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Sprawozdanie Szkoły Stowarzyszonej 
UNESCO 
 
Rok szkolny 2019\2020 
 
 

 

 
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 2019\2020. 
 

Termin składania formularzy – 31 lipca 2020 
 

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 nr 1 

   I Liceum Ogólnokształcące 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: https://www.facebook.com/miarkaofficial/ 

Typ szkoły: 

     □ liceum     □ technikum 

Wiek uczniów: 14 – 19 lat 

 Liczba dziewcząt: 370  Liczba chłopców: 260 

 Wykładane języki obce: 

●angielski  

□ podstawowy                           

 □ rozszerzony 

 □ dwujęzyczny 

● niemiecki 

 □ podstawowy                           

□ rozszerzony 

● francuski 

□ podstawowy                            

● włoski 

□ podstawowy   

● hiszpański 

□ podstawowy                           

 

 

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

Jak co roku, pragniemy 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 

 

1. Prowadzenie szeroko pojętej edukacji obywatelskiej 

 Tydzień Konstytucyjny 

 Turniej Debat Oksfordzkich 

 Przedmiot dodatkowy: wiedza o społeczeństwie Kanady 

2. Zwolnieni z Teorii 

3. Krzewienie idei praw człowieka i praw dziecka, demokracji, tolerancji i 

otwartości poprzez włączenie się w akcje 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

 Akcja Żonkile – upamiętnienie powstania w getcie warszawskim 

4. Destination Imagination 

5. Global Youth Deliberation On Energy Futures 
 

 

 

Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju i zrównoważony styl życia  

 

6. Edukacja regionalna 

 Projekt Mapa tożsamości Żor - społeczność żydowska i jej ślady w regionie 

 Rocznica wybuchu I powstania śląskiego 

 Wycieczka do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz 

Nikiszowca 

7. Działania na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

 Filmocje - zajęcia profilaktyczne z filmem w tle 

 Profilaktyka uzależnień 

 Światowy Dzień Cukrzycy  

 Sport i ekologia 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 

8. Działania na rzecz integracji i edukacji środowiska lokalnego 

 Edukacja ekologiczna 

 Miarkowy festyn rodzinny 

 Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury 

 Projekt muzyczny Ballada na do widzenia 

9. W trosce o język i dziedzictwo audiowizualne 

 Pojedynek na Słowa 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

 Działalność biblioteki szkolnej 

 Inne działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania 

kultury słowa 
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Międzykulturowe uczenie się i docenianie różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa 

kulturowego. 

 

10. Współpraca z Wydziałem Kultur i Literatur Uniwersytetu Śląskiego 

11. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2020 

12. Międzynarodowe wymiany młodzieży 

 Wymiana polsko-czeska 

 Wymiana polsko-niemiecka 

13. Miarkowicze na szlaku europejskiego dziedzictwa kultury 

14. Zajęcia międzykulturowe 

 Obchody Europejskiego Dnia Języków 

 Udział w projekcie: W świecie równym, w świecie różnic 

 Mniejszości narodowe i etniczne 

15. Dni Kultury Żydowskiej w Żorach 

 
 

 

 

Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu 

 

16. Prowadzenie i propagowanie działalności charytatywnej 

 Zaangażowanie w akcje charytatywne 

 Współpraca z hospicjum 

 Inne działania Szkolnego Koła Wolontariatu 
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1.  Prowadzenie szeroko pojętej edukacji obywatelskiej 

 

 Tydzień Konstytucyjny - listopad 2019 

 

W ramach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęcać 

młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi - jak opisują 

organizatorzy Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. 

 

“Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno 

się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania 

w świecie, który nie jest doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo 

łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać 

zanadto.” To słowa Prof. Ewy Łętowskiej wypowiedziane w związku z organizowaną przez 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy akcją edukacyjną Tydzień Konstytucyjny 

 

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi uczniów 

na praktyczny wymiar obowiązywania 

Konstytucji. Zajęcia w naszej szkole 

przeprowadziły mec. Julia Zaporowska oraz 

mec. Barbara Babka.  

 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 

I liceum po szkole podstawowej jak i klas I po 

gimnazjum, jak i technikum. Specjalne zajęcia 

odbyły się dla klas prawnych 2c i 3c . 

Zajęcia dotyczyły wolności i praw 

w Konstytucji, “ Mowa nienawiści -o języku, 

który niszczy i rani”  Uczniowie pracowali 

z Konstytucją, rozwiązując krok po kroku 

zadania/kazusy prawne przygotowane 

w oparciu o tekst ustawy zasadniczej. 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Agnieszka Kraińska – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie 
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 II Turniej Debat Oksfordzkich - “ Kreowanie rzeczywistości?” 

Czym jest debata oksfordzka? To rodzaj dyskusji, w której 2 drużyny debatują nad tezą. Jedna 

drużyna broni tezy, druga stara się ją obalić. W czasie debaty istnieje szereg sztywnych zasad, 

do których debatanci muszą się stosować: przede wszystkim nie można nikogo obrażać 

w czasie debaty, a każdy mówca ma swoją określoną rolę. Ponadto drużyny do ostatniego 

momentu nie wiedzą, którą stroną będą (za czy przeciw). W debatach nie wolno się obrażać 

czy też wyśmiewać, nie wolno używać argumentacji ad personam.  

Potyczki na argumenty ocenia eksperckie jury.  

 

Przed turniejem, w którym brali 

udział uczniowie naszej szkoły, 

odbyły się warsztaty z zakresu: 

 autoprezentacji 

 propagandy w czasach 

totalitaryzmów 

 fake newsów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezy tegorocznych debat brzmiały: 

 

 Człowiek jest wolny. 

 Media społecznościowe naturalnym etapem w rozwoju społecznym człowieka. 

 Sztuczna inteligencja – szansa dla ludzkości. 

 W świecie fake newsów są możliwe demokratyczne wybory. 
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W tym roku młodzież uczestniczyła w debacie dorosłych, w której zgodzili się wziąć udział 

przedstawiciele władz miasta. Dorośli debatowali nad tezą: “ Wolności słowa ogranicza 

prawa człowieka”. Ten przykład dorosłych debatujących na argumenty był dla młodzieży 

świetnym doświadczeniem, ponieważ mogli porównać swoje role z tym jak odnaleźli się 

w swoich rolach włodarze miasta. Wszyscy uczestnicy mieli okazję wymienić swoje 

doświadczenia z udziału w tego typu debacie. 

 

Uczniowie wybranych klas naszej szkoły uczestniczyli jako publiczność w potyczkach 

młodzieży na słowa, mimo, że byli publicznością, byli zainspirowani umiejętnościami 

uczestników debat, do tego stopnia, że wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnej edycji.  

 

 

 
 

 
 

Opracowała Agnieszka Kraińska – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie 
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 Przedmiot dodatkowy: wiedza o społeczeństwie Kanady 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie Kanady był po raz pierwszy w roku szkolnym 2019/2020 

realizowany w jednej z klas naszego liceum w języku angielskim. Kanada jest państwem 

powstałym w 1867 ze zjednoczenia brytyjskich kolonii. Kolonializm i łamanie praw 

człowieka  z nim nieodłącznie  związane, pozbawianie tożsamości etnicznej ludności 

tubylczej zamieszkałej na terytoriach Kanady od tysięcy lat, były w minionym roku szkolnym 

tematami naszych lekcji.  

Jednym z projektów było przygotowanie narady wojennej- zadaniem uczniów było 

rozważenie sytuacji plemienia tubylców zamieszkujących nad rzeką św. Wawrzyńca 

i strategiczne przedyskutowanie planów na przyszłość w obliczu pojawienia się anglików, 

francuzów i holendrów, co zmieniło sytuację równowagi wśród plemion tubylców. Projekt 

miał za zadanie uświadomienie młodzieży trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się tubylcy 

i spojrzenia na rzeczywistość z ich punktu widzenia. 

Młodzież oglądała również poruszający  film Stolen Children, w którym osoby wysłane 

przymusowo do kanadyjskich  szkół z internatami /tzw. „residential schools”/ i ich 

potomkowie  opowiadają o swoich przeżyciach i upokorzeniach. 

Innym projektem mającym na celu uświadomienie młodzieży złożoności problemu łamania 

praw człowieka w dobie kolonializmu było czytanie fragmentów powieści Georga Orwell’a 

Burmese Days, rozwiązywanie zadań sprawdzających rozumienie tekstu i napisanie 

wyrażającego opinię ucznia wypracowania na temat będący cytatem  z przeczytanego 

fragmentu: Anglicy budują więzienia i nazywają to postępem. Młodzież wyciągnęła bardzo 

dobre wnioski i trafnie zinterpretowała kontekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Bożena Żurkowska – nauczycielka języka angielskiego 

 i wiedzy o społeczeństwie Kanady 
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2. Zwolnieni z Teorii 

 

 

Pierwszy raz nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej olimpiadzie: „Zwolnieni 

z teorii”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie uczniów w zdobywaniu kompetencji 

miękkich, takich jak praca w zespole, kreatywność, rozwiązywanie problemów, zarządzanie 

projektem, przywództwo. Młodzież rozwija się poprzez działanie w praktyce-organizację 

własnego projektu społecznego. 

Projekt realizowany był od listopada 2019 do kwietnia 2020 przez Kamilę Kozińską, 

Aleksandrę Koźlik i Daniela Szeglowskiego z 2 d LO pod opieką nauczycielki wiedzy 

o społeczeństwie-Agnieszki Kraińskiej. 

Uczniowie postanowili połączyć swoje zainteresowania ekologią i przekuć je 

na działania społeczne. Przeprowadzili analizę potrzeb i zdecydowali się na realizację 

projektu, w który zaangażowana została społeczność szkolna różnych szkół  oraz mieszkańcy 

miasta. Zorganizowano dla nich warsztaty szycia ręcznego i maszynowego, podczas których 

uszyte zostały woreczki wielorazowego użytku ( z tkanin pozyskanych od przedsiębiorców - 

zastosowano tzw. upcycling). Woreczki zostały rozdane w sklepach klientom, aby 

uświadomić im potrzebę dbania o środowisko. Chodziło o wykształcenie dobrych nawyków-

używania woreczków wielorazowych a nie tzw. zrywek. 

W warsztatach uczestniczyło niemal 250 osób. Byli to uczniowie naszej szkoły, ale 

również Liceum nr 2 im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego w Rybniku, mieszkańcy miast 

regionu. W szkole, w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Domu Pomocy Społecznej 

w Żorach odbyły się warsztaty dla zainteresowanych uczniów, mieszkańców Żor 

i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Podczas zajęć uczniowie poznali ważne 

informacje związane ze stanem środowiska naturalnego, wypełniali ankiety. 

Projekt został zrealizowany mimo pandemii, nawet rozszerzony o akcję szycia maseczek. 

Uczniowie postanowili wykorzystać swoje umiejętności szycia i jako pierwsi rozpoczęli 

w mieście akcję szycia maseczek. 

W ramach projektu zorganizowano 

konkurs na własnoręczne uszycie torby eco. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem 

i wygrał go uczeń Technikum nr 4 w Żorach- 

Radosław Maligłówka z klasy 1AT 

Przedsięwzięcie pozwoliło uczniom 

na poznanie i rozwiniecie wielu nowych 

umiejętności. Musieli znaleźć partnerów 

projektu, którzy pomogli w jego realizacji. 

O projekcie i zaangażowaniu uczniów pisano 

w mediach społecznościowych. 

W tym roku w olimpiadzie wzięło udział 

niemal 300 szkół. Cenna inicjatywa zyskała 

uznanie organizatorów. Zaangażowani 

nauczyciele mogli również zdobyć wiele 

nowych kompetencji. 

Teoria jest niezwykle ważna, ale bez 

zaangażowania i działania na rzecz 

społeczeństwa świat i ludzie  nie mogą się 

zmieniać i rozwijać. 

 

 

 

 

 

Opracowały: Agnieszka Kraińska nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, 

 Urszula Machalica – dyrektor szkoły 
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3. Krzewienie idei praw człowieka i praw dziecka, demokracji, tolerancji 

i otwartości poprzez włączenie się w akcje 

 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu- 27 stycznia 2020 

 

W ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie uczniowie klas I po szkole podstawowej, klas I po 

gimnazjum a także uczniowie klas 2c, 3b i 3c wzięli udział w zajęciach związanych  tematyką 

Holokaustu - mieli okazję wysłuchać świadectw ocalonych, którzy opowiedzieli swoją 

tragiczną historię związaną z II wojną światową.  

 

Uczniowie wysłuchali relacji p. Haliny Birenbaum, Romana 

Kenta połączoną z odczytaniem książki” Mój Pies Lala”.  

 

Uczniowie wysłuchali też przemówienia ocalałego Mariana 

Turskiego “Auschwitz nie spadło z nieba” - wygłoszonego 

podczas obchodów 75 rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież miała okazję podzielić się swoimi 

przemyśleniami, emocjami związanymi z usłyszanymi 

świadectwami. Podczas zajęć próbowała odpowiedzieć 

na pytanie: czy nazizm może się odrodzić i powtórzyć.  

Uczniowie mieli także możliwość obejrzeć ciekawe 

materiały źródłowe oraz ikonograficzne. 

 

 

 

 Akcja Żonkile – upamiętnienie powstania w getcie warszawskim 

 

 

Kolejny rok z rzędu nasza szkoła włączyła się do Akcji 

Żonkile, która jest upamiętnieniem Powstania w Getcie 

Warszawskim  19 kwietnia 1943 roku. 

W tym roku dosyć nietypowo, bo w nauczaniu zdalnym, 

uczniowie mogli obejrzeć materiały przygotowane przez 

Muzeum POLIN. Mogli też aktywnie włączyć się w 

akcję i wykonać zgodnie z zaprezentowaną w 

materiałach filmowych instrukcją symbol Akcji Żonkile- 

a mianowicie papierowy kwiat.  

Uczniowie podczas lekcji on-line dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami po obejrzeniu filmów. 

 

 

 

 

 

Opracowała Agnieszka Kraińska – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie 



 10 

4. Destination Imagination 

 

 

W ramach przypomnienia  

 

 
 

 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła brała udział w programie DI (Destination Imagination) 

i po raz kolejny uzyskała certyfikat „Szkoły innowacji". 

 

 

 

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. 
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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 w naszym Programie dzieci i młodzież rozwiązują Wyzwania samodzielnie. 

W tym roku Olimpiada Ogólnopolska miała charakter wirtualny. Miarkowa drużyna DI 

FlyUp podjęła się udziału w Filmowych Wyzwaniach. Dostosowanie się do nowych zasad 

wymagało od nas odwagi, pomysłowości, elastyczności, współpracy na odległość i zdobycia 

nowych, technologicznych umiejętności.  

