakowa, gdzie zwiedzanie 

z przewodnikiem przybliżyło historię naszego 

kraju, a grupa niemiecka poznała słynne 

polskie pierogi na obiedzie w Pierogarni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnym ważnym wydarzeniem była wizyta w Oświęcimiu. Miejsce Pamięci 

i Muzeum Auschwitz-Birkenau to obowiązkowy punkt programu w Polsce. Wymiana to nie 

tylko przyjaźnie, treści turystyczne i kulinarne, to też historia i edukacja! Na kolejnych 

stacjach edukacyjnych znalazły się: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, stolica Dolnego Śląska 

– Wrocław, zabytkowe osiedle górnicze Nikiszowiec i nowoczesne, interaktywne Muzeum 

Śląskie w stolicy Górnego Śląska – Katowicach. 

Ostatnie popołudnie i wieczór spędziliśmy na wspólnej przejażdżce wozami konnymi 

po Pojezierzu Palowickim, uroczym zakątku Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich". Przejażdżka zakończyła się ogniskiem pożegnalnym 

i wspólnym pieczeniem kiełbasy śląskiej .  

I tak zakończył się program pobytu młodzieży w Polsce, a tym samym kolejny projekt 

wymiany polsko-niemieckiej w historii naszej szkoły. W sobotę rano goście odjechali do 

domu zabierając bagaż niezapomnianych smaków, obrazów i wrażeń. Mamy nadzieję, że 

Polska  zasmakowała im tak bardzo, jak smakuje nam.   

 

 

Opracowały: Urszula Machalica, Barbara Perenc 
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21. Miarkowicze na szlaku europejskiego dziedzictwa kultury 

 

Wiedeń - tradycja i sztuka 

 

7 grudnia 2018r. klasy 3c i 2b wyjechały na jednodniową wycieczkę do Wiednia. Nie 

przypadkiem wyjazd ten miał miejsce w grudniu. To wtedy bowiem można poznać typowo 

środkowoeuropejską tradycję organizowania jarmarków bożonarodzeniowych i doświadczyć 

wyjątkowej atmosfery takiego wydarzenia. Dzięki przewodnikowi i jego głębokiej 

znajomości realiów Austrii uczniowie mogli spojrzeć na Weihnachtsmarkt nie tylko jako na 

okazję do przedświątecznych zakupów, ale i zobaczyć w nim zjawisko kulturowe, wyraźnie 

nawiązujące do europejskiej tożsamości. 

 

Ponadto grupa zobaczyła retrospektywę prac Claude's Moneta w Muzeum Albertina 

oraz zwiedziła Muzeum Historii Sztuki, a w nim między innymi wystawę czasową prac 

Petera Bruegla. Uczniowie mieli kontakt z wyjątkowymi zbiorami dzieł sztuki oraz zobaczyli 

jak działają najwyższej próby instytucje zajmujące się zachowaniem oraz promocją 

materialnego dziedzictwa kultury europejskiej. 

 

Opracowała Anna Krysztafkiewicz-Oleś 

 

 

Wycieczka do Londynu 

 

 W kwietniu 2019 roku uczniowie liceum i gimnazjum i technikum zwiedzali 

Londyn na organizowanej raz na dwa lata wycieczce do stolicy Albionu. Wycieczka trwała 

5 dni. Grupa 40 uczniów i 4 nauczycieli zwiedziła Sky Gardens, London Dungeons, London 

Eye, Parlament i Gabinet Figur Woskowych Madame Tussaud's. 

 

 

 

 Nie mogło oczywiście zabraknąć zakupów na najpopularniejszej zakupowej ulicy 

Oxford Street w centrum Londynu. Uczniowie byli zakwaterowani u rodzin angielskich, mieli 

więc okazję porozmawiać z gospodarzami przy śniadaniu i kolacji i zobaczyć przykładowe 

angielskie mieszkanie. 

Opracował Wojciech Oleś 
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Staż zawodowy w Padwie 

 

 W listopadzie 2018 troje uczniów technikum  (dwoje z technikum analitycznego 

ijeden z technikum gazownictwa) przebywało na 3 tygodniowym stażu zawodowym 

w Padwie we Włoszech. Koordynatorem wyjazdu była Żorska Izba Gospodarcza i włoski 

partner Xena. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w kursie języka włoskiego, musieli 

się również wykazać znajomością języka angielskiego. Staż był bezpłatny, uczniowie dostali 

również kieszonkowe, mieli również okazję zwiedzić Wenecję i Weronę na wycieczkach 

zorganizowanych w czasie weekendów. 

Staż na pewno wzbogacił ich doświadczenie zawodowe, jak i wiedzę o kraju i kulturze. 

 

 
 

 
 

 
 

Opracował Wojciech Oleś 
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Miarkowa eskapada do Paryża 

 

 Paryż- miasto miłości, sztuki i ponadczasowej elegancji. Od wieków wciąż fascynuje 

kolejne pokolenia. Nie inaczej było i w przypadku miarkowiczów. Jedną z tradycji naszej 

szkoły są organizowane raz na jakiś czas kilkudniowe wycieczki do stolicy Francji, za które 

odpowiada prawdziwy pasjonat i znawca tego miasta- mgr Marcin Wieczorek, nauczyciel 

historii. Jeden z takich wyjazdów odbył się we wrześniu 2018 roku. Warto zaznaczyć, że już 

pierwszego dnia po ogłoszeniu, że wycieczka będzie miała miejsce, lista uczestników została 

całkowicie zapełniona. 