 

 

Drużyna wzięła po raz kolejny udział 

w wyzwaniu technicznym, miała 

zaprojektować i zbudować wynalazek, 

stworzyć i zaprezentować historię 

o tym, jak, wybrany przez nas problem 

zostaje rozwiązany przy użyciu tego 

wynalazku, zintegrować artefakt 

wynalazku z prezentacją tak, aby 

ukazać proces tworzenia wynalazku, 

zaprojektować i zbudować scenografię, 

która ukaże, jak rozwiązanie 

wybranego przez nas problemu, 

wpływa na rzeczywistość, stworzyć 

i zaprezentować dwa Atrybuty 

Drużyny, które ukażą 

zainteresowania drużyny, jej zdolności, 

silne strony i talenty.  

 

 

 

Naszym wynalazkiem był wózek dziecięcy 

działający na zasadzie elektrycznej hulajnogi.  

Z racji nowej formuły nie przyznawano 

miejsc za poszczególne wyzwania a jedynie 

nagrody specjalne. Trenerzy drużyny: 

Dagmara Zazulak i Elżbieta Klemens 

uzyskały nagrodę Trenerek Roku za 

zaangażowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Dagmara Zazulak – trenerka DI 

nauczycielka języka polskiego 
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5. Miarkowicze w trosce o środowisko 

Global Youth Deliberation On Energy Futures 

 

 W roku szkolnym 2019/2020 ILO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki 

miało zaszczyt reprezentować Polskę w międzynarodowej inicjatywie, dotyczącej przyszłości 

energetycznej całego świata. 

  

Projekt, zorganizowany dzięki wspólpracy  The Centre for Global Citizenship 

Education and Research, Petrocultures, and Just Powers at the University of Alberta, 

Language and Literacy Education at the University of British Columbia, the Department of 

Communication Arts at the University of Waterloo TakingITGlobal, and the Centre for Global 

Education, wyróżniał się tym, że to właśnie młodzież odgrywała w nim kluczową rolę.  

  

Od października do maja uczniowie brali udział w wielu dyskusjach na temat 

sprawiedliwości energetycznej świata, sposobów pozyskiwania energii, łańcucha dostaw, 

ludzkiej mentalności a także wielu innych, równie ważnych kwestii. Co miesiąc odbywały się 

wideokonferencje, podczas których uczestnicy z prawie dwudziestu krajów, z niemal 

wszystkich kontynentów, mieli okazję wymieniać się poglądami i przemyśleniami na temat 

zagadnień stawianych do rozważenia przez pracowników naukowych University of Alberta 

oraz University of British Columbia. Zwieńczeniem projektu była wideokonferencja „Writer's 

Retreat”, gdzie najbardziej aktywni uczestnicy ILO, Filip Rajpert -  autor comiesięcznych 

blogów tematycznych - oraz Tomasz Kempiński reprezentowali polską młodzież. 
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Pierwotnie najaktywniejsi uczniowie, polecieć mieli w kwietniu 2020 do Lizbony na 

międzynarodową konferencję poświęconą ochronie środowiska  ‘5th International Conference 

on Environmental Pollution, Tratment and Protection (ICEPTP’20). Tam  wszyscy uczestnicy, 

reprezentując swoje kraje, mieli spotkać się wraz z organizatorami twarzą w twarz, jednak 

pandemia SARS-CoV-2 uniemożliwiła realizację tego założenia. Mimo to, młodzież całego 

świata nie poddała się i kontynuowała pracę zdalnie. W czasie ostatniej konferencji, 

składającej się z siedmiu, trzygodzinnych sesji, wybrani uczniowie z całego świata wspólnie 

opracowali prezentację, esej oraz artykuł prasowy, w których dzielą się oni swoją ogromną 

wiedzą, kluczowymi przemyśleniami, a także apelem do mieszkańców wszystkich krajów 

świata, aby ci zjednoczyli się w imię zmian w globalnym sektorze energetycznym. Wyniki tej 

pracy opublikowane zostaną niedługo w mediach na całym świecie oraz w wielu szkołach 

stowarzyszonych UNESCO. Warto dodać, że poniższa grafika autorstwa Filipa Rajperta, 

jednego z uczniów reprezentujących Polskę w czasie ostatniej, globalnej wideokonferencji 

została plakatem całej inicjatywy. 

 
Koordynatorem projektu była nauczycielka języka angielskiego – Beata Pasierbek 

Opracowała: Beata Pasierbek 
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6. Edukacja regionalna 

 

 Projekt Mapa tożsamości Żor - społeczność żydowska i jej ślady w regionie  

 

Projekt był realizowany od września do listopada 2019. W jego ramach odbyło się wiele 

wydarzeń, jednak tym najważniejszym było włączenie do niego młodzieży z żorskich szkół 

średnich m.in. Zespołu Szkół nr 1. 

 

Wsparci przez ekspertów od skomplikowanej multietnicznej i multikulturowej przeszłości 

Górnego Śląska licealiści i licealistki wzięli udział w warsztatach teatralnych i storytellingu, 

a potem pogłębili swoją wiedzę o Żydach i judaizmie podczas spotkania z przedstawicielem 

gminy żydowskiej i zwiedzania miejscowego cmentarza żydowskiego.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie wykorzystali świeżo nabyte 

umiejętności i zdobyte informacje do 

opowiedzenia na nowo lokalnej żydowskiej 

historii w serii podcastów, które osnute były wokół biografii Stefanie Zweig. Jej rodzina 

prowadziła w Żorach hotel, została zmuszona do ucieczki z nazistowskich Niemiec i znalazła 

schronienie w Kenii. Uczestnicy i uczestniczki projektu użyli tej „herstorii” jako inspiracji i 

klamry spinającej wielowątkową opowieść, która przywraca pamięć o żorskiej społeczności 

żydowskiej w trudnych czasach przedednia II wojny światowej. Podcasty ich autorstwa są 

dostępne na stronie regionalnego muzeum: 

https://skarbnica.muzeum.gliwice.pl/category/edukacja/lo/. 

 

Opracowała Agnieszka Kraińska- nauczycielka wiedzy o społeczeństwie 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fskarbnica.muzeum.gliwice.pl%2Fcategory%2Fedukacja%2Flo%2F%3Ffbclid%3DIwAR10KgZONxGBqn-yjaYF5xj2MT10eiWlj_7ccktDUbS83LbukMdldCKLj4c&h=AT12F43IEj-9KXGkw_4F_43AbSMLN5VD7OczsRfNrc0EvTQ-BWo0ZbOpCerDQFQK0U4Cayp7DkyVHKN28DYBHmiH6q13ovQ3R0I8kjUbS_bOoxORetTR5-GvoI_JwsUXCM7T30ex_qLVHxU-bMNIu0e3Om1YyI_55RxdDuc4U8ffNvBN3kGCeU4N_RJEZpTCLLiL1DVamFgxCw54rmJuZ223sbPACyehOrBI3ZhZ3VjMvTcUZ-Kfit_sHnD2jF0CEkb9-xYxCIYFJjCT3Et-QHgPu2dldJnXS3ajKjbA6CQOujj1WMRldPCJSrNX97yO5o4g1WzTZQ_01BA9WVPPFVQJQqSXbovYYmSmBsRqcReAq5dWKrJEaE_ulF0ekQa6Ak5qlJWWOpSxysLVKv57yKTo54-lCGK0vje_qKgpesm5fIAgq7PAxpKNcGuk47fAeIsb1ryDD4EnpHLeueSCc4atqAzlYwXNC4mvUj4izA5n-j9AkZZ7K2PfCiLOLMcwb9RSbpSBTldIMRauXcCiYl7RR_HHYNHvKIypX3R1-innksf9cVpwlTcXfHtm5Ks2k1XRGldPNa5fzr8sWmYAOkVzF-ZP6lyfp_hysmkP0nP2K0zGpOwKxJjJDZ4iNOiIOHJ8w7YXbQmgbZvmHNky1CwUCfmTkBT5e45Yk-Bt05bYXUK7eVJDf-ffJgqgYupUzH2vqWuE7jHmBjEaMWnxwaHtzqPj9xx7R4oGQvmQbV4SBfD2q1U3ty0Te1oNUSMgTUeKQhx601Dhu_QgM1ur5dXjEAnQWdSLZBPOfzp2uMgOgKAtDaiIjZM5ETtZnpIT1-KcV0WOQ_3R1LZ_rDqfVazbsg
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 Rocznica wybuchu I powstania śląskiego 

 

W 2019 roku przypadała 100 rocznica wybuchu I powstania śląskiego. Młodzież klasy I c 

przygotowała z tej okazji okolicznościową wystawę przedstawiającą okoliczności wybuchu 

powstania jego przebieg i skutki. Wystawę można było obejrzeć na corocznie organizowanym 

we wrześniu w naszej szkole Rodzinnym Festynie Miarkowym. Oprócz okolicznościowej 

wystawy uczniowie przygotowali prezentację multimedialną poświęconą powstaniom  

śląskim. Pracę wykonali w ramach projektu, który miał nie tylko za zadanie poznanie 

przeszłości Śląska, ale także zintegrowanie uczniów klasy którzy wspólnie realizowali to 

przedsięwzięcie. 

Bardzo ciekawą formą upamiętnienia I powstania śląskiego okazał się udział uczniów naszej 

szkoły w koncercie Wojciecha Ciuraja w MOK. Koncert pt. „Iskry w popiele” to rockowo-

folkowe piosenki opowiadające burzliwą historię śląskiej ziemi. W przygotowaniu tego 

muzycznego projektu uczestniczył m.in. wybitny śląski artysta Józef Skrzek. Młodzież 

z jednej strony  mogła usłyszeć bardzo dobrą muzykę i równocześnie zapoznać się 

z wyświetlanymi na scenie materiałami archiwalnymi związanymi z powstaniami śląskimi 

(zdjęciami, mapami, dokumentami). Wprowadzenie historyczne przygotował dla uczniów 

dr Jacek Kurek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

   
 

 

 Wycieczka do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz Nikiszowca 

 

Klasa II c w ramach wycieczki przedmiotowej  z historii 28 października 2019 r uczestniczyła 

w wyjeździe do Katowic. Celem wyjazdu było usystematyzowanie dotychczas zdobytej 

wiedzy z zakresu historii najnowszej i poznanie 

zabytków techniki z naszego regionu. 

Młodzież odwiedziła Śląskie Centrum Wolności 

i Solidarności w Katowicach, gdzie uczestniczyła 

w lekcji muzealnej poświęconej historii najnowszej 

-pacyfikacji kopalni w 1981 roku. Uczestnicy 

wyjazdu zapoznali się z tragiczną historią m.in. 

zwiedzając wystawę w Muzeum Izby Pamięci 

KWK „Wujek”. Zapoznali się z dokładną makietą 

kopalni z odzwierciedleniem przebiegu pacyfikacji 

z dnia 16 grudnia 1981 roku przeprowadzonej 

przez oddziały milicji i wojska, która doprowadziła 

do śmierci 9 górników. Uczniowie mieli możliwość 

zobaczyć autentyczne eksponaty związane z tymi 

wydarzeniami, m.in. hełm zastrzelonego górnika 

noszący ślady śmiertelnej kuli oraz pociski użyte 

podczas pacyfikacji.  

Wiele emocji wywołał film dokumentalny 

Agnieszki Świdzińskiej pt. „Życie z bliznami”. 
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W drugiej części wycieczki zwiedzaliśmy jedną  z głównych historycznych atrakcji miasta- 

Nikiszowiec.  

 

Nikiszowiec leży we wschodniej części Katowic, przy granicy z Mysłowicami. Nazwę swą 

osiedle zawdzięcza zbudowanemu tutaj na początku XX wieku szybowi kopalnianemu 

„Nickischschacht” (dziś „Poniatowski”), który zaś otrzymał swoje miano na cześć barona 

Nickisch von Rosenegk, będącego członkiem rady nadzorczej ówczesnego właściciela tych 

terenów spółki „Spadkobiercy Jerzego Giesche” (niem. „Georg von Giesche’s Erben”). 

Nikiszowiec powstawał w latach 1908-1919, kiedy brakowało już miejsca dla robotników 

w Giszowcu. Projektantami kolonii byli Emil i Georg Zillmannowie. W Nikiszowcu 

wybudowano trzykondygnacyjne ceglane bloki, tworzące czworoboki z wewnętrznymi 

dziedzińcami, na których mieszkańcy mieli do dyspozycji chlewiki, komórki i piece do 

wypieku chleba. W efekcie powstało dziewięć takich budynków  połączonych przewiązkami. 

Uwagę zwracają – również zaprojektowane przez Zillmannów – urozmaicone detale 

architektoniczne, zdobiące wszystkie gmachy. Oczywiście, poza mieszkaniami, na osiedlu 

powstały także m.in. sklepy, szkoły, pralnia i suszarnia. W 1927 roku ukończono budowę 

najefektowniejszego budynku, kościoła św. Anny. Centrum osiedla stanowi rynek, przy 

którym stoi m.in. gmach dawnej gospody z charakterystyczną mozaiką przedstawiającą róże 

na fasadzie. Nikiszowiec był tłem filmów znanych reżyserów, np. Kazimierza Kuca, Lecha 

Majewskiego czy Janusza Kidawy Błońskiego. 

 

 
 

 

Opracowała nauczycielka historii – Joanna Lojza 
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7. Działania na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

 

 Filmocje - zajęcia profilaktyczne z filmem w tle 

 

W roku szkolnym 2019/2020, w ramach szkolnego programu profilaktyczno- 

wychowawczego, pedagożki realizowały autorski cykl pt. „FILMOCJE - zajęcia 

profilaktyczne z filmem w tle”. Celem tych zajęć było poszerzenie świadomości młodzieży na 

temat mechanizmów wchodzenia w uzależnienie oraz zapoznanie ze skutkami działania 

narkotyków - nie tylko na osobę uzależnioną, ale i całą jej rodzinę. Pracowałyśmy w oparciu 

o filmy: „Mój piękny syn” lub „Powrót Bena”. Zajęcia rozpoczynały się od miniwykładu, 

czym są uzależnienia oraz jakie są ich rodzaje. Potem wspólnie oglądaliśmy film, a po 

projekcji młodzież dzieliła  się „na gorąco” wrażeniami i refleksjami. Następnie 

pracowałyśmy metodą dyskusji sokratejskiej, która świetnie wspomaga rozwój kreatywności i 

krytycznego myślenia. Praca z filmem spowodowała  wzrost świadomości młodzieży 

zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalno- społecznej. Warsztaty kończyły się 

przekazaniem uczniom danych kontaktowych do instytucji, gdzie można szukać pomocy. 

 

Opracowały pedagożki: Liliana Marcisz i Renata Gibas 

 Profilaktyka uzależnień 

 

W czerwcu 2020 roku została przeprowadzona online lekcja chemii, na temat substancji 

uzależniających. Tematyka dotyczyła m.in. przeciwdziałania uzależnieniom od nikotyny, 

alkoholu, leków czy narkotyków. 

 

Grupa uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przygotowała bardzo ciekawą 

prezentację multimedialną związaną z działaniem i szkodliwym wpływem substancji 

uzależniających na organizm człowieka. Problem został przedstawiony rówieśnikom z klas 

pierwszych liceum oraz młodszym kolegom z klas ósmych, pobliskiej szkoły podstawowej.  

Młodzież była zaciekawiona tematem profilaktyki uzależnień. Dostarczone informacje 

o skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu, odurzania się narkotykami mają spowodować 

zmianę postaw, a w końcu – nie podejmowanie zachowań ryzykownych. 

Opracowała Magdalena Gębarowska – nauczycielka chemii 
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 Działania profilaktyczne z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 

W listopadzie 1019r. w szkole odbyły się zajęcia warsztatowe na temat profilaktyki cukrzycy. 

Zostały przygotowane  przez uczniów klas 1B i 1E liceum, przeprowadzone były na lekcjach 

wychowawczych w klasach 1 i 2 liceum.  Zajęcia odbyły się z okazji przypadającego 14 

listopada Światowego Dnia Cukrzycy. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się m.in.,  że 

cukrzyca to pierwsza choroba niezakaźna uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku, poznali 

przyczyny cukrzycy, jej rodzaje oraz najczęstsze objawy. Podczas zajęć uczestnicy mieli 

okazję zaznajomić się ze sposobami doraźnej pomocy osobom z objawami hipoglikemii. 

Poruszono również problematykę roli zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia jako 

głównych czynników zapobiegających tej chorobie. Warsztatom towarzyszyła przygotowana 

gazetka oraz ulotki rozdawane po zajęciach warsztatowych zainteresowanym osobom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Marzena Gancarczyk- Gola – nauczycielka biologii 
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 Sport i ekologia – przykładowe działania 

 

Mikołajkowe MIKSTY po raz trzeci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 grudnia w naszej szkole spotkaliśmy się 

ponownie, aby uczcić na sportowo dzień 

„Świętego Mikołaja”. Rozgrywany Mikołajkowy 

Turniej Piłki Siatkowej Miksty 2019 odbył się już 

po raz trzeci. Do zawodów zgłosiło się 11 par. 

Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach, w 

których drużyny rozgrywały mecze systemem 

„każdy z każdym”. 

Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy spotkały 

się w finale i walczyły o miejsca na podium. 

Rywalizacja była zawzięta, ale utrzymana w 

sportowym charakterze z zachowaniem 

wszystkich zasad „fair play”.  

Trwające ponad 3 godziny rozgrywki zostały 

docenione  atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez: Kino Na Starówce, Park Wodny 

Aquarion, Urząd Miasta Żory, sieć sklepów spożywczych MIX, firmę transportową BUS RT, 

nauczycieli wychowania fizycznego - organizatorów turnieju.  

 

Opracowała nauczycielka wychowania fizycznego - Monika Chromik 

 

Zawody sportowo-obronne 

 

23 września w naszej szkole odbyły się 

zawody sportowo-obronne. Młodzież 

musiała się zmierzyć z biegiem po lesie 

na dystansie 4,5 km, sprawdzić celne oko 

oddając strzały z karabinu sportowego 

kbks oraz odnaleźć punkty (lampiony) na 

trasie biegu. Dodatkowo młodzież oddała 

celne strzały z karabinka sportowego 

Beryl 223. Jednym z przyjemniejszych 

punktów zawodów była upieczona 

kiełbaska z ogniska.  
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Mateusz w przedszkolu! 

 

25 lutego 2020 roku odbyły się zajęcia sportowe dla dzieci z grupy E z Przedszkola nr 12 

w Żorach, które poprowadził Mateusz Kaczmarczyk w ramach akcji prozdrowotnej, która 

była warunkiem uczestnictwa w etapie okręgowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 

Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Tematem akcji była profilaktyka otyłości i nadwagi. 

Zajęcia przyniosły dla 

dzieci wiele radości i 

pozytywnej energii. Na 

zakończenie spotkania 

przedszkolaki otrzymały 

pamiątkowe dyplomy oraz 

kosz świeżych owoców. 

 

 

 

 

 

 

Szkolne Mistrzostwa Tenisa Stołowego 
 

23 września w naszej szkole odbyły się 

Szkolne Mistrzostwa Tenisa Stołowego. 

Wszystkie osoby chętne mogły przyjść 

i sprawdzić swoje umiejętności w rozgrywkach 

z innymi grającymi. Mistrzostwa zostały 

rozegrane systemem brazylijskim w miłej 

atmosferze fair-play. 

 

 

 

 

 

 

 
Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie 

 

133 uczniów szkół ponadpodstawowych z 

całej Polski spotkało się w czwartek 5 

grudnia 2019 r. w Opolu, by przystąpić do 

finałowego testu wiedzy Olimpiady Wiedzy i 

Wartości w Sporcie, edycja 6: Polski 

alpinizm i himalaizm. 30 osób z 133 

piszących ostatni etap otrzymało tytuł 

laureata i wśród nich jest aż trzech uczniów 

z naszej szkoły. 

Uczniowie biorący udział w finale 

zakwalifikowali się do niego z etapów 

szkolnych, w których brało udział prawie 

1000 uczniów. Tematyka dotyczyła alpinizmu i himalaizmu Polaków. Uczestnicy konkursu 

musieli wykazać się również znajomością życia świętych, jak również rożnymi tekstami 

papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka. 

 

Opracował nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego 

 Łukasz Ślosarek 
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Inauguracja sportowa 

 

28 października 2019 r. odbyła się 

uroczystość wojewódzkiej inauguracji 

sportowego roku szkolnego 2019/2020 

oraz podsumowania wojewódzkiego 

współzawodnictwa sportowego szkół 

o Puchar Śląskiego Kuratora 

Oświaty za poprzedni rok szkolny. 

Gala wręczenia nagród odbyła się 

w Katowicach, gdzie przedstawiciele  

Zespołu Szkół nr 1 odebrali puchar za 

bardzo wysokie V miejsce we 

współzawodnictwie sportowym 

w województwie śląskim w kategorii 

chłopców szkół ponadpodstawowych.  

 

Opracował nauczyciel wychowania fizycznego Radosław Roś 

 

 
Klasyfikacja sportowa w Żorach 

 

W roku szkolnym 2019/20 uczniowie walczyli o medale w kilkunastu dyscyplinach: 

siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkoatletyce, biegach 

przełajowych, badmintonie oraz pływaniu. Po raz kolejny nasza szkoła wygrała 

współzawodnictwo sportowe szkół ponadpodstawowych w Żorach. 

Zawody na szczeblu wojewódzkim: 
III miejsce – Zespół Szkół Nr 1 tenis stołowy dziewcząt 
VI miejsce – Zespół Szkół Nr 1 badminton chłopców 
XIV miejsce – Zespół Szkół Nr 1 sztafetowe biegi przełajowe 

 

Opracował nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego 

Łukasz Ślosarek 
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 Dzień Bezpiecznego Internetu 
 

11 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, którego celem jest podnoszenie 

świadomości na temat internetu wśród dzieci i nastolatków. U nas w szkole w tym dniu 

zostały zorganizowane lekcje języka angielskiego, w czasie których uczniowie uczestniczyli 

w projekcjach filmowych n/t cyberbullying, zrobili tematyczne plakaty oraz przedstawili 

swoje prezentacje. Nakręcili również krótkie filmiki dotyczące chronienia naszej tożsamości 

w przestrzeni cyfrowej i nauczyli się tworzyć bezpieczne hasła. Oprócz tego mieli możliwość 

pochwalić się swoją kreatywnością, przygotowując gazetkę i tworząc poematy: 

 

„Being careful means to be safe” by Hania Rogalska 

Being safe on internet is nice thing 

Everyone who does it is a king 

try to create a difficult password 

like the complicated corssword 

log out of sites when you're done using tchem 

and try to change the combination often 

Don't share your personal information 

and don't accept strange invitations 

Be careful what you post 

Because sometimes it's a lot of cost 

hearing the words 'internet security' 

we think about its innocence and purity 

change your ignorance and listen to my words 

Turn off your camera and type with latex gloves. 

 

"Safe internet" by Maciek Masny 

The internet is great 

and nowhere offbeat 

helps a lot of people a lot 

because it can be shared through the hot spot 

but it's also dangerous 

and that's why we have nous 

on the internet, we have to be very careful about bad people, 

because getting out of trouble will not be simple 

always install a good anti-virus, 

because without it you will lose all data and you will be furious 

good advice is not to pretend to be someone else, 

because on the Internet it is not a small offense 

remember dear friend that the internet is not a toy 

and you have to behave like a big bo 

 

 

 

Opracowała nauczycielka języka angielskiego Iwona Tlołka 
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8. Działania na rzecz integracji i edukacji środowiska lokalnego 

 

 Edukacja ekologiczna – STOP SMOG 

W ramach projektu STOP SMOG w roku szkolnym 2019/2020  naszej szkole odbyły się 

następujące wydarzenia: 

30września 2019r. odbył się wykład prowadzony przez dr inż. Annę Mainkę 

z Politechniki Śląskiej na temat źródeł emisji niskiej i jej wpływu na organizm człowieka. 

Wykład skierowany dla uczniów klas biologiczno-chemicznych. Podczas wykładu  Pani 

doktor szczegółowo omówiła źródła emisji niskiej, skład zanieczyszczeń emitowanych przez  

różne źródła. Omawiała również oddziaływania poszczególnych  związków chemicznych na 

funkcjonowanie organizmu. Przedstawione zostały  metody oceny jakości powietrza, sposoby 

monitorowania stopnia zanieczyszczenia, lokalizację najbliższych stacji monitoringu 

powietrza. Uczniowie uczyli się  odczytywać dane, informacje podawane przez ośrodki 

monitorujące skład powietrza, poznali poziomy alarmowe zanieczyszczenia oraz działania 

jakie należy podjąć w przypadku ogłoszenia alarmu smogowego 

W nawiązaniu do wykładu dla chętnych uczniów z klas 2D i 2E zorganizowano warsztaty 

na temat emisji niskiej. Na warsztatach uczniowie  przygotowali się do przeprowadzenia akcji 

informacyjnej w młodszych klasach żorskich szkół podstawowych. Warsztaty prowadzone 

były przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. 

W listopadzie i grudniu 2019 r. uczniowie z klasy 2e prowadzili warsztaty dotyczące wpływu 

smogu na organizm człowieka i środowisko przyrodnicze. Warsztaty prowadzone były w 

ramach projektu STOP-SMOG, a przygotowane były dla młodszych kolegów z klas 1-3 

szkoły podstawowej. Uczniowie poprzez zabawę, rysunki, rebusy przekazywali informacje na 

temat zagrożeń jakie niesie ze sobą smog. Opowiadali o tym, gdzie można znaleźć 

wiadomości na temat aktualnego stanu powietrza w Żorach i jakie kroki należy przedsięwziąć 

w przypadku alertu smogowego (bardzo złej jakości powietrza). Warsztaty zostały bardzo 

dobrze przyjęte przez dzieci i cieszyły się dużym powodzeniem. 

 
 

Opracowała: koordynatorka projektu STOP SMOG  

– nauczycielka biologii - Marzena Gancarczyk-Gola 
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 Miarkowy Festyn Rodzinny po raz XIX 

 

Tradycyjnie spotkaliśmy się w trzecią sobotę września, tradycyjnie dopisały pogoda, humor, 

zaangażowanie i frekwencja.  

 

Ponieważ w maju 2019 nasza szkoła została przyjęta w grono Szkół Stowarzyszonych 

UNESCO, w czasie festynu przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję informacyjną 

o działaniach szkoły i filarach edukacji. Wiele stanowisk, wystaw, dekoracji opatrzonych było 

logo Szkół Stowarzyszonych. Uczniowie klas I i II przygotowali wystawy, instalacje 

i dekoracje na tematy związane z UNESCO. Wśród przedstawianych zagadnień były np.: 

współpraca z Hospicjum, promocja zdrowia, dziedzictwo kulturowe regionu, polskie obiekty 

na liście, zagadnienie zrównoważonego rozwoju, radio, prawo prasowe, etyka dziennikarska. 

Opracowanie wybranych zagadnień pozwoliło szczególnie nowo przyjętym uczniom klas I 

zapoznać się z założeniami działalności Szkoły Stowarzyszonej. 
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Miło jest zawsze spotkać się we własnym gronie w innych okolicznościach, przy cieście 

i przekąskach, miło jest podziwiać znane i nowo odkrywane talenty młodych ludzi 

i oklaskiwać ich występy, miło jest porozmawiać z rodzicami uczniów w sytuacji 

przyjemniejszej niż konsultacje, miło jest spotkać się z absolwentami, dowiedzieć się, co 

u nich słychać, czasem nawet poznać ich dzieci. Temu właśnie służy Miarkowy Festyn 

Rodzinny, który jest imprezą integrującą środowisko szkolne i lokalne już od 19 lat. Nie 

inaczej było w tym roku.  A oto wspomnienia z 21 września 2019r. zatrzymane w kadrze 

przez absolwenta – Pawła Sobika: (Dziękujemy, Pawle, to bardzo MIŁO  z Twojej strony) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Barbara Perenc – koordynator festynu 
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 Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Szkoła do Hymnu 

W piątek 8 listopada 2019r. odbyła się ogólnopolska akcja Szkoła do Hymnu, w którą 

włączyło się ponad 19 tysięcy szkół w całej Polsce. Również społeczność naszej szkoły 

punktualnie o symbolicznej godzinie 11.11 na boisku szkolnym wspólnie odśpiewała 

4 zwrotki hymnu narodowego. Uczniowie odczytali też wstęp do Konstytucji. Uczciliśmy 

bohaterstwo i waleczność naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli 

wróciła na mapę Europy. 
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Ognisko Patriotyczne 

 

Ognisko Patriotyczne to inicjatywa, która polega na wspólnym śpiewaniu pieśni 

patriotycznych z okresu powstań, I i II wojny światowej, poznawaniu historii tych pieśni 

i tych wydarzeń. Uczniowie oraz mieszkańcy miasta mają możliwość wzięcia udziału 

w niezwykłej i barwnej lekcji historii. 

 

W organizację naszej środowiskowej imprezy, która odbyła się 12 listopada 2019 roku, 

włączyło się Centrum Organizacji Pozarządowych, a Ognisko Patriotyczne zorganizowane 

zostało w formie projektu. Jego celami były:  

 Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej  

 Budowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej oraz dzielnicowej 

 Integracja środowiska lokalnego 

 Aktywizacja uczniów, rodziców i mieszkańców, a także organizacji lokalnych 
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Było nam bardzo miło, że goście nie odmówili przyjęcia naszego zaproszenia. 