 Wyjechaliśmy z Polski późnym wieczorem i następnego dnia po południu byliśmy już 

na miejscu. Po zameldowaniu się w hotelu i krótkim odpoczynku wyruszyliśmy na miasto. 

Pierwszym punktem było błyskawiczne szkolenie na temat paryskiego metra, zwanego nie 

bez powodu „paryską pajęczyną”. Umówiliśmy się z opiekunami, że kiedy będziemy zbliżać 

się do naszej stacji, pan Wieczorek wyśle nam sygnał w postaci charakterystycznego dźwięku 

„ksz-ksz”, który następnie każdy z nas miał powtórzyć informując w ten sposób pozostałych 

o bliskim wyjściu z metra. Po kilkunastu minutach jazdy dotarliśmy na plac Trocadero, gdzie 

swym widokiem powitała nas dama Paryża- Wieża Eiffela. Natomiast kiedy zrobiło się 

ciemno, cała grupa miała okazję podziwiać to niesamowite miasto z pokładu statku płynącego 

po Sekwanie. Kiedy rejs dobiegł końca, wybraliśmy się na ostatni spacer tamtego dnia. 

Szczególnie w pamięci zapadł nam moment, gdy zmęczeni usiedliśmy nad brzegiem rzeki 

i zachęceni przez pana Marcina, zamykając oczy pogrążyliśmy się w swoich marzeniach. 

 W kolejnych dniach atrakcji było jeszcze więcej. Paryż powitał nas zapachem 

markowych perfum, których tajniki produkcji poznawaliśmy w  Musée du Parfum Fragonard. 

Mogliśmy nawet zakupić flakon na pamiątkę. Odwiedziliśmy też Luwr- dawny pałac 

królewski, a obecnie jedno z największych muzeów na świecie. Nie mogło oczywiście 

zabraknąć wizyty u Mony Lisy. Każdy chciał z bliska przyjrzeć się jej tajemniczemu 

uśmiechowi. W sumie byliśmy w aż trzech muzeach. Prócz Luwru był to Orsay oraz Muzeum 

figur woskowych Grévin, które zostało otwarte w roku 1882. Mieliśmy okazję zobaczyć tam 

m.in. podobiznę Marilyn Monroe czy Leonarda DiCaprio. Udaliśmy się również do katedry 

Notre-Dame, która znajduje się na Île de la Cité – jednej z dwóch wysp na Sekwanie 

w samym centrum miasta. Wtedy nikt z nas nie spodziewał się, że już za kilka miesięcy tę 

wspaniałą budowlę pochłoną płomienie. Wielkie wrażenie wywarło na nas miejsce śmierci 

księżnej Diany- okolice mostu Alma.  

 Kolejnym niezapomnianym miejscem była Montmartre – historyczna część Paryża, 

położona na wzgórzu o tej samej nazwie, znajdująca się w XVIII bardzo malowniczej 

dzielnicy miasta. Tam też na wysokim wzgórzu znajduje się bazylika Sacré-Cœur. Nie 

mieliśmy nawet pojęcia, jak piękne widoki rozciągają się z jej podnóża! Niedaleko mieścił się 

dom jednej z najsłynniejszych francuskich piosenkarek- Dalidy. Nie obeszło się bez głośnego 

śpiewu jej piosenki „Parole” i wspólnego tańca. Śpiew towarzyszył nam także podczas 

spaceru Polami Elizejskimi. Tam mieliśmy czas wolny, który wykorzystaliśmy na 

odpoczynek i wizytę w prawdziwych francuskich restauracjach. Niektórym z nas udało się 

nawet dotrzeć do oryginalnego sklepu Disneya! Przechadzając się wśród pluszowych 

zabawek znowu poczuliśmy się jak dzieci. Później nie mogło zabraknąć podejścia pod Łuk 

Triumfalny– pomnik stojący na placu Charles-de-Gaulle. Jego majestat wywarł na nas wielkie 

wrażenie. Kolejny punkt wycieczki był dedykowany osobom, które lubią wyzwania. 

Wjechaliśmy windą na sam szczyt wieży Montparnasse- niezwykłego punktu widokowego 

liczącego aż 210 metrów. Osoby mające lęk wysokości wolały zostać na dole. Widok na 

miasto pogrążające się w śnie był za to nie do opisania- warto było przełamać swój strach. 

Widzieliśmy stamtąd wszystkie najważniejsze atrakcje Paryża, łącznie z Wieżą Eiffela. 

Miłym akcentem na koniec dnia był taniec całej grupy w Dzielnicy Łacińskiej. Mimo 

zmęczenia bawiliśmy się wyśmienicie! Dołączali do nas nawet rozbawieni naszym widokiem 

przechodnie. Punktem kulminacyjnym było oglądanie miasta nocą podczas przejażdżki 
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autokarem. Pan Marcin Wieczorek umilał nam czas przybliżając historię Paryża, konkretnych 

miejsc i postaci. 

 Trudno było rozstać się z miastem i jego cudowną atmosferą. Z ciężkim sercem 

opuściliśmy je późnym wieczorem. Podróż powrotna upłynęła nam na wymianie wrażeń 

i wspomnień. Długie godziny spędziliśmy przeglądając zdjęcia i nucąc po kolei wszystkie 

francuskie piosenki, jakie tylko przyszły nam do głowy. Jedno jest pewne- nikt z nas nie 

powiedział Paryżowi „adieu”. Żegnaliśmy go słowami „à très bientôt!”. Nie było wśród nas 

osoby, która nie chciałaby tam wrócić! 

 

 
 

Opracowała: Hiacynta Gamża – uczennica klasy 3c 
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22. Zajęcia międzykulturowe 

 

Obchody Europejskiego Dnia Języków 

 

 26 września 2018r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków . Jak co roku, nasza 

placówka włączyła się aktywnie w obchody  EDJ. Uczniowie  własnoręcznie przygotowali 

dekoracje, które informowały o obchodach święta. Miały one na celu promować naukę 

języków obcych. Każdy nauczyciel języka obcego w ramach swoich lekcji włączył się 

w działania, które wcześniej zostały zaplanowane i przygotowane, a były to: mini konkursy 

językowe, nauka piosenki w każdym języku obcym nauczanym w naszej szkole, 

przeprowadzenie dyktanda obcojęzycznego oraz mini konkursy recytatorskie. 

 Europejski Dzień Języków Obcych wyłonił liczne talenty oraz był doskonałą 

zabawą, która z pewnością dowartościowała naszą młodzież.  

   

 W ramach promocji języków obcych 

i próby zainteresowania uczniów wiedzą 

realioznawczą już po raz piąty wśród licealistów 

został przeprowadzony Szkolny Konkurs Językowo-

Kulturowy. Tradycyjnie dwuosobowe zespoły 

wykazały dużą wiedzę o krajach, których języków 

się uczymy. Zwycięska drużyna - Natalia Hanusek 

i Maria Miler z klasy 2c - wyłoniona została dopiero 

po dogrywce  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Małgorzata Golan 
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Rajzefiber- Kanada 

 

Jedna z absolwentek naszej szkoły a później jej pracownik, zamieszkała w Kanadzie. 

Angażując się w audycje dla Radia Żory, przeprowadziła także zajęcia dla młodzieży 

związane z Kanadą. W zajęciach uczestniczyło 50 uczniów klas 2b i 1c. 

Natalia Wilczek przedstawiła Kanadę – obalając mity, przedstawiając fakty. Spotkanie 

było niezmiernie ciekawe, ponieważ prowadząca przedstawiła wiele danych statystycznych 

porównując Kanadę z Polską, co dało realne wyobrażenie o krajach – podobieństwach  

i różnicach. 

Przedstawiła też historię Kanady odnosząc się do historii naszego kraju, podobnie 

przedstawiła oba kraje biorąc pod uwagę geografię, kulturę, tradycję. 

Było to niezwykle ciekawe spotkanie, jak mówili uczniowie, które dało im możliwość 

własnej oceny i usystematyzowania wiedzy. 

 

 

 

 

 
 

Opracowała Agnieszka Kraińska 
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Mniejszości narodowe i etniczne 

 
Klasy 2c ( 30 osób) i 2b( 19 osób) zorganizowały lekcje, podczas których 

zaprezentowały wybrane przez siebie mniejszości narodowe i etniczne, z uwzględnieniem ich 

historii, tradycji, kultury, miejsca zamieszkiwania obecnie i statusu prawnego w naszym 

państwie. Wśród zaprezentowanych mniejszości etnicznych znalazły się: mniejszość 

kaszubska, śląska, romska, karaimska; zaś mniejszości narodowe zaprezentowane przez 

uczniów to: mniejszość ukraińska, niemiecka, żydowska, rosyjska, ormiańska. Prezentacje 

umożliwiły uczniom poznanie mniejszości, przybliżenie ich historii- szczególnie 

w kontekście funkcjonowania w naszym państwie, ich zakorzenienie w naszej historii, jej 

wzajemne powiązania, to że mają one silną podbudowę i że wiele z tych narodowości istnieje 

w Polsce od dawna, to niezwykle ważna informacja dla uczniów. 

Niezwykłym doświadczeniem było nauczenie się kilku zwrotów w językach jakimi 

posługują się mniejszości, kolejnym ważnym doświadczeniem było odszukanie strojów 

tradycyjnych mniejszości , a czasami ich ubranie. Kolejnym ważnym doświadczeniem była 

możliwość przygotowania potraw tradycyjnych dla mniejszości i możliwość ich spróbowania 

podczas lekcji. 

W opinii uczniów było to „jedno z lepszych doświadczeń”. Jak twierdzą: „zajęcia tego 

typu pozwalają na swobodę wyboru, otwierają na innych i uczą wrażliwości na drugiego 

człowieka”.  

 

Opracowała Agnieszka Kraińska 

 

 

Bogactwo wyznań bogactwem ludzkości 

 
 Podczas lekcji współczesnego życia kulturalnego, przedmiotu dodatkowego 

nauczanego w języku angielskim, uczniowie klas 2c i 3c zapoznali się z mniej znanymi 

elementami religijnego dziedzictwa ludzkości. Szczególny nacisk położono na wyznania, 

których istnienie jest zagrożone, bądź których wyznawcy są w jakiś sposób dyskryminowani.  