Wraz z Panem Prezydentem Miasta Waldemarem Sochą, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta 

Żory Panem Jackiem Świerkockim, Wizytatorem Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Delagatury w Rybniku Panią Mariolą Juraszek-Morawską, Naczelnikiem Wydziału Edukacji 

Panią Bożeną Dąbrowską wraz z pracownikami, zastępcą Naczelnika wydziału Edukacji 

Panem Dominikiem Krusberskim, Dowódcą JRG w Żorach starszym kapitanem Panem 

Krzysztofem Kusiem, Dyrektorem Centrum Organizacji Pozarządowych Panem Jackiem 

Arasimem, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach Panem Stanisławem 

Ratajczykiem, Komendantem Hufca ZHP w Żorach Panią Anną Buksą, Księdzem 

Proboszczem parafii św. Filipa i Jakuba Stanisławem Gańczorzem, przedstawicielami 

Bractwa Kurkowego w Żorach Panem Leszkiem Kowalczykiem, Panem Tadeuszem Kapą, 

dyrektorami żorskich szkół, drużynami harcerzy i zuchów, nauczycielami i uczniami oraz 

mieszkańcami Żor mogliśmy zaśpiewać pieśni patriotyczne z różnych okresów naszych 

trudnych dziejów. 

 

Tradycyjnie, po zakończeniu ogniska, wszyscy chętni częstowali się grochówką oraz kiełbasą 

i gorącą herbatą.  

Opracowała Urszula Machalica – dyrektor szkoły 
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 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury 

 

Odległość szkoły od Miejskiego Ośrodka Kultury (300 m) sprzyja dobrej współpracy . 

 

Uczniowie często korzystają z oferty warsztatów i uczestniczą w eventach organizowanych 

przez MOK. Równocześnie nauczyciele naszej szkoły współtworzą ofertę zajęć Miejskiego 

Ośrodka Kultury (np. chór, zajęcia teatralne, flamenco, …) Sale MOKu: teatralna i plenerowa 

wykorzystywane są podczas imprez szkolnych oraz uroczystości, w których uczestniczą 

rodzice, władze miasta i byli pracownicy szkoły, a także podczas bieżących wydarzeń 

i wykładów o zasięgu miejskim, a organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.  

Uczniowie chętnie współtworzą ważne wydarzenia szkolne organizowane w MOKu, gdyż 

lokalizacja przedsięwzięcia w eleganckiej sali nadaje mu rangi i uroczystego charakteru.  

 

Uczniowie (pod opieką nauczycieli) angażują się także w działania Miejskiego Ośrodka 

Kultury na rzecz środowiska, tradycyjnie już pomagają przy organizacji dnia otwartego  

godnie reprezentując szkołę. 

7 września, podczas dni otwartych MOK-u w Żorach, uczniowie naszej szkoły zorganizowali 

„Miarkową kawiarenkę”. Domowe ciasta upieczone przez naszych uczniów (i zapewne ich 

rodziców), aromatyczna kawa, lemoniada i inne smakołyki zaspokajały apetyt zwiedzających 

gości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Barbara Perenc 
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 Projekt muzyczny Ballada na do widzenia 

 

Czas pandemii nie mógł stać się przeszkodą w działaniu artystycznym uczniów naszej szkoły. 

Śpiewająca młodzież Miarki, chórzyści VOCE SEGRETO i ich przyjaciele z innych szkół 

chętnie podeszli do zadań projektu, gdzie w warunkach domowych, przy skutecznym udziale 

zdobyczy techniki (mikrofony, smartfony, rejestratory dźwięku) dokonywali nagrań audio 

swoich partii wokalnych, rozpisanych wcześniej w aranżacji utworu. Z kolei instrumentaliści 

(a byli nimi uczniowie kształcący się również w żorskiej Szkole Muzycznej ) zrealizowali 

swój ślad dzięki naturalnym brzmieniom swoich instrumentów, zarówno dętych jak 

i strunowych. Taka baza żywej muzyki stała się bardzo dobrym, miłym dla ucha oparciem dla 

dogrywanych głosów. 

Końcowym elementem dzieła był montaż poszczególnych głosów w jeden track. 

A towarzyszyło temu wspaniałe uczucie: słyszeć jak powstaje z kawałków gotowa całość!!! 

Kompletna piosenka poszła następnie w ręce „filmowca”. Sympatyzujący z chórzystami 

nauczyciel z żorskiej szkoły podstawowej zajął się realizacją video klipu, dodając do zdjęć 

kilka ciekawych efektów wizualnych o iście ekspresyjnym charakterze. 

W ten sposób mogliśmy pożegnać się z absolwentami naszej Miarkowej Szkoły w tym roku 

szkolnym, wyrażając za tekstem utworu wiele życzeń na ich dalszą drogę edukacji jak i życia. 

 

… to jest nasza ballada na do widzenia 

… na lepszy los, pogodny sen, przychylność gwiazd 

… nim czas, złośliwy czas wszystko pozmienia 

… żegnamy was 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował Andrzej Marciniec - nauczyciel muzyki i dyrygent chóru 
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9. W trosce o język i dziedzictwo audiowizualne 

 

 Pojedynek na Słowa 

 

29 listopada 2019, jak co roku o tej porze, w Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach 

odbył się kolejny etap eliminacji turnieju artystycznego „Pojedynek na Słowa”. Jest to 

rywalizacja, w której uczniowie szkół średnich konkurują ze sobą w sztuce recytowania 

poezji i jej muzycznych interpretacjach. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 9 szkół z Rybnika, 

Żor i Wodzisławia Śląskiego. 

Drużyna naszej szkoły wystąpiła w składzie (nazwiska podane według kolejności 

występowania):   Sylwia Orszulik (3a), Piotr Łomozik (1a), Natalia Bartoszek (3b), 

Aleksandra Świtacz (3b), Dominika Myśliwiec (3b), Bartosz Świtacz (1a). Aranżował 

utwory i akompaniował już po raz 6  - nadzwyczaj utalentowany Paweł Gwóźdź (3a). 

 W konkursie prócz uczniów biorą udział również nauczyciele. 

 

- Występowanie nauczycieli przed uczniami jest trudne, ale jak nic innego buduje autorytet – 

mówiła Jadwiga Demczuk Bronowska - dyrektor artystyczna Pojedynku na Słowa: 

Występowanie przed młodzieżą, którą się uczy w innej roli, w roli artysty śpiewającego lub 

mówiącego poezję, to nie jest takie łatwe. Trema ogromna, obciążenie, ale dzięki temu też ten 

nauczyciel zyskuje zupełnie inny wizerunek potem w tej szkole. Okazuje się, że takie ukryte 

talenty wśród nauczycieli, wśród pedagogów zwyżkują potem takim autorytetem innym, że 

nauczyciel ma jeszcze jakieś pasje, jakieś talenty oprócz tego, że uczy np. fizyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani profesor Beata Kurzeja wraz z mężem Romanem po raz kolejny swoim występem 

zdobyli 30 punktów dla naszej Miarkowej drużyny. 

Każda drużyna oceniana jest przez profesjonalne jury. W tym roku rywalizujące drużyny 

oceniało jury w składzie: Maria Meyer, Grażyna Tabor oraz Helena Zaik. 

- Tak naprawdę jednak nieważne, kto wygrał, ważne, że młodzież czyta i śpiewa poezję- 

mówiła Maria Meyer - jedna z jurorek, aktorka Teatru Rozrywki w Chorzowie: 

Ja jestem po raz kolejny zadowolona, oczarowana, szczęśliwa, że jest znowu młodzież, która 

czyta dodatkowo poezję i musi wysłuchać iluś fantastycznych piosenek i to już tworzy nam 

człowieka kultury. Będziemy mieli społeczeństwo znowu wzbogacone o ludzi, dla których 

kultura szeroko rozumiana jest ważna. Przecież to jest fantastyczne, to tylko ozłocić 
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nauczycieli, te szkoły i sponsorów, którzy dają na to kasę. Jeżeli ktoś mówi, że kultura się 

sama finansuje, to jest bzdura. 

 

 

Szkolna drużyna zabiera ze sobą kolegów – kibiców. Uczniowie klas IIIb i Ia, którzy 

kibicowali naszej drużynie podczas tego popołudnia, uczestniczyli w niezapomnianym 

koncercie. Musieliśmy jako kibice z Miarki ciągle rozprostowywać kciuki trzymane za naszą 

drużynę, by oklaskiwać nie tylko ją, ale także występy naszych adwersarzy. Ten miły przymus 

wynikał z niezwykle wysokiego poziomu wszystkich prezentacji. Na scenie DK 

w Chwałowicach zagościły: brawurowy akompaniament, słowa mocne i liryczne, piękne 

teksty skłaniające do refleksji, szczypta humoru, dawka satyry i ironii i zapadające w pamięć 

historie opowiedziane w wierszach i piosenkach. 

Nie tylko widzowie docenili poziom artystów - jury często przyznawało najwyższe noty, 

a czasem składając (poza protokołem) dostępne noty (1-10) w sekwencje cyfr 

nadregulaminowych wskazywało, że brakuje skali, by ocenić młode artystki i młodych 

artystów. 

W końcowej klasyfikacji różnice punktów pomiędzy drużynami były wręcz aptekarskie. 

Nasza szkoła zajęła miejsce trzecie. Wszystkim artystom podziękować trzeba za wzruszenia 

i piękno, którymi nas obdarowali podczas tego święta poezji. 

 

Finał tegorocznej edycji Pojedynku na Słowa odbył się 7 lutego 2020   w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej. Gościem specjalnym był Maciej Zakościelny 

.  
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Aktor dał ponad półgodzinny koncert i zachwycił publiczność. Już podczas wręczenia nagród 

pogratulował organizatorom pomysłu na Pojedynek na Słowa. Niech ten konkurs trwa do 

końca świata i o jeden dzień dłużej – powiedział Maciej Zakościelny. 

 

W finałowym Pojedynku na Słowa nie tylko wyłoniona zostaje zwycięska drużyna, ale także  

przyznaje się nagrody dla wybitnych osobowości artystycznych. Wśród wyróżnionych 

wykonawców – interpretatorów poezji śpiewanej znalazł się Piotr Łomozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nagrodę dla najlepszego wokalisty 17 edycji Pojedynku na Słowa zdobył Bartosz Świtacz. 

 

 

To wspaniałe, że już młodzi wykonawcy z pierwszych klas zdobywają nagrody i wyróżnienia, 

bo to znaczy, że odchodzący trzecioklasiści będą mieli swoich następców, że impreza 

naprawdę jest kuźnią talentów i przynosi nieocenione wyniki dla artystycznego rozwoju 

młodego człowieka. 



 34 

Obcowanie z mową wiązaną rozwija wyobraźnię i wzbogaca osobowość. Pozwala oderwać 

się od codzienności i spojrzeć w głąb siebie. Dlatego też niezmiernie cieszy kolejna z rzędu 

nagroda dla Dominiki Myśliwiec za oryginalny sposób interpretacji współczesnej literatury. 

 

 

 

Pojedynek na Słowa to bardzo dobry pomysł na upowszechnianie kultury słowa wśród 

współczesnej młodzieży. Łączy walory artystyczne i emocje, co daje niestandardowe walory 

edukacyjne. I nie liczy się zwycięstwo drużyny, a zwycięstwo poezji. 

Maria Meyer (jedna z jurorek) stwierdziła: Uważam, że wszyscy wygraliśmy. Przeczytaliśmy 

więcej tomików poezji i wysłuchaliśmy więcej muzyki. Wygrani są też nauczyciele i my. To nasi 

widzowie chodzący do kin, teatrów – ludzie wychowani w kulturze. 

 

Opracowała Barbara Szulik – Silka – nauczycielka języka polskiego 

 – opiekunka artystyczna i merytoryczna drużyny 
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 Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

 

W roku 2020 szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,  święta 

ustanowionego przez UNESCO, przypadły na przełom lutego i marca. 21 lutego uczniowie 

mogli zapoznać się z gazetką  przy wejściu do szkoły. Gazetka przedstawiała historię  tego 

dnia oraz te błędy językowe, które najczęściej popełniamy. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  okazji Święta Języka Ojczystego zaplanowaliśmy kilka przedsięwzięć mających  

przypominać  o tym, że język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego 

dziedzictwa kulturowego ludzkości. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie 

porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na 

zrozumieniu, tolerancji i dialogu. 

Tegoroczne obchody święta zwrócić miały uwagę społeczności szkolnej na potrzebę troski 

o język ojczysty, promocję jego poprawnego stosowania, ochronę różnorodności językowej 

jako źródła dziedzictwa kulturowego. Niestety z powodu trwającej sytuacji epidemicznej w 

naszym kraju nie wszystkie zaplanowane przez nas działania  mogły się odbyć, m.in. Konkurs  

Poezji Śpiewanej i Konkurs Poetycki. Udało się zrealizować stałe punkty programu 

obchodów, czyli szkolne dyktando otwierające obchody tegorocznego święta oraz potyczki 

językowe -drużynowy konkurs wiedzy o języku polskim.  

 

Szkolne dyktando 
 

Od dyktanda sprawdzającego znajomość reguł polskiej ortografii i interpunkcji rozpoczęły się 

21 lutego Dni Języka Ojczystego w naszej szkole. Chęć zmierzenia się z zawiłościami 

polskiej pisowni wyrazili uczniowie zarówno z klas pogimnazjalnych, jak i po szkole 

podstawowej. Młodzież świetnie poradziła sobie z dyktandem, choć dla wielu tekst okazał się 

trudny. A zwyciężyła uczennica pierwszej klasy liceum po szkole podstawowej. Szkoda, że 

sytuacja nie pozwoliła nam-organizatorom osobiście wręczyć nagród. W następnym roku 

szkolnym na pewno nadrobimy zaległości.        
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Miarkowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim 
    

W obchody tegorocznego Dnia Języka Ojczystego zaangażowała się klasa humanistyczna 1 

CN, która zaplanowała i przeprowadziła dwuetapowy  Konkurs Wiedzy o Języku Polskim dla 

uczniów klas liceum i technikum po szkole podstawowej. 

Do I etapu zaprosiliśmy uczniów pięciu klas: 1AN, 1BN, 1DN, 1EN, 1ANT. Podczas lekcji 

uczniowie pisali krótki test sprawdzający wiedzę z zakresu wszystkich działów gramatyki 

języka polskiego oraz gwary śląskiej. W ten sposób wyłoniliśmy po dwie osoby z każdej 

klasy, które najlepiej poradziły sobie z zagadnieniami. Dwuosobowe drużyny reprezentowały 

swoje klasy w finale turnieju polonistycznego, który odbył się 9 marca 2020 r. Uczestnicy 

finału opartego na zasadach popularnego teleturnieju "Jeden z dziesięciu" , odpowiadali na 

pytania z zakresu kultury polskiej: literatury i filmu oraz kultury języka polskiego. 

Po emocjonującym pojedynku jury ogłosiło werdykt: I miejsce zajęła drużyna reprezentująca 

klasę 1EN, II miejsce przyznano klasie IAN, zaś III miejsce zdobyła klasa I DN. Po 

zakończeniu konkursu upamiętniliśmy chwilę wręczenia dyplomów. Krótką relację 

z przebiegu finału konkursu umieściliśmy na  szkolnej stronie Facebooka. 