Uczniowie obejrzeli filmy i wywiady z wyznawcami zoroastryzmu żyjącymi na 

terenie Indii, dla których praktykowanie starodawnych zwyczajów jest coraz trudniejsze.   

 

W ramach lekcji omówiono również sytuację Rohingya w Birmie, Jazydów na 

Bliskim Wschodzie z naciskiem na obecny kontekst polityczny. Uczniowie zastanawiali się 

nad wartością różnych tradycji duchowych jako elementów składowych duchowego 

dziedzictwa ludzkości i ich ochroną.   

Ciekawym zagadnieniem okazało się synkretyczne wyznanie Bahai, jego historia 

i poglądy współczesnych wyznawców. Podczas lekcji szczególny nacisk położono na 

różnorodność tradycji duchowych i szacunek jaki należy się  ich wyznawcom.  

 

Opracowała Anna Krysztafkiewicz-Oleś 
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Dziedzictwo Podlasia 

 

Uczniowie naszej szkoły w kwietniu 2019 roku uczestniczyli w finale centralnym 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Polska Piastów w  Białymstoku. Gospodarze 

konkursu zorganizowali dla uczestników finału wycieczkę autokarową do Supraśla 

i Kruszynian. Młodzież  miała możliwość poznania historii, religii i kultury ziemi podlaskiej. 

W Supraślu zwiedzaliśmy prawosławny monastyr. Monastyr został ufundowany 

przez Aleksandra Chodkiewicza przed 1497.  

 

 
Monastyr w Supraślu 

Uczestnicy wycieczki poznali również historię polskich tatarów. W Kruszynianach 

zwiedzaliśmy meczet i czynny do dziś cmentarz muzułmański. Młodzież poznała bogatą 

historię i dzień dzisiejszy mieszkańców Kruszynian. Odwiedziła również tatarską jurtę 

prowadzoną przez Dżennete Bogdanowicz. W czasie pobytu mieliśmy możliwość poznać 

bogatą i bardzo smaczną kuchnię tatarską. 

 
Meczet w Kruszynianach 

 

Dzięki organizatorom  konkursu młodzież mogła uczestniczyć w ciekawych zajęciach, które 

przybliżyły różne narody, religie i kultury mieszkańców Podlasia. 

Opracowała: Joanna Lojza 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Chodkiewicz_(wojewoda_nowogr%C3%B3dzki)
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23. III Dni Kultury Żydowskiej w Żorach  - Przywrócić Pamięci 

 

Wydarzenie ma na celu przybliżenie historii, kultury i tradycji narodu żydowskiego, 

szczególnie niegdyś mieszkańców miasta Żory, którzy przyczynili się do jego rozwoju, jest 

organizowane przez Stowarzyszenie Na Marginesie, z którym szkoła współpracuje w zakresie 

krzewienia zasad tolerancji, otwartości, społeczeństwa obywatelskiego jak 

i wielokulturowości. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wybranych warsztatach 

zorganizowanych dla młodzieży i mieszkańców miasta. 

 

Uczniowie klasy 3c (25 osób) 

uczestniczyli w warsztatach – Współczesny 

Izrael, zajęcia poprowadziła Karolina Gralińska 

– pracownica gminy wyznaniowej żydowskiej  

w Łodzi (absolwentka naszej szkoły), zaś 

uczniowie z klasy 1c ( 30 osób) wysłuchali 

wykładu Jana Delowicza – Gmina Żydowska 

w Żorach- 1511-1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część młodzieży naszej szkoły była zaangażowana w przygotowanie spektaklu 

„Wesele żydowskie”, które zostało zaprezentowane podczas ostatniego dnia wydarzenia. 

 

Dla młodych ludzi jest to ważne wydarzenie, ze względu na możliwość poznania 

historii i kultury narodu, który od wieków zamieszkiwał terytorium naszego państwa i należy 

przedstawiać naszą wspólną historię bez pomijania jej ważnych elementów. 

 

 

 

 

Opracowała Agnieszka Kraińska 
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24. Żorski Festiwal Podróży i Nauki OPINIE 

 

W bieżącym roku szkolnym już po raz 7 odbył się Żorski Festiwal Podróży i Nauki 

OPINIE, w ramach którego odbywają się wykłady, warsztaty dla szkół i konkurs skierowany 

do uczniów żorskich szkół gimnazjalnych. Tematem tegorocznego konkursu była znajomość 

Nowej Zelandii. Po eliminacjach szkolnych do dalszego etapu zakwalifikowali się Natalia 

Dolnik, Anna Pietraszek, Klaudia Śliwa i Wiktor Trzecina. Na etapie powiatowym 

najlepszym przewodnikiem po tym odległym kraju okazał się Wiktor Trzecina z 3bG, który 

wykazał się największą wiedzą i zdobył I miejsce.  

 

 

 
 

 
 

Opracowała: Mariola Oleś 
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25. 21 maja - Dzień Różnorodności Kulturowej -w trosce o Dialog i Rozwój 

“Motanki” - czyli poplątane historie 

 

Żorska wspólnota staje się coraz bardziej wspólnotą 

wielokulturową. Razem z falą migrantów pracowniczych 

z Ukrainy przybywają ludzie, którzy chcą zostać, 

przeprowadzić rodziny i powiązać swoją przyszłość z tym 

krajem. Atutem Polski dla nich jest bliskość geograficzna, 

kulturowa i językowa. Demonstracja tego, co nas łączy – 

wspólna słowiańska kultura i tradycja, językowe 

podobieństwo, mentalność oraz promocja, wychowanie w 

kulturze zgody iporozumienia w społeczeństwie 

wielokulturowym na tle coraz częstszych konfliktów 

narodowościowych stało się tematem przewodnim inicjatywy 

żorskiej Ukrainki Alli Ożyjewskiej „Lalki motanki czyli 

poplątane historie” w ramach programu Miejskiego Ośrodka 

Kultury „Inicjatywy Lokalne w Kulturze Żory”.   

Podczas realizacji projektu uczniowie klasy 2F uczestniczyli w warsztatach z mediacji 

oraz promocji kultury i zgody w społeczeństwie wielokulturowym. W klasie uczy się 

dziewczynka z Dniepropietrowska. Jest zadowolona, język opanowała dość szybko, jest w 

klasie lubiana, ma dobry kontakt z rówieśnikami. Mediatorka sądowa Dorota Uherek-Karasek 

przygotowała dla licealistów ciekawe scenki z 

mediacji, było wesoło, a młodzież bardzo 

chętnie uczestniczyła w warsztatach. 

Tego typu zajęcia powinny być poprowadzone 

w każdej klasie, ponieważ ludzi/dzieci innych 

narodowości spotykamy na co dzień – 

w sklepie, na placu, podczas imprez 

lokalnych... Wychowanie w kulturze tolerancji 

jest bardzo ważne!    

    

A oto relacja jednej z uczestniczek warsztatów Kasi Liebchen, uczennicy klasy 2F: 

"W dniu 22.05.2019r. , nasza klasa 2 F uczestniczyła w "Warsztatach z mediacji  

w społeczeństwie wielokulturowym".(...) Pani mediator wyjaśniła nam, co to są mediacje 

i opowiedziała, na czym polega jej praca. Pokazała nam parę filmików z mediacji. Następnie 

rozmawialiśmy na ich temat. Pani mediator opowiedziała o swojej pracy, podając przykłady 

z życia.  Później rozwinęła się wspólna dyskusja, rozmawialiśmy o naszych skojarzeniach ze 

słowem "mediacje". Następnie w grupach robiliśmy plakaty, opisując przyczyny naszych 

kłótni i sposób, w jaki rozwiązujemy te problemy. Na koniec każda z grup dostała scenariusze 

scenek do odegrania. Było bardzo interesująco i wesoło! Na pewno każdy z nas zapamiętał, 

na czym polegają mediacje. "   

 

 

 

Opracowała: Mariola Oleś 

https://www.facebook.com/DorotaUherekKarasekMediacje/?__tn__=KH-R&eid=ARCxDRJK2GMF4n-RoV8endm5ow1Vbh_bGoXHZ092LCDZg02ZHmXlypG3eI50SKM2GarTylw1El0Q3r8E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwXiW5dEmqat9F4SdmdFMNsU-w7HVhZ-Eg66uMH1-wl9eotJt-WZChEX0gGBm1bzUbhcreNVtTDdnYYiupoktjrtAA2KcygstmOr127Nn7WMtIKtE0PDpjeYzjNx_VCVCs5sMsI2kanz3UNxaaz1A7eDpoJhufnT875m8Ya0I93BiXJwQZ8JgP7Of0-3GoFMCvcHurwWEFTYQgu4X72TestewgGTp9--PNW6rdvEwfRYaSpDcpO-rqWG_MRItdN3mCXQwLRMCTOjPcivtvYxBfp2mElDlqCdAzNm9O8tw6Fx7lISXWCIxXXfCcP0kpBHIG_lt7FETno-l2csa70Ik
https://www.facebook.com/DorotaUherekKarasekMediacje/?__tn__=KH-R&eid=ARCxDRJK2GMF4n-RoV8endm5ow1Vbh_bGoXHZ092LCDZg02ZHmXlypG3eI50SKM2GarTylw1El0Q3r8E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwXiW5dEmqat9F4SdmdFMNsU-w7HVhZ-Eg66uMH1-wl9eotJt-WZChEX0gGBm1bzUbhcreNVtTDdnYYiupoktjrtAA2KcygstmOr127Nn7WMtIKtE0PDpjeYzjNx_VCVCs5sMsI2kanz3UNxaaz1A7eDpoJhufnT875m8Ya0I93BiXJwQZ8JgP7Of0-3GoFMCvcHurwWEFTYQgu4X72TestewgGTp9--PNW6rdvEwfRYaSpDcpO-rqWG_MRItdN3mCXQwLRMCTOjPcivtvYxBfp2mElDlqCdAzNm9O8tw6Fx7lISXWCIxXXfCcP0kpBHIG_lt7FETno-l2csa70Ik
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26. Prowadzenie i propagowanie działalności charytatywnej. 

 

W naszej szkole przez cały rok szkolny prowadzona jest działalność charytatywna  

w różnych aspektach. Uwrażliwiamy na pomoc i wsparcie każdemu człowiekowi od dzieci, 

po osoby dorosłe i starsze, rodziny, osoby chore i samotne. Celem naszych akcji i ich 

propagowania jest pokazanie, że warto pomagać bezinteresownie, że uśmiech i wdzięczność 

drugiego człowieka często są cenniejsze niż jakiekolwiek pieniądze.  Działalność 

charytatywna łączy całe  klasy, nauczycieli, rodziców, integruje środowisko szkolne i lokalne.  