 

 

 

Co dało nam to przedsięwzięcie? Na pewno przyjemność pracy w zespole. Jako klasa 

sprawdziliśmy swoje umiejętności współpracy, planowania, organizowania i realizowania 

projektu od tworzenia zasad konkursu i przygotowywanie  komunikatów  na stronę szkoły, 

plakatu, tworzenie zadań, aż po przeprowadzenie finału. Ćwiczyliśmy własne kompetencje 

językowe i utrwaliliśmy swoją wiedzę, przygotowując pytania i sprawdzając poprawność 

odpowiedzi. Myślę, że takie działania sprzyjają większej integracji zespołu klasowego oraz 

kształtowaniem postaw odpowiedzialności. Klasa I CN spisała się na medal! 

 

Niestety nie  udało się przeprowadzić dwóch przedsięwzięć mających na celu promowanie 

kultury słowa - Turnieju poetyckiego oraz Konkursu recytatorskiego  i konkursu poezji 

śpiewanej zaplanowanych na koniec marca. Jednak mamy nadzieję, że zrealizujemy je po 

powrocie do szkoły. 

 

 

Opracowały nauczycielki języka polskiego: Olga Marciniak i Renata Rosenstrauch 
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 Działalność biblioteki szkolnej na rzecz promowania czytelnictwa i ochrony 

dziedzictwa audiowizualnego 

 

Działania biblioteki szkolnej obejmowały szereg różnych akcji.  To, co udało się zrealizować, 

przedstawiamy  w poniższych punktach. W czasie zdalnego nauczania szczególnym miejscem 

naszej pracy stał się profil facebookowy naszej biblioteki. Tam motywowałyśmy uczniów do 

zainteresowania się książką, czytelnictwem, udziałem w wirtualnym zwiedzaniu muzeów 

i innych placówek kulturalno- oświatowych, zachęcałyśmy do oglądania filmowych adaptacji 

lektur, książek poszerzających ogólną wiedzę uczniów, informowałyśmy na naszych stronach 

o zarządzeniach, informacjach pochodzących ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej 

czy Kuratorium Oświaty, umieszczałyśmy informacje dotyczące nowości książkowych, 

propozycje online  spotkań z autorami, rozwijałyśmy edukację czytelniczą i medialną. Za 

pośrednictwem profilu ogłaszałyśmy również konkursy. 

Natomiast uczniowie drogą elektroniczną przesyłali nam 

odpowiedzi  np. do konkursu na ułożenie krzyżówki do 

swojej ulubionej książki. 

 

Miarkowy Boockrossing  
 

Na pierwszym i drugim piętrze szkoły znajdują się półki, 

gdzie uczniowie i nauczyciele przynoszą swoje książki 

i zabierają inne.  Akcja trwała cały rok szkolny. 

 
 

Akcja Narodowe Czytanie 
 

Akcja Narodowego Czytania została rozpoczęta w 2012 roku. 

W bieżącym roku szkolnym Para Prezydencka zaproponowała 

do czytania osiem lektur. W naszej szkole do akcji włączyły 

się ze swoimi nauczycielami następujące klasy: 3g wybrała 

„Katarynkę” Bolesława Prusa; 2d, 3b, 1bn, 1d wybrały 

„Rozdziobią nas kruki, wrony...” Stefana Żeromskiego; 3c, 

2e  wybrały „Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej; 1cn wybrała „Sachema” Henryka 

Sienkiewicza. 
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Głośne czytanie książek na długich przerwach  w grupach uczniów. W ciągu całego roku 

szkolnego grupa przychodziła do czytelni i na głos czytała wybrane książki lub ich fragmenty. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia czytelnicze dla Starszaków 

W środę 23 października  trzy pierwszoklasistki posługując się tekstem literackim 

poprowadziły zajęcia czytelniczo-ekologiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 

w Żorach. Dzieci dowiedziały się czym jest smog i jak można walczyć z nim na co dzień. 

„Gdyby krążył nad nami smok, balibyśmy się wychodzić na zewnątrz... A tymczasem 

w powietrzu znajduje się coś o wiele groźniejszego niż on”. Po zajęciach, które okazały się 

też świetną zabawą, wszyscy młodzi "adepci ekologii" otrzymali medale - każdy przecież 

zasłużył na miano przyjaciela Ziemi! Ta lekcja z pewnością zapadła przedszkolakom 

w pamięć i pomoże im w przyszłości troszczyć się o środowisko - nasz wspólny dom! 

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
 

Hasło święta w 2019 r.: „WYOBRAŹ SOBIE...” 

Obchody święta w bibliotece naszej szkoły wyglądały następująco: 

o W czytelni odbył się  kiermasz książek używanych. 

o „Podaruj książkę bibliotece” – można było ofiarować bibliotece książkę. 

o „Podaruj grę planszową”-  można było ofiarować bibliotece gry planszowe. 

o Odbył się konkurs literacki: Gustaw Herling Grudziński – życie i twórczość z 

okazji ROKU HERLINGA GRUDZIŃSKIEGO. 

o „Ciastowy dzień” – chętne klasy przygotowały  ciasta na sprzedaż, dochód został  

przeznaczony na zakup zaproponowanych przez te klasy książek do biblioteki. 

o Tworzenie książki zaczynającej się od słów „Wyobraź sobie...”. Uczniowie 

przychodzący do biblioteki wspólnie pisali książkę. 

o Konkurs fotograficzny: celem konkursu było pokazanie, że uczniowie w naszej 

szkole czytają. Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęcia z książką. 
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Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień jest 

obchodzony 21 listopada. 

W okolicach tego dnia przygotowaliśmy gazetkę  przy 

wejściu do szkoły. Można było 

wpisać się do Księgi Życzliwości, która znajdowała się w 

bibliotece, Rozdawany był Dekalog Człowieka Życzliwego. 

Zachęcaliśmy, aby w klasach zrobić sobie tak zwane 

„Umilaczki” 

 

Rozpropagowałyśmy wśród społeczności szkolnej 

Ogólnopolską  Akcję „Upoluj książkę”. Polegała ona na 

zeskanowaniu kodów qr  i dzięki ściągnięciu aplikacji 

można było otrzymać dostęp  do 12 ebookow i 

audiobooków. 
 

 

Randka z książką.  Celem akcji zorganizowanej z okazji 

„Walentynek” było wypożyczenie książki w ciemno. Książki 

były opakowane w szary papier z elementami 

walentynkowymi. Zostały wybrane przez grupę uczniów współpracujących z biblioteką, a 

pochodziły z różnych działów tematycznych, 

nie traktowały tylko o miłości. Przy okazji tej 

akcji zauważamy większe niż zwykle 

zainteresowanie książką spoza kanonu lektur 

szkolnych. Wystarczy zmienić oprawę, 

miejsce wypożyczenia i stosunek do tego, co 

zwyczajne, jest odmienny. 
 

 

 
 
 
 

Konkurs na ułożenie krzyżówki i Lapbooka do ulubionej książki. Konkurs ten został 

zorganizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich   

obchodzonego 23 kwietnia.  Również w ramach tego święta  zorganizowany został konkurs 

„Wokół zagadkowych lektur.” Na profilu facebookowym  codziennie od marca  do końca 

czerwca  umieszczane były zagadki związane z danymi lekturami szkolnymi. 
 

Konkurs na grę planszową do ulubionej książki celem konkursu było przygotowanie 

planszy, regulaminu, instrukcji do gry planszowej do swojej ulubionej książki. 
 

W naszej pracy szukamy różnych sposobów  dotarcia do młodego czytelnika.  Obserwujemy 

różne podejścia do czytelnictwa: jest grupa ludzi, która rzeczywiście pasjonuje się literatura, 

jest grupa, która czyta tylko lektury, niestety są i tacy, którzy czytają tylko streszczenia. 

Szukamy sposobu, aby dotrzeć do każdej grupy i każdą grupę włączyć w nasze działania. 

Młodzi ludzi oczekują nowości, czegoś kreatywnego, niekonwencjonalnego. Dla 

współczesnego młodego człowieka musi się coś dziać.  Nie może być nudno. Na pewno 

w naszej pracy musimy rozwijać profil facebookowy.  

 

Opracowały bibliotekarki: Magdalena Polok i Lucyna Wyszyńska 
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 Inne działania na rzecz ochrony różnorodności językowej, dziedzictwa kulturowego 

i audiowizualnego oraz promowania kultury słowa 

 

Udział uczniów w konkursach recytatorskich i literackich 

 

Celem promowania kultury słowa jest nie tylko troska o piękno języka, którym posługujemy 

się na co dzień, ale także zwrócenie uwagi na jego walory artystyczne. Dlatego staramy się 

realizować te zadania  poprzez zachęcanie uczniów do własnej twórczości oraz uczestnictwa 

w konkursach recytatorskich i literackich. 

 

Uczniowie naszej szkoły, jak co 

roku, przygotowywali się m.in. do 

XVII Ogólnopolskich Jesiennych 

Spotkań Artystycznych "Ballo" - 

Żory 2020 oraz XVII 

Powiatowego Konkursu 

literackiego na wiersz i małą 

formę prozą "Na skrzydłach 

wyobraźni". W pierwszym z nich 

w kategorii recytacja wiersza 

miejsce II zdobyła uczennica 1AT 

-Alicja Motyka, a III- uczennica 

ICN- Amelia Połeć, wyróżnienie 

za interpretację własnego wiersza 

uzyskała Oliwia Skaźnik  z klasy 

ICN. W Konkursie Powiatowym na wiersz i małą formę prozą "Na skrzydłach wyobraźni 

miejsce III zajęła utalentowana uczennica klasy humanistycznej ICN -Oliwia Skaźnik 

 

 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży 

„Kacze Pióro”, organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach uzyskała Natalia 

Hanusek, utalentowana poetka, tegoroczna maturzystka, uczennica klasy III C. Została także 

wyróżniona w Turnieju Poetyckim Jednego Wiersza o Laur Plateranki. 

Zuzanna Białas, uczennica klasy 2c, zajęła II miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie 

Literackim na Opowiadanie Fantastyczne PIGMALION FANTASTYKI, a jej opowiadanie 

znajdzie się w zbiorze debiutanckich opowiadań młodych twórców literatury fantastycznej. 

Liczne sukcesy uczniów świadczą o wrażliwości młodzieży na piękno języka, niezwykłej 

wyobraźni literackiej, pracy włożonej w doskonalenie własnego warsztatu językowego, 

a także o potrzebie młodych ludzi do ekspresji twórczej, co staramy się wspierać 

w codziennej pracy. 
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Współpraca z Filharmonią Śląską 

 

Jedną z form działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego jest kontynuacja współpracy 

z Filharmonią Śląską im. H.M. Góreckiego w Katowicach i udział w cyklicznym projekcie 

Młoda Filharmonia. Celem projektu  jest wprowadzenie młodzieży w  bogactwo świata 

muzyki poważnej oraz przekazywanie wiedzy o polskich kompozytorach. Podobnie jak 

w ubiegłym roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła  w kilku koncertach edukacyjnych.  

W tym roku zaplanowaliśmy 4 wizyty w Filharmonii Śląskiej, z których zrealizowaliśmy 

tylko dwie z powodu sytuacji epidemicznej. 

 

W listopadzie 2019 r. klasa 1DN  uczestniczyła w pierwszej z nich. Młodzież miała okazję 

usłyszeć utwory inspirowane tańcami ludowymi w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej. 

Były to kompozycje Wojciecha Kilara, wśród których rozbrzmiała Orawa – pełna 

podhalańskich motywów, żywiołowa, emocjonująca i ekscytująca grą barw. Filharmonicy 

śląscy zagrali także poloneza z filmu Pan Tadeusz, który z ekranu wkradł się na wszystkie 

studniówki i zyskał nowe, pozafilmowe życie. Na zakończenie usłyszeliśmy uwerturę do 

opery Hrabina Stanisława Moniuszki -którego imię decyzją  sejmu RP nosi rok 2019. Poza 

tym usłyszeliśmy kompozycje innych słynnych polskich twórców takich, jak Henryka 

M.Góreckiego, W. Lutosławskiego, H. Wieniawskiego. Koncert dostarczył wiedzy na temat 

takich  polskich tańców ludowych jak oberek , kujawiak czy polonez. Dodatkowych wrażeń 

estetycznych dostarczył nam  występ uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 

Baletowej w Bytomiu. 

 

Na kolejną wizytę do Filharmonii 

w lutym bieżącego roku wybrały się 

2 klasy: ICN i jedna z tegorocznych 

klas maturalnych - IIIB. Tym razem 

młodzież mogła zapoznać się 

z kompozytorami muzyki filmowej. 

W filmowy świat wprowadziła nas 

słowem Regina Gowarzewska, a zza 

pulpitu dyrygenckiego Orkiestrę 

Symfoniczną Filharmonii Śląskiej 

poprowadził Maciej Sztor. Dodatkową 

atrakcją było to, że jednym  

z członków Orkiestry była nasza 

uczennica Agata Szolc. 

 

Opracowała Olga Marciniak – nauczycielka języka polskiego 
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Wzruszające spotkanie międzypokoleniowe w ramach akcji Narodowego Czytania 

W piątek, 6 września 2019, w ramach akcji Narodowego Czytania, uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Żorach, wraz z opiekunką panią Gabrielą Żurkowską, 

udali się z wizytą do Dziennego Domu „Senior +” w Roju, aby podzielić się z podopiecznymi 

radością obcowania z pięknem literatury i cieszyć się swoim towarzystwem przy lekturze 

„Katarynki” Bolesława Prusa. Lektorkami były Natalia, Agata, Hania, Hania-Dorota, Oliwia, 

Janka, fotografowali – Giovanni i Karol. 

 

Oto relacja uczennic spisana przez jedną z nich, Natalię Hanusek. 

Do czytania wybraliśmy tę nowelę, gdyż spośród pozostałych ośmiu utworów wyróżnia się 

pozytywnym przesłaniem, daje nadzieję i porusza uniwersalne treści, takie jak pomoc innym 

i optymistyczny pogląd na życie. Pokazuje, jak zwyczajne otwarcie się na potrzeby drugiego 

człowieka może zmienić jego negatywne postrzeganie rzeczywistości i uczynić świat lepszym. 

Nowelka została bardzo ciepło przyjęta przez podopiecznych Domu Seniora, którzy żywo 

reagowali na wzruszającą fabułę, a po jej przedstawieniu spędziliśmy trochę czasu    na 

rozmowie z naszymi słuchaczami. W czasie dyskusji przedstawiono nam p. Wiktorię Krasę, 

jedną z pierwszych nauczycielek w Żorach, która w parę chwil przeniosła nas do czasów 

okupacji i okresu międzywojennego. Dziewięćdziesięciosześcioletnia Pani Wiktoria 

wzruszająco   i z niezwykłymi szczegółami wprowadziła nas w  rzeczywistość, o której pisali 

artyści w nowelach - była to lekcja żywej historii. To niecodzienne doświadczenie pozwoliło 

poczuć i zobaczyć ten okres oczami konkretnej osoby, będącej blisko nas, a nie przez pryzmat 

podręczników do historii. Tragedie, problemy i cierpienia,  a także radości i sposoby na życie 

w tak ciężkich czasach, dały nam obraz doświadczeń człowieka, dla którego wojna była 

codziennością i na stałe wpisała się w jego świadomość,  rzutując na przyszłość. Mieliśmy też 

okazję rozważyć, jak cenna była nauka i samokształcenie w tamtym okresie. Mimo wszystko, 

mówiła pani Wiktoria, młodzi ludzie potrafili  przezwyciężyć te trudności, organizując 

wspólną naukę rzemiosła, przedstawienia (na podstawie ważnych kulturowo dzieł, jak 

„Lalka”, „Chłopi” czy „Pan Tadeusz”) czy pielęgnując piętnowaną polskość wśród 

młodszych kolegów i koleżanek - jak wspominała Pani Wiktoria. 
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Byliśmy pod wrażeniem pięknego języka i daru narracyjnego pani Wiktorii. 

To niezapomniane, wzruszające przeżycie, wywołane przez lekturę „Katarynki”  poszerzyło 

nasze spojrzenie na życie, pozwoliło zrozumieć, w jak spokojnych czasach teraz żyjemy 

i docenić to, co mamy. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu nasza przygoda z Domem Seniora 

w Roju     się nie skończy i z chęcią odpowiemy na zaproszenie, by ponownie odwiedzić 

pensjonariuszy i wysłuchać opowieści o doświadczeniach minionych czasów. 

Jesteśmy naprawdę wdzięczni za gorące przyjęcie, serdeczność i otwarcie się seniorów 

na młodego człowieka. Dziękujemy serdecznie pani koordynator, Aleksandrze Adamczyk,  

za umożliwienie nam spotkania i za zaproszenie na następne czytanie literatury. 

 

Opracowała Gabriela Żurkowska - nauczycielka języka polskiego 

 

 

 

CINIBA 

 

 

 

 

Wycieczki klas maturalnych do CINiBA – jedynej tego 

rodzaju instytucji w Polsce stała się już tradycją naszej 

szkoły.  

 

W piątek 27 września 2019 roku udaliśmy się z klasami maturalnymi: 3c i 3b do Centrum 

Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Poznaliśmy zasady 

zachowania się i korzystania z bogatych zbiorów biblioteki akademickiej. Zostaliśmy 

oprowadzeni po miejscach, w których nigdy jako czytelnicy nie będziemy mieli okazji 

przebywać np. w magazynie podziemnym, przy wrzutni książek, w pomieszczeniu, w którym 

znajduje się sprzęt na wypadek pożaru, czy w pracowni z prezentowanymi zbiorami 

specjalnymi. W tym ostatnim uczestniczyliśmy w lekcji „Biblioteczne Naj...”. Podczas zajęć 

zaprezentowano nam m.in. pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, 

zakupione przez bibliotekę w ostatnich latach. Cena tego egzemplarza uświadomiła nam, że 

warto inwestować w niektóre książki, jak i to, że z wielu książek nigdy nie będziemy mogli 

korzystać poza biblioteką. Po wizycie w bibliotece udaliśmy się do Muzeum Śląskiego gdzie 

uczniowie brali czynny udział w warsztatach: ”Analiza i interpretacja obrazów – sztuka 

współczesna”. Zostaliśmy podzieleni na grupy, z których każda miała inne zadanie do 

wykonania na podstawie prezentowanych w tym dziale dzieł sztuki. Rozumienie sztuki 

współczesnej wymaga wielu spotkań. Mamy nadzieję, że ta wizyta będzie dla części 

uczestników początkiem przygody z galeriami sztuki. 

 

 

 

Opracowała Lucyna Wyszyńska – bibliotekarka 
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10. Współpraca z Wydziałem Kultur i Literatur Uniwersytetu Śląskiego 

 

 

Wieloletnia współpraca naszego liceum z Wydziałem Kultur i Literatur Uniwersytetu 

Śląskiego (opisywana systematycznie w poprzednich sprawozdaniach), wspólne 

organizowanie wielu inicjatyw, rosnące zainteresowanie kulturą Kanady oraz współpraca 

z Ambasadą Kanadyjską w Polsce przyczyniły się do nowej inicjatywy, projektu 

edukacyjnego: Discover Canada. Projekt obejmuje szerokie spektrum działań, współpracę 

nauczycieli i uczniów łącząc wiele przedmiotów nauczania. 

 

Jego cele to m.in.: 

 przybliżenie uczniom wiadomości na temat  tradycji, kultury, geografii, polityki 

Kanady, 

 rozwijanie kompetencji interkulturowych, 

 promowanie otwartości, tolerancji, szacunku dla różnorodności kulturowej, świata bez 

uprzedzeń i dyskryminacji, 

 rozwijanie świadomości ekologicznej   - uświadamianie zagrożeń związanych ze 

zmianami klimatycznymi i potrzeby współpracy wszystkich narodów dla ratowania 

naszej planety dla przyszłych pokoleń, 

 rozwijanie umiejętności językowych, komunikacyjnych, technologicznych. 

 

Ponieważ poszczególnie działania składające się na realizację projektu dotyczą różnych 

zakresów działalności szkół stowarzyszonych UNESCO, niektóre z nich zostały opisane 

w innych miejscach niniejszego sprawozdania. I tak: 

 

 W klasie dwujęzycznej 2c pani Bożena Żurkowska prowadziła w języku angielskim 

zajęcia z przedmiotu dodatkowego - wiedzy o społeczeństwie Kanady, które opisała 

w punkcie 1 (Prowadzenie szeroko pojętej edukacji obywatelskiej) 

 Kolejna, istotna część projektu związana była z ochroną środowiska i  dotyczyła 

przyszłości energetycznej całego świata. Projekt Global Youth Deliberation On 

Energy Future został opisany w punkcie 5 

 W tym roku szkolnym odbyła się już siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Kanadzie - Discover Canada – przedsięwzięcie zostało opisane 

w punkcie 11 
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Oprócz tego: 

 

 Klasy 1bN i 1c zostały objęte honorowym patronatem Ambasady Kanadyjskiej 

w Polsce.  
 W klasach dwujęzycznych 3b i 3c na lekcjach przedmiotu dodatkowego o nazwie: 

współczesne życie kulturalne nauczanego w języku angielskim realizowane były 

tematy związane z kulturą, filmem, muzyką i literaturą kanadyjską. Młodzież 

przygotowywała prezentacje multimedialne o wielkich pisarzach kanadyjskich, 

popularnych twórcach muzyki i filmu a także o ciekawostkach i stereotypach 

związanych z Kanadą.   

 Na corocznym Festynie Miarkowym młodzież zorganizowała Kawiarenkę 

Kanadyjską. Uczniowie przygotowali wspaniałe dekoracje i sprzedawali naleśniki 

z syropem klonowym i ciasteczka nanaimo, które sami upiekli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Beata Pasierbek – nauczycielka języka angielskiego 

 i przedmiotu dodatkowego: współczesne życie kulturalne 
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11. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2020 

 

W tym roku szkolnym odbyła się już siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Kanadzie - Discover Canada. Jest to pionierska w skali kraju inicjatywa, która  realizowana 

jest przez naszą szkołę dzięki współpracy z Wydziałem Filologii Angielskiej Uniwersytetu 

Śląskiego. 

Konkurs  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 ponadpodstawowych 

i ma na celu propagowanie kultury kanadyjskiej, rozbudzanie zainteresowania nauką języka 

angielskiego, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez 

studiowanie literatury naukowej oraz promowanie i kształtowanie postawy otwartości 

kulturowej. 

Konkurs jak co roku zakładał przeprowadzenie 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, 

zgłosiło się ponad 1600 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 pani Jeanette Sautner, Doradcy Politycznego 

w Ambasadzie Kanady w Warszawie oraz wysłuchać jej wykładu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020, to rok wyjątkowy, epidemia Covid-19 uniemożliwiła przeprowadzenie finału 

zaplanowanego na kwiecień, kiedy to niestety zostaliśmy poddani przymusowej kwarantannie 

w naszych domach. Decyzją komisji konkursowej, uczestnicy półfinału, którzy uzyskali 

największą ilość punktów zostali finalistami konkursu i otrzymali indeksy na filologię 

angielską Uniwersytetu Śląskiego oraz listy gratulacyjne i upominki od Ambasady 

Kanadyjskiej w Polsce. 

Opracowała Beata Pasierbek – nauczycielka języka angielskiego 

i współorganizatorka konkursu 
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12. Międzynarodowe wymiany młodzieży 

 

 Wymiana polsko-czeska 

16.10.2019 

I ZNOWU SIĘ WIDZIMY... 

I nadszedł ten dzień… Ponownie 

wyruszyliśmy do  Orlovej, aby spotkać 

się z naszymi przyjaciółmi z Czech. W 

tym roku podczas spotkania w szkole, 

uczniowie mieli za zadanie rozwiązać 

test dotyczący naszej wspólnej 

przeszłości oraz różnic językowych. 

Wszyscy bawili się dobrze rozwiązując 

zawiłość niektórych pojęć oraz 

poznając fakty dotyczące naszej 

wymiany. Po tych pełnych wrażeń 

wspomnieniach wyruszyliśmy do 

Muzeum Techniki Tatra w Kopřivnice.  

 

Jest to Muzeum Regionalne w którym dużą 

częścią eksponatów są samochody marki 

TATRA. Znajdują się tam liczne pojazdy 

osobowe, sportowe, ciężarowe, kolejowe czy 

wojskowe jakie były produkowane w ostatnim 

stuleciu przez zakłady Tatra. Obejrzeć można 

tu m.in. replikę samochodu "Präsident" z 1897 

(pierwszego automobilu wyprodukowanego w 

ówczesnych Austro-Węgrzech), unikatowy 

motorowy wóz kolejowy  "Slovenská 

strela" (Słowacka strzała), Tatrę 603, stanowiącą protoplastę Volkswagena Garbusa Tatrę 

T97, kabriolet T57, czy zaliczaną do klasy aut luksusowych Tatrę 613.  

Ekspozycję uzupełnia 

siedem audiowizualnych boksów, które 

oferują wyczerpujące informacje w formie 

sekwencji video, wystawione modele i 

nowatorskie projekty pojazdów, trofea z 

różnych turniejów sportowych oraz 

fotografie dokumentujące produkty Tatry, 

których się nie udało zachować do dnia 

dzisiejszego.  

 

W Muzeum tym mogliśmy również 

zwiedzić wystawę i poznać historię 

najsłynniejszego czeskiego biegacza 

Emila Zatopka. Był nazywany „Czeską 

Lokomotywą”- długodystansowiec, 

czterokrotny złoty medalista olimpijski, 

18-krotny rekordzista świata, trzykrotny 

mistrz Europy, wielokrotny mistrz 

Czechosłowacji. Uważany za jednego z 

najlepszych lekkoatletów wszech czasów.  
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Jest jedynym zawodnikiem, który na jednych igrzyskach olimpijskich zdobył trzy złote 

medale w biegach na 5000 m, 10 000 m i maratonie (dokonał tego w 1952 roku). 

Wielokrotnie ustanawiał rekordy świata, jako pierwszy człowiek pobiegł 10 000 m poniżej 29 

minut, z kolei w biegu godzinnym jako pierwszy przebiegł więcej niż 20 000 m.                 Od 

1948 do 1954 roku był niepokonany w biegach na 10 000 m. Po Zwiedzaniu muzeum 

pojechaliśmy do Štramberka, gdzie wokół prostokątnego rynku o pochyłej płycie (położonego 

na stoku wzgórza zamkowego) znajduje się zespół murowanych domów o cechach 

późnobarokowych i klasycystycznych oraz barokowy kościół parafialny pw. św. Jana 

Nepomucena z lat 1721–1723. Nad miastem i mocno pochylonym rynkiem góruje zalesione 

wzgórze z pozostałościami zamku Štramberk oraz zachowaną wieżą o nazwie Trúba. 

Mieliśmy okazję spróbować sławnych Uszy Sztramberskich - cukierniczego wyrobu 

z lekkiego ciasta piernikowego w kształcie rożka. Pełni pozytywnej energii wróciliśmy 

do Żor i już nie możemy się doczekać kiedy nasi przyjaciele przyjadą do nas.  

Do zobaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Monika Chromik 

 – nauczycielka wychowania fizycznego i koordynatorka wymiany polsko-czeskiej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%BAba_(%C5%A0tramberk)
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 Wymiana polsko –niemiecka 

 

22 uczestników 22-giej polsko-niemieckiej wymiany uczniów  Żory – Ebern 

 

W dniach 12-19 października 2019 dwudziestu uczniów i dwóch nauczycieli naszej szkoły po 

raz kolejny - bo już 22  -  uczestniczyło w projekcie  wymiany z zaprzyjaźnioną szkołą 

Friedrich-Rückert-Gymnasium w Ebern, w pięknym rejonie Franken w Bawarii. 

 

 

 
 

Program projektu wymiany młodzieży realizowany w Ebern (Bawaria) był niezwykle bogaty 

w elementy edukacyjne w wielu obszarach, ale  nawiązywał  też do tematu przewodniego – 

„So schmeckt Bayern”, czyli „Tak smakuje Bawaria”. Jest to  kontynuacja naszego 

ubiegłorocznego - bardzo udanego i „smacznego” projektu  z elementami kulinarnymi.  

W programie realizowanym w zeszłym roku w Polsce  podążaliśmy za przysłowiem: „przez 

żołądek do serca” naszych przyjaciół w Ebern  

 

W tym roku ważnym punktem programu było pieczenie pierników – (Nürnberger Lebkuchen) 

-oczywiście w Norymberdze-  i poznanie historii pojawienia się tego słodkiego smakołyku 

znanego na całym świecie. W drodze powrotnej piechotą do dworca spojrzeliśmy na 

Norymbergę raz jeszcze zajadając się bułkami z pysznymi kiełbaskami (Bratwürste).  
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Kolejnym punktem w naszym programie była wizyta w mieście Bamberg. W czasie 

tradycyjnego zwiedzania przewodnik ukazał nam także kulinarne oblicze tego miasta, jego 

smaki i zapachy. 

   

Program projektu w uroczej Frankonii obejmował również edukację historyczną i językową, 

a spotkania, te oficjalne z burmistrzem Ebern czy dyrektorem FRG  i te codzienne, rodzinne, 

zbudowały dobre relacje z rodzinami goszczącymi i partnerami i doprowadziły do wielu 

przyjaźni i planów na kolejne miesiące, nawet lata.   