 

Każdy znaczek wspiera misje  

Uczniowie, rodzice i nauczyciele  przez cały rok szkolny 2018/2019  zbierali znaczki. Udało 

się ich zebrać ok. 500. Znaczki zostały wysłane do księży werbistów, którzy w krajach 

afrykańskich sprzedają je jako makulaturę i za zgromadzone w ten sposób pieniądze kupują 

jedzenie i  leki dla potrzebujących. Akcja uwrażliwia na potrzeby innych osób. Na temat 

działalności misyjnej uczniowie dowiadywali się na katechezach, które są w podstawie 

programowej w gimnazjum i liceum. Katecheci na swoich zajęciach przedstawiali sytuację 

ludzi w krajach afrykańskich, bo szczególnie tam Kościół prowadzi działalność misyjną, ale 

nie tylko. Akcja pokazuje, że tak naprawdę najdrobniejsze gesty mogą pomóc drugiemu 

człowiekowi. Wystarczy chwila czasu.  
 

 
 

Akcja „Góra grosza” 

Celem akcji jest zbieranie monet  1, 2, 5- groszowych. Akcja pokazuje, że 

najdrobniejszy nominał może się przyczynić do pomocy drugiemu człowiekowi. Zwykle 

mamy ich w portfelu sporo i nie doceniamy ich wartości. W tym roku szkolnym udało się 

zebrać w ten sposób ok. 800 zł. Do akcji włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice  

i wszyscy pracownicy szkoły. Całą akcję koordynowały panie katechetki z naszej szkoły.  

  

Akcja „Marzycielska Poczta” 

W ramach Marzycielskiej Poczty uczniowie naszej szkoły przygotowali ok. 100 kartek 

dla chorej dziewczynki Martyny. Celem Marzycielskiej Poczty jest pisanie kartek do chorych 

dzieci. My wybraliśmy chorą Martynę.  Uczniowie naszej szkoły bardzo się  zaangażowali, 

nie tylko przygotowali kartki, ale również drobne upominki. Akcja ta pokazuje, że  czasem 

wystarczy drobny mały gest, który sprawi radość dzieciom. Marzycielska poczta to fundacja, 

która zrzesza chore dzieci, większość swojego życia spędzające w szpitalach bądź na 

rehabilitacji. Często właśnie te kartki listy są kontaktem nie tylko z rówieśnikami, ale w ogóle 

z drugim człowiekiem.  
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Współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym   

W czwartek, 6 grudnia, uczennice z klasy 2b zaprezentowały przedstawienie 

świąteczne „Zabawki na choinkę” dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Żorach. Występ został bardzo pozytywnie przyjęty. Doceniono 

profesjonalne przygotowanie naszych artystek. Po występie uczniowie liceum razem  

z uczniami OREW przygotowywali wspólnie prace związane tematycznie z Dniem Mikołaja. 

Kilka dni wcześniej przedstawiciele kilku klas naszego zespołu pomogli  

w zorganizowaniu akcji charytatywnej, w czasie której sprzedawali ciasta. Z uzyskanych 

funduszy zakupiono upominki, które zostały przekazane na rzecz OREW. Niektóre z nich 

zostaną wykorzystane, m.in. w czasie zajęć rehabilitacyjnych. 

 

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach  

W środę 19.12.2018 r. młodzież naszej szkoły pod opieką pani J. Formeli gościła  

w Domu Opieki Społecznej prowadzonym przez MOPS. Uczniowie II d LO przygotowali 

przedstawienie świąteczne dla pensjonariuszy, a Mateusz Ziebura z III a wcielił się w rolę 

Króla. W przygotowania włączyły się również uczennice IIa, przygotowując piękne kartki  

z życzeniami świątecznymi. 

Od wielu już lat uczniowie naszej szkoły współpracują i w okresie przed świątecznym 

odwiedzają żorski MOPS. 

 

Wolontariat  

Tyle się wydarzyło: 

 podpisanie umów wolontariackich z wolontariuszami 

 spotkanie dla wolontariuszy z panią Ewą Kałus z Żorskiego Centrum Organizacji 

pozarządowych nt. wolontariatu; warsztaty nt. gier i zabaw, które można wykorzystać  

w pracy z dziećmi 

 udział w konkursie miejskim "Wolontariat zmienia świat" - II miejsce - Uczennica 

naszej szkoły "Magda Stępień otrzymała tytuł "Super Wolontariusza" 

 Szlachetna Paczka - Zbiórka żywności w sklepach Biedronka - współpraca z Caritas, 

 

Miarka dla WOŚP 

 
14 stycznia uczniowie naszej szkoły włączyli się już po raz kolejny w ogólnopolską 

akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym celu młodzież z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Żorach zorganizowała w Miejskim Ośrodku Kultury „Miarkową 

Kawiarenkę”.  Domowe wypieki, pyszne babeczki i galaretki przygotowane przez rodziców   

i uczniów bardzo szybko zostały sprzedane, gdyż kawiarenka cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem, a sprzedawane desery wszystkim smakowały.  