 

Podczas pobytu w FRG w Ebern grupa polskich uczniów uczestniczyła w lekcjach języka 

niemieckiego,  omawiała naszą wspólną historię i kulturę, zapoznała się również z systemem  

szkolnictwa w Niemczech, z  planami rozwoju zaprzyjaźnionej szkoły i rozbudowy jej 

budynku oraz realizowanymi nowymi projektami, np. z USA.  

 

W programie były wizyty w muzeach i zwiedzanie takich miast jak:  Norymberga (podróż 

historycznym tramwajem), Ratyzbona nad Dunajem ze słynną rzymską Warownią  Castra 

Regina, następnie grupa była  z wizytą w niedaleko położonej świątyni  Walhalla 

upamiętniającej sławne postaci historyczne niemieckojęzycznego kręgu kulturowego. 

Edukacja regionalna obejmowała zwiedzanie urokliwego miasteczka Königsberg, słynącego 

nie tylko ze smacznych regionalnych potraw, ale też z oryginalnych i odnowionych 

budynków z muru pruskiego (szachulec) oraz  znanego na świecie astronoma, astrologa i 

matematyka:  Regiomontanusa. Podczas wycieczki po rejonie Hassberge grupa polska była 

również w Parku Przyrody Steigerwald, gdzie uczniowie wędrując ścieżką edukacyjną  

wierzchołkami drzew (Baumwipfelpfad) na różnych wysokościach, mogli podziwiać 

zapierające dech w piersiach widoki i spacerujące pod nimi zwierzęta.  

 

 
 

 

Refleksje uczniów :  

„...W ciągu tego tygodnia bardzo zżyliśmy się z naszymi partnerami oraz rodzinami, więc 

powrót do Żor nie był dla wszystkich taki prosty.”  

„…Wymiana polsko-niemiecka dała nam możliwość poznania wielu pięknych miejsc, 

podszlifowania umiejętności w języku niemieckim, lecz przede wszystkim zawarcia 

przyjaźni, które (mamy nadzieję) będą trwały latami…”  

”… Czekamy na naszych przyjaciół wiosną w Polsce…”  

 „..Wymiana jest super, ale za krótko …” 
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Pożegnanie przed powrotem do Polski to taniec i śmiech przez łzy…choć nikt wtedy nie 

wiedział jeszcze, że epidemia COViD19 pokrzyżuje nasze plany i nie spotkamy się w Polsce 

wiosną 2020…   

 

 

Przed Bożym Narodzeniem udało nam się  spontanicznie zorganizować i wysłać dużą paczkę 

z życzeniami i prezentami dla naszych przyjaciół w FRG Ebern.   Planujemy jednak ugościć 

naszych partnerów w Polsce w kolejnym roku szkolnym, niestety konkretnego terminu nie 

możemy jeszcze ustalić, ale damy radę ! ! !      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała koordynatorka projektu –  

organizatorka corocznej wymiany – Barbara Barglik 
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13. Miarkowicze na szlaku europejskiego dziedzictwa kultury 

 

Wiedeń i Drezno  2019   - nie tylko Jarmarki na celu naszych wyjazdów… 

 

W grudniu 2019 zorganizowano kilka wyjazdów do cesarskiego Wiednia i do barokowego 

Drezna w ramach edukacji międzykulturowej, szczególnie dla uczniów niemal wszystkich 

klas pierwszych liceum. W podróży towarzyszył nam świetny przewodnik, pan Jacek 

Orzechowski, który przygotował dla uczniów bardzo bogaty i intensywny program 

zwiedzania.  Uczniowie mieli okazję poznania słynnych miejsc, tradycji   i zjawisk 

kulturowych u naszych europejskich sąsiadów,  nie pomijając oczywiście wizyty na Jarmarku 

Bożonarodzeniowym. 

 

Wizyta nasza w Dreźnie rozpoczęła  się 

zwiedzaniem słynnego Muzeum Higieny, potem 

Starówki  oraz Galerii Starych Mistrzów, następnie, 

spacerując po Dreźnie słuchaliśmy ciekawych 

opowieści naszego przewodnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmark Świąteczny w Dreźnie jest  najstarszym jarmarkiem w Niemczech. Niepowtarzalny 

nastrój tworzą tu słynna Jodła, Kominiarz na Szczęście i ogromna Świąteczna Piramida. 

Ożywają tu stare, rzemieślnicze tradycje.  Jarmark Bożonarodzeniowy jest najpiękniejszy 

w mroku, dlatego był on naszym ostatnim punktem  pobytu w Dreźnie.  
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Wiedeń jest piękny o każdej porze roku, ale w okresie poprzedzającym Święta Bożego 

Narodzenia jest najpiękniejszy! Zamienia się w magiczną krainę światełek, drewnianych 

chatek, karuzeli jak z bajki. W powietrzu unosi się zapach przypraw korzennych oraz 

świątecznych przysmaków. W czasie zakupów można posilić się ponczem owocowym 

i pieczonymi kasztanami. A w parku, przy choince, można posłuchać pieśni adwentowych 

w wykonaniu chórów z całej Austrii… 

  

Z naszym przewodnikiem zwiedzanie Wiednia rozpoczęliśmy przed południem w Muzeum 

Historii Naturalnej z niepowtarzalnymi wystawami i unikatowymi eksponatami, kolejna 

grupa uczniów w innym terminie była w Muzeum Historii Sztuki, gdzie podziwiała 

przepiękne kolekcje, m.in. malarstwa europejskiego.  
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W Wiedniu udało nam się również podziwiać dzieła architekta Hundertwassera. Wraz 

z przewodnikiem rozpoczęliśmy zwiedzanie   od historycznego centrum, które wpisane jest 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacerując po dziedzińcu Hofburga i dalej aż do 

Katedry św. Szczepana, słuchaliśmy historii i cennych informacji  i   nie zapomnieliśmy 

o słynnych miejscach i zabytkach takich jak :  Staatsoper (Opera Narodowa), Parlament, 

Rathaus (ratusz), czy słynna Filharmonia Musikverein, skąd corocznie transmitowany jest 

znany wszystkim Koncert Noworoczny.  

 

 

Opracowała nauczycielka języka niemieckiego 

 Barbara Barglik  
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14. Zajęcia międzykulturowe 
 

• Obchody Europejskiego Dnia Języków 
 

 

 
 
 

26 września z okazji Europejskiego Dnia Języków odbył się Szkolny Konkurs Językowo-

Kulturowy o krajach angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego 

obszaru językowego. 

 

W tym roku do quizu zaprosiliśmy uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Zgłosiło się 11 

dwuosobowych drużyn. Po zaciętej rywalizacji i dogrywce zwycięzcami konkursu zostali Jan 

Neugebauer z klasy 1a oraz Bartosz Lala z klasy 1b. 

 

 
 

W promowanie wielojęzyczności w naszej szkole włączyli się chętnie wszyscy uczniowie. 

W ramach obchodów EDJ zorganizowano wystawę na korytarzach szkoły, a na przerwach 

mogliśmy posłuchać muzyki. 

Różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie 

większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami oraz stanowi 

kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. 

 

 

Opracowała Hanna Oleś – nauczycielka języka hiszpańskiego 
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 Udział w projekcie W świecie różnic …w świecie równym 

 

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w projekcie Stowarzyszenia 

Międzykulturowego Maloka i żorskiej Policji “ W świecie różnic … w świecie równym”. 

 

Projekt miał na celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach takich jak: hejt, 

dyskryminacja, czy mowa nienawiści. Podczas zajęć uczniowie mogli uczestniczyć 

w następujących po sobie warsztatach: 

 warsztat 1: "Żory - śladami innych kultur. Tropienie różnorodności". 

 warsztat 2:  "Mapa życia" - skąd pochodzą nasi rodzice i dziadkowie? Jak wielu 

naszych krewnych przeniosło się do innych krajów? 

 warsztat 3:  "Bajki świata". To ćwiczenie wykorzystuje baśnie do pokazania 

sposobu naszego widzenia innych kultur, w tym też stereotypów. 

 warsztat 4:  "Mówią, że jedno zdjęcie jest warte tysiące słów" - projektujemy 

okładki magazynów podróżniczych. 

 warsztat 5: "Przekazy medialne" 

 warsztat 6: "Hejt i mowa nienawiści - jak rozpoznać? jak się bronić?" 

 warsztat 7: "Zapobieganie i zwalczanie przestępstw z nienawiści" 

 

Również nauczyciele nie pozostali obojętni tej tematyce i brali udział w konferencji 

podsumowującej projekt "W RÓWNYM ŚWIECIE", na którym pojawili się przedstawiciele 

magistratu, miejskich instytucji, szkół, podmiotów gospodarczych oraz organizacji 

pozarządowych. Uczestniczyliśmy w dyskusji na temat migracji zarobkowych, powrotnych, 

repatriacyjnych, czy związanych z zawieraniem związków małżeńskich z obywatelami innych 

państw, a co za tym idzie potrzeby przygotowywania społeczeństwa, zwłaszcza ludzi 

młodych, na przyjęcie innych kultur. Zastanawialiśmy się nad dalszymi działaniami 

w mieście, budującymi poczucie bezpieczeństwa oraz postawę otwartości i tolerancji wobec 

innych. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała nauczycielka wiedzy o społeczeństwie Agnieszka Kraińska 
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 Mniejszości narodowe i etniczne 

 

W klasie 2c przeprowadzona została lekcja wprowadzająca dotycząca problematyki 

mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Uczniowie zapoznali się z przepisami prawa, 

które chronią te mniejszości w naszym państwie, nie pomijając zapisów Konstytucji. 

 

Następnie uczniowie podzielili się na grupy 3-4 osobowe i wybrali mniejszość, którą 

zaprezentują w wyznaczonym terminie. Prezentacja obejmować miała przedstawienie 

wydarzeń historycznych, które spowodowały, że ta mniejszość zamieszkuje Polskę, tradycji, 

w tym charakterystycznych strojów związanych z folklorem tej mniejszości. 

Zadaniem uczniów było nauczenie się kilku prostych zwrotów językowych, które pozwolą 

np. powitać się, podziękować itp.  

 

Ostatnim - dobrowolnym elementem prezentacji, było przygotowanie przez uczniów jednej 

z potraw mniejszości i częstowanie  pozostałych uczniów. 

 

W tym roku młodzież wybrała następujące mniejszości: niemiecką, rosyjską, ukraińską, 

żydowską, czeską, słowacką, romską, kaszubską, śląską. 

 

Zajęcia pozwalają młodzieży poznać otaczający nas świat, który jest różnorodny i niezwykle 

ciekawy i pasjonujący. Świat równy i zróżnicowany. 

 

 

Opracowała nauczycielka wiedzy o społeczeństwie Agnieszka Kraińska 
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IV Dni Kultury Żydowskiej 

 

IV Dni Kultury Żydowskiej - Przywrócić Pamięci “ Kuchnia żydowska”, to wydarzenie 

mające na celu przybliżenie historii społeczności żydowskiej, która pozostawiła ślady swego 

istnienia w naszym mieście. Podczas wydarzenia odbywają się warsztaty m.in dla uczniów 

żorskich szkół, pokazy filmowe oraz wykłady połączone z koncertem. 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli m.in w warsztatach hebrajskiego, tańca żydowskiego, 

storytelling oraz geograficznych. 

W tej edycji Dni Kultury Żydowskiej wzięło udział łącznie 5 klas. 

To wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez miejskich z dużym udziałem 

młodzieży szkolnej. 

Zajęcia odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury i Muzeum Miejskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Agnieszka Kraińska – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie 

 

 



 59 

15. Prowadzenie i propagowanie działalności charytatywnej 

 

 Zaangażowanie w akcje 

 

Nasza szkoła bierze udział w wielu 

różnych akcjach charytatywnych. 

Działania mają  nie tylko zasięg miejski 

ale również  ogólnopolski czy 

międzynarodowy. We wszystkie akcje 

angażują się uczniowie, nauczyciele 

i wszyscy pracownicy szkoły.  

Dostrzegamy ogromną wrażliwość naszej 

społeczności na potrzeby, problemy 

drugiego człowieka.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Akcje: Każdy znaczek wspiera misje i  

Komórka na misje. 

 

W tym roku szkolnym kolejny raz uczestniczyliśmy w akcji „Każdy znaczek wspiera misje”. 

Akcja polega na zbieraniu znaczków, które następnie są wysyłane do Księży Werbistów. 

Werbiści sprzedają te znaczki jako makulaturę do krajów misyjnych. Na placówkach 

misyjnych z uzbieranych środków misjonarze kupują leki, opatrunki i jedzenie dla 

potrzebujących. Udało nam się zebrać 750 znaczków.  

Kolejna akcja, do której włączyła się nasza szkoła  we współpracy z księżmi werbistami, to  

zbieranie zużytych i niepotrzebnych komórek.  
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Akcja na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 

 

W piątek 6 grudnia 2019 roku udaliśmy się z uczennicami klasy 3b do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach. Dla wychowanków ośrodka 

mieliśmy przygotowany występ z okazji Dnia Mikołaja. Były śpiewające aniołki, i zimowe 

śnieżki, na które tak wszyscy czekali. Była tańcząca zima zła ale nikt jej za taką nie uważał. 

Wszyscy dobrze się bawili ponieważ dopiero co pożegnali Mikołaja w tradycyjnym, pięknym 

stroju, z długą brodą, wąsami i wielką czapą. Dziewczyny z klasy maturalnej miały dla 

wychowanków przygotowane owoce, słodycze i pomoce plastyczne do zajęć 

terapeutycznych. Do wypracowania darów przyczyniła się cała społeczność szkoły poprzez 

organizowane od września akcje sprzedaży ciast. Występ został jak co roku bardzo dobrze 

przyjęty przez ośrodek. Cieszymy się, że nas pamiętają i czekają na kolejne spotkanie z nami. 

 
Marzycielska poczta 

 

Celem akcji jest pisanie listów i kartkę do chorych dzieci. 

Od kilku już lat nasi uczniowie otoczyli pamięcią 

Martynkę. W okolicach świąt wielkanocnych i Bożego 

Narodzenia piszemy listy kartki z życzenia ale również 

ze słowami wsparcia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Góra grosza 

 

Ogólnopolska akcji zbierania groszy. Nasi uczniowie 

i nauczyciele również się włączyli w tę akcje. Udało się 

zebrać ok. 740 zł. Pieniądze zostały przekazane 

Towarzystwu Nasz Dom. Towarzystwo z uzyskanych 

środków wspiera dzieci, które wychowują się poza swoją 

rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. 
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Szlachetna Paczka  

 

Już po raz piąty uczniowie "Miarki" włączyli się w ogólnopolską akcję "Szlachetna Paczka". 

16 klas było zaangażowanych w organizację prezentów dla samotnej pani. Dzięki wielkiemu 

sercu naszej młodzieży, szkoła po raz kolejny mogła uczestniczyć w weekendzie cudów. 