W wyniku tej akcji młodzież zebrała i przekazała na WOŚP 1544 zł i 6 groszy.   
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Szlachetna Paczka (Finał XVIII edycji) 

 

Uczniowie ZSO w Żorach wraz z rodzicami i nauczycielami już po raz piąty włączyli 

się  w ogólnopolską akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”. Rodzina, do której trafiła 

przygotowana paczka, to rodzice z dwoma małymi chłopcami. Dzięki zaangażowaniu 

uczniów, ich rodziców i nauczycieli, którzy otworzyli swoje serca i wsparli nas finansowo, 

mogliśmy zakupić potrzebne rzeczy, sprawiając tym samym radość chłopcom i ich rodzicom. 

 

Dziękujemy Wam za to. Jesteście wspaniałymi, pięknymi ludźmi. I macie moc zmieniania 

historii. Na dobre. 

 

 
 

Pomagamy podopiecznym schroniska 

 

W grudniu uczennica klasy III E zorganizowała w szkole akcję charytatywną, 

polegającą na pomocy zwierzętom w schronisku. Uczniowie szkoły przynosili suchą karmę, 

konserwy, ciepłe koce i zabawki dla psów. Przed przerwą świąteczną zebrane rzeczy, których 

było całkiem sporo, zostały zawiezione przez młodzież do schroniska w Jastrzębiu - Zdroju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Polok 
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27. Współpraca z Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach  

 

Kolejny rok współpracy z hospicjum za nami. Na początku roku szkolnego dołączyli do 

nas nowi wolontariusze - uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole. Działania na 

rzecz hospicjum rozpoczęliśmy już we wrześniu, przeprowadzając kwestę  w czasie "Festynu 

Miarowego", rozdając cebulki żonkili. Następnie wzięliśmy udział w inauguracji XVI edycji 

programu "Pola Nadziei".   W październiku spotkaliśmy się w ogrodzie żorskiego hospicjum, 

by zasadzić cebulki żonkili. Przed szkołą posadziliśmy również nasze "Miarkowe" Pole 

Nadziei. 

 

Kolejnym zadaniem była kwesta "Płomyk Nadziei". Kwesta odbywała się 1 i 2 listopada przy 

cmentarzach naszego miasta. 

 

 
 

W trakcie roku szkolnego uczniowie naszej szkoły w ramach wolontariatu: 

- dostarczali kartki z życzeniami świątecznymi do osób związanych z hospicjum, 

- odwiedzili podopiecznych hospicjum z koncertem kolęd, 

- wzięli udział w konkursie organizowanym przez hospicjum " Krótki konkurs o pomaganiu". 

Uczennica klasy I d, Nikol Lipiec została laureatką tego konkursu. 
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W maju grupa wolontariuszy pod opieką pani dyrektor Urszuli Machalicy oraz pani 

Agnieszki Komorowskiej wzięła udział w "Marszu Nadziei". Uczniowie naszej szkoły pod 

opieką pani Anny Strzody przygotowali również galę podsumowującą tegoroczne obchody  

w Żorach. Poprowadzili  spotkanie i uświetnili je swoimi występami. 

 

   

 

 

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 oraz 

około 40 uczniów. 

 
Opracowała: Anna Strzoda – opiekun wolontariatu 
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Proszę wskazać najciekawsze spośród wyżej wymienionych projektów i wypełnić formularz opisu 
„dobrej praktyki edukacyjnej”. Prosimy o dołączenie zdjęć. Najciekawsze projekty chcielibyśmy 
zamieścić na http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/glowne-programy/dobre-
pomysly/ 
 
Uwaga! ze względu na przepisy RODO, prosimy o załączenie informacji, że szkoła posiada zgodę 
występujących na zdjęciach osób na wykorzystanie ich wizerunku do celów promocji projektu 
UNESCO ASPnet oraz zgodę autora zdjęcia na jego wykorzystanie i nazwisko aautora.  
Zdjęcia muszą być „lekkie”, ciężar pojedynczego nie może przekroczyć 100 KB.  
 
4. Czy szkoła uczestniczyła w niżej wymienionych międzynarodowych projektach 
przeznaczonych dla Szkół Stowarzyszonych UNESCO? 
 
□ Światowe Dziedzictwo □ Global Action Week (Światowa Kampania na Rzecz Edukacji)
      
  □ BSP (Projekt Morza Bałtyckiego) 
Nie  
 
Czy szkoła uczestniczyła w innych projektach, w tym sugerowanych Szkołom Stowarzyszonym 
UNESCO? 
 
□ This is our Time     □ innych? jakich ?  
 

 

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

Friedrich – Rückert – Gymnasium 

Ebern 

Niemcy 
 
 
6. Czy uprawnione byłoby twierdzenie, że realizacja programów odnoszących się do 
problematyki UNESCO ma wpływ na poprawę jakości kształcenia?  
 
- Czy zauważyli Państwo zmiany postaw u uczniów? Jeśli tak, jakiego rodzaju są to zmiany?  
 

Z całą pewnością świadoma realizacja celów wyznaczonych przez UNESCO pozwala lepiej 

wyznaczyć/sprecyzować kierunki działania szkoły, usystematyzować działania całego grona 

i zróżnicować tematykę przedsięwzięć na poziomie klas i ogólnoszkolnym. 

 
- Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z osiągniętych w tym roku wyników pracy w ramach programu 
Szkół Stowarzyszonych UNESCO?  
 

Stale pracujemy nad rozwojem placówki i koordynacją działań. W tym roku szkolnym udało 

się stworzyć podzespoły do spraw realizacji poszczególnych filarów edukacji. Jesteśmy dużą 

placówką, w której trudno jest przeprowadzić przedsięwzięcia dla całej społeczności. Mimo 

wszystko zależy nam na zaangażowaniu jak największej liczby uczniów we współorganizację  

projektów i zadań i na zachowaniu przy tym ich wysokiego poziomu merytorycznego. Do 

tego potrzebna jest świadomość całej społeczności szkolnej, w jakim kierunku zmierzamy, 

a także wkład pracy wielu nauczycieli. Objętość sprawozdania, a także ilość zaangażowanych 

nauczycieli (i uczniów) świadczy o tym, że coraz lepiej nam się udaje. 
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7. 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)? 

 

Ponieważ prawie do końca roku szkolnego 2018/2019 byliśmy „tylko” szkołą- kandydatką, 

nie posługiwaliśmy się logo w dokumentach szkolnych, ani na stronie internetowej. Do tej 

pory informowaliśmy o naszych działaniach zmierzających do uzyskania certyfikatu Szkoły 

Stowarzyszonej poprzez: 

- edukację młodzieży 

- zakładkę na szkolnej stronie internetowej 

- gazetkę na korytarzu 

- kontakty z rodzicami na zebraniach 
 
 8. 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, dobry kontakt z koordynatorem spełnia moje oczekiwania. 
 
9. Plan pracy na rok 2019\2020 
Proszę w punktach przedstawić plany pracy w ramach członkostwa w sieci Szkół Stowarzyszonych 
UNESCO na  rok 2019\2020 wraz celami, jakie szkoła zamierza osiągnąć. 
 

Propagowanie założeń programu UNESCO poprzez: 
 

1. Prezentację przez poszczególne klasy różnych obszarów działalności UNESCO w czasie 

Miarkowego Festynu Rodzinnego (sobota – 21 września) 

2. Realizację projektów jednoprzedmiotowych 

- z matematyki  

-Lekcje z ZUS 

-Marsze na Orientację   

-Układ Okresowy Pierwiastków 

-Tydzień Kultury Irlandzkiej 

3. Realizację projektów wieloprzedmiotowych, interdyscyplinarnych 

- z przedmiotów ścisłych 

- Rajd Ekologiczny  

-Stop Smog-warsztaty dla uczniów  

-zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie  

-realizacja projektu: „Ziemia i ja”   

-Europejski Dzień Języków  

-Canada in a nutshell – Discover Canada  

-Anglojęzyczna gra miejska  

-Młodzi- Sprawni  

4. Kształcenie kompetencji kluczowych. Stosowanie różnorodnych metod, nastawienie na 

metody problemowe, kreatywne, wykorzystanie pracy w grupach 

- Trening uważności (mindfullness) 

- opracowanie planu wdrażania „uważności” w szkole 

5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

-artystycznych  

-sportowo-rekreacyjnych  

-kreatywności  

-przedmiotowych  

6. Propagowanie kreatywności i innowacji 
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7. Opracowanie i realizację programów autorskich: 

- Edukacja prawna w społeczeństwie obywatelskim, 

- Edukacja dziennikarska 

- Kultura żywego słowa 

- Wiedza o współczesnym życiu kulturalnym, 

- Wiedza o społeczeństwie Kanady, 

- Metoda eksperymentu naukowego w przedmiotach przyrodniczych 

8. Realizację na lekcjach wszystkich przedmiotów działań ukierunkowanych na troskę 

o zdrowie, środowisko naturalne, rozumienie kultur regionalnych i innych kultur, 

pobudzanie do aktywności obywatelskiej, przestrzegania wartości, praw człowieka i praw 

dziecka 

9. Realizację przedsięwzięć: 

-Marsz Śmierci  

-Dzień Książki i Praw Autorskich  

-Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

- Światowy Dzień Poezji 

-Dzień Bezpiecznego Internetu 

-Światowy Dzień Zdrowia  

-wybrane projekty Amnesty International 

- Prawa Dziecka/Człowieka z matematyką w tle 

-działalność szkolnego koła wolontariatu 

-akcje charytatywne 

10. Kształcenie artystyczne i kulturowe 

-kształcenie w klasie artystycznej   

-prowadzenie zajęć teatralnych  

-działalność chóru 

 
10. Państwa komentarze, sugestie, uwagi: 
 

Dziękuję za dobrą współpracę.  
 
 
Nazwisko i imię osoby wypełniającej formularz: 
 

……………Barbara Perenc……………, data ………10.08. 2019r ………………… 
 
 
 
 
 
Informacje na temat programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO 
http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/  
https://aspnet.unesco.org/en-us 
Informacje o UNESCO 
http://www.unesco.pl/unesco/misja-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) 
Materiały UNESCO na youtube 
https://www.youtube.com/user/unesco 

http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/
https://aspnet.unesco.org/en-us
http://www.unesco.pl/unesco/misja-unesco
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/
http://www.youtube.com/watch?v=PJC7zaZT-Dg
http://www.youtube.com/watch?v=g5VoWvCqyC8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RzyKmVhV-5c&feature=related
https://www.youtube.com/user/unesco