Kiedy w sobotę dostarczyliśmy naszą szkolną szlachetną paczkę do pani Olgi, były chwile 

łez, wzruszenia i podziękowań dla młodzieży.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zbiórka nakrętek  

 

Kolejną akcją naszej szkoły jest zbiórka plastikowych nakrętek.  Każdego roku zebrane 

nakrętki przekazujemy na różne cele. W roku szkolnym 2019/20 systematycznie 

wspieraliśmy młodą dziewczynę Karolinę. 
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 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

 

12 stycznia 2020r. po raz kolejny uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję charytatywną 

– 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Miarkowa" kawiarenka w MOK-u 

w Żorach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie serwowali przepyszne 

domowe wypieki, galaretki, kawę i inne napoje. Dowodem na smakowite rzeczy 

w kawiarence była zebrana kwota, najwyższa od czasu włączenia się w tę akcję 

"Miarkowiczów". Młodzież zebrała i przekazała na WOŚP kwotę 2750 zł i 35 groszy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie świąteczne dla pensjonariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Co roku nasza młodzież przygotowuje program 

świąteczny dla pensjonariuszy MOPS-u 

w Żorach. Uczniowie samodzielnie wykonują 

przepiękne kartki bożonarodzeniowe. Wraz 

z nauczycielem pozyskują środki od sponsorów 

na odżywki, witaminy, środki opatrunkowe jak 

również na drobne prezenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 Współpraca z hospicjum 

 

W roku szkolnym 2019/2020  kontynuowaliśmy 

naszą wieloletnią współpracę z Hospicjum 

im. Jana Pawła II w Żorach. 

 

Tegoroczną działalność rozpoczęliśmy od 

zorganizowania kiermaszu rękodzieła pacjentów 

hospicjum w czasie szkolnego festynu. 

(21 września 2019) Rozdawaliśmy również 

cebulki żonkili - symbol nadziei. 

 

Następnie wzięliśmy udział w inauguracji XVII 

edycji programu "Pola Nadziei". W październiku 

kolejny raz uczestniczyliśmy w miejskim 

sadzeniu żonkili i powiększyliśmy nasze szkolne 

"Pole nadziei". 

 

W listopadzie grupa wolontariuszy kwestowała 

przy cmentarzach na rzecz hospicjum w ramach 

akcji "Zapalmy płomyk nadziei". 

 

W grudniu wykonaliśmy kartki świąteczne, które 

zostały przekazane do hospicjum. 

 

W czasie pandemii (w kwietniu i maju) grupa 

wolontariuszek podjęła się szycia maseczek. Pierwsza partia trafiła do hospicjum. 

 

 

 
 



 64 

 Inne działania Szkolnego Koła Wolontariatu 

 
Oprócz współpracy z  hospicjum  Szkolne Koło 

Wolontariatu organizowało i uczestniczyło 

w różnych akcjach na terenie szkoły i poza nią. 

Naszą działalność rozpoczęliśmy od sprzedaży 

ciast  upieczonych przez naszych wolontariuszy, 

aby zdobyć środki potrzebne na działalność. 

Akcja odbyła się  w naszej szkole i dzięki 

otwartości i gotowości pomocy całej społeczności 

szkolnej, akcja zakończyła się sukcesem. :) 

 

Opatrunek na Ratunek - włączyliśmy się 

w ogólnopolską akcję zbierania środków 

opatrunkowych, które zostały przekazane 

szpitalom w Afryce. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych  
świętowaliśmy z podopiecznymi Ośrodka  

Dziennego Pobytu i Terapii dla Osób Starszych 

przy ul. Rybnickiej. Poszliśmy z życzeniami, 

śpiewem i... ciastem. 
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19 listopada  2019 roku wolontariusze naszej szkoły uczestniczyli w Śląskich Olimpiadach 

Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wolontariusze pomagali 

w organizacji zawodów, opiekowali się grupami zawodników, pełnili rolę sędziów oraz 

maskotek. Swoje zadania pełnili z ogromnym zaangażowaniem i wrażliwością. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grudniową sobotę nasi wolontariusze spędzili w supermarkecie "Auchan", gdzie zachęcali 

kupujących do wsparcia zbiórki żywności. Udało się zebrać żywność  i środki czystości, 

które zostały przekazane najbardziej potrzebującym. 

 

W czasie zdalnej nauki, grupa wolontariuszek 

szyła maseczki, które przekazane zostały do 

hospicjum, Miejskiego Domu Pomocy 

Społecznej w Żorach oraz  do naszej szkoły. 

 

W  realizację opisanych akcji  w roku 

szkolnym 2019.2020 zaangażowanych było 

czworo nauczycieli: Anna Strzoda, Magdalena 

Polok, Renata Gibas i ks. Marek Menżyk oraz 

od kilku do kilkudziesięciu uczniów. 

 

 

 

Podejmowane przez nas działania uczą wrażliwości na potrzeby i problemy drugiego 

człowieka - szczególnie chorego, starego, niepełnosprawnego (w środowisku lokalnym 

i globalnym), szacunku do każdego człowieka, oraz bezinteresownej pomocy 

potrzebującym przez poświęcenie swojego czasu, wykorzystanie zdolności i  środków 

materialnych. 

 

 Opracowały nauczycielki religii – Anna Strzoda i Magdalena Polok 
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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) 

 

Czy szkoła uczestniczyła w innych projektach, w tym sugerowanych Szkołom 

Stowarzyszonym UNESCO? 

 

□ This is our Time     □ innych? jakich ?  

 

 

5. W związku z wyjątkową sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa, zamknięciem 

szkół i przestawieniem nauki na system „distance learning”, uprzejmie proszę o jej 

skomentowanie, (jak udało się zmienić sposób pracy z uczniami, podejmowane 

działania, zdobyte doświadczenia w dziedzinie wykorzystania nowych technologii w 

procesie nauczania, co Państwa zaskoczyło, jakie korzyści i problemy wyniknęły dla 

nauczycieli, rodziców i przede wszystkim uczniów). Co z tych doświadczeń wyniknie na 

przyszłe działania edukacyjne - mamy nadzieję, że już w sytuacji normalności. 

 

Zdalne nauczanie związane było, jak wszędzie, z wieloma problemami. Najczęściej spotykane 

problemy większości szkół były wielokrotnie poruszane i szeroko komentowane w mediach 

i raczej nie warto ich po raz kolejny wyliczać, a zamiast tego wyciągnąć konstruktywne 

wnioski. Pomimo nieustającej nadziei na powrót do szkolnej codzienności wielu nauczycieli 

zwracało uwagę na nowo odkryte lub wcześniej nie doceniane formy pracy. Chyba każdy 

z nas dokonał szerszej analizy metod pracy, a kilkoro zechciało podzielić się swoimi 

spostrzeżeniami: 

 

Nauczyciel języka angielskiego: 

W dobie koronawirusa i nauczania zdalnego starałem się oprócz tradycyjnych zajęć z książki 

realizować również lekcje multimedialne, oparte na materiałach anglojęzycznych portalu 

"Medium Daily Digest". Jednym z nich był cykl artykułów "On the couch" czyli ' Na 

kanapie'. Seria ta poruszała ciekawe, mam nadzieję, zagadnienia i problemy współczesnego 

świata. Młodzież po przeczytaniu ich po angielsku, odpowiadała na kilka pytań - coś 

w rodzaju testu. Forma ta ubogaciła tradycyjną lekcję autentycznymi artykułami w języku 

angielskim. 
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Bibliotekarki: 

W czasie pracy zdalnej motywowałyśmy uczniów do zainteresowania się książką, 

czytelnictwem, udziałem w wirtualnym zwiedzaniu muzeów i innych placówek kulturalno-

oświatowych, zachęcałyśmy do oglądania filmowych adaptacji lektur, książek poszerzających 

ogólną wiedzę uczniów, informowałyśmy na naszych stronach o zarządzeniach, wskazówkach 

pochodzących ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej czy Kuratorium Oświaty.  

Korzystałyśmy z różnego typu szkoleń online mających na celu podnoszenie naszych 

kwalifikacji, poprawę naszego kontaktu z uczniami. W tym czasie kontaktowałyśmy 

się z uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego i facebooka biblioteki. 

Przez cały rok szkolny prowadziłyśmy facebooka i stronę internetową biblioteki. Uważamy, 

że należy rozpropagować adres facebooka biblioteki poprzez wychowawców, aby zasięg 

działań był większy, co ułatwiłoby pracę ze wszystkimi uczniami. 

 

Działalność pedagogów: 

Z powodu wybuchu pandemii pomoc psychologiczno – pedagogiczna musiała zostać 

zmodyfikowana i dostosowana do warunków epidemiologicznych. Sytuacja ta była trudna ze 

względu na brak osobistego kontaktu z uczniem (nie każdy miał możliwość swobodnej 

rozmowy). U uczniów zaobserwowano pogorszenie samopoczucia. Część uczniów 

zaskakująco dobrze poradziła sobie z sytuacją izolacji. Dzięki dobrej współpracy 

z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami rozwiązano wiele trudnych sytuacji 

wychowawczych. 

Od 12.03 do 26.06.2020 r. realizowałyśmy zdalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną (on 

line) w następujących formach: 

- poradnictwo i wsparcie dla uczniów 

- poradnictwo i wsparcie dla rodziców i nauczycieli 

- dyżur telefoniczny i dyżury on line 

- tworzenie warsztatu pracy pedagoga on line 

- zamieszczanie w internecie (FB, dziennik elektroniczny, fanpage szkoły) informacji 

dotyczących szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

- uczestnictwo w szkoleniach, kursach, webinariach, czytanie książek, czasopism, 

poszukiwanie wiedzy w Internecie w celu zwiększenia kompetencji zawodowych 

- przesłanie uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego wskazówek, jak obniżyć 

poziom odczuwanego stresu i poprawić sobie nastrój 

- przesłanie nauczycielom za pośrednictwem dziennika elektronicznego wskazówek na temat 

strategii radzenia sobie ze stresem, ćwiczeń oddechowych, relaksacji 

 

 

Reasumując: 

Niewątpliwie wzrosła i wzrastać będzie także w przyszłości kreatywność nauczycieli 

i uczniów, wzrosły umiejętności cyfrowe nauczycieli, a uczniowie bardziej świadomie 

wykorzystują technologię cyfrową do celów edukacyjnych. 

 

6. Współpraca ze Szkołami Stowarzyszonymi UNESCO – zagranicznymi i polskimi. 

Proszę podać kraj i nazwę szkoły: 

 

Friedrich-Rückert-Gymnasium 

Ebern 

Niemcy 

 

7. Czy uprawnione byłoby twierdzenie, że realizacja programów odnoszących się do 

problematyki UNESCO ma wpływ na poprawę jakości kształcenia?  

 

Jak co roku podkreślamy, że świadoma realizacja celów wyznaczonych przez UNESCO 

pozwala lepiej wyznaczyć/sprecyzować kierunki działania szkoły, usystematyzować działania 

całego grona i zróżnicować tematykę przedsięwzięć. Cztery filary edukacji, a także dni, 
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tygodnie i dekady z kalendarza UNESCO i ONZ są jedną z podstaw budowania planu pracy 

szkoły 

 

 

- Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z osiągniętych w tym roku wyników pracy w ramach 

programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO?  

 

Trudno być w pełni usatysfakcjonowanym w sytuacji, kiedy niektóre działania na pewnym 

etapie zostały przerwane, a inne, chociaż zaplanowane, nie odbyły się w ogóle. Jednocześnie 

niniejsze sprawozdanie pokazuje, że mimo wszystko udało się zrealizować wiele cennych 

przedsięwzięć. 

 

8. Szkoła Stowarzyszona UNESCO w środowisku 
 

Rok szkolny 2019/2020 był pierwszym rokiem naszego członkostwa w Sieci Szkół 

Stowarzyszonych. Ten rok rozpoczęliśmy od radosnego newsa oraz umieszczenia skanu 

certyfikatu na stronie głównej naszego liceum. Następnie przeprowadziliśmy szeroko 

zakrojoną akcję informacyjną dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole (ponad 

320 uczniów w 12 klasach pierwszych!) Każda klasa miała za zadanie zgłębić i opracować 

jedno z proponowanych zagadnień problematyki UNESCO i zaprezentować je szerokiej 

publiczności w dowolnej formie w czasie festynu (działania opisane w punkcie 8). Przy 

wejściu do szkoły zostały wyeksponowane informacje o przyjęciu szkoły w grono Szkół 

Stowarzyszonych, informacje te zostały przekazane także rodzicom w trakcie spotkań 

z dyrekcją. Na stronie internetowej systematycznie pojawiały się informacje dotyczące naszej 

działalności, a w specjalnej zakładce pojawiło się kolejne sprawozdanie z działalności 

całorocznej. W jubileuszowej publikacji Kalendarza Żorskiego 2020 przygotowanego na 25-

lecie tego wydawnictwa ukazał się tekst dotyczący włączenia naszego liceum do sieci Szkół 

Stowarzyszonych i naszej drogi do tego sukcesu. 

 

 

9. Kontakty z krajowym Koordynatorem Szkół Stowarzyszonych UNESCO 
 

Dziękujemy za dobrą współpracę 

 

10. Plan pracy na rok 2020\2021 

 

1. Prowadzenie szeroko pojętej edukacji obywatelskiej  

Realizacja programu autorskiego: Edukacja prawna w społeczeństwie obywatelskim w 

klasach ponadgimnazjalnych 

Realizacja modułu prawnego w ramach wiedzy o społeczeństwie w klasach 

ponadpodstawowych 

Realizacja nowego przedmiotu dodatkowego w klasach z modułem kanadyjskim: wiedza 

o społeczeństwie Kanady 

Realizacja programu obywatelskiego i olimpiady: Zwolnieni z teorii 

Realizacja projektu Ogród Społeczny 

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 Żonkile - Upamiętnienie powstania w getcie warszawskim 

• Udział w debatach oksfordzkich 

• Organizacja spotkań z prawnikami 

• Udział w projekcie Amnesty International 
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• Działalność samorządowa młodzieży 

• Działalność uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta 

• Propagowanie kreatywności poprzez udział w programie Destination Imagination 

• Organizacja konkursów na temat praw człowieka i praw dziecka 

•  Organizacja 21 listopada – Dnia Życzliwości  

3. Edukacja regionalna  -zwiększenie nacisku ze względu na pandemię 

• Marsze na orientację  

• Lekcje w terenie: Dębina, Pojezierze Palowickie, Park Piaskownia  

• Lekcja w elektrowni „Łaziska”  

• Lekcje u lokalnych przedsiębiorców i w instytucjach lokalnych: Biblioteka Miejska, 

Muzeum Miejskie, MOSiR, Miejski Ośrodek Kultury, Scena na Starówce, COP, 

Stowarzyszenie Maloka, Right Now, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, 

przedszkola, OREW, PWiK, CLPB, PSG, GasControl 

4. Działania na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia  

• Organizacja Dnia Sportu 

• Udział w szkolnym współzawodnictwie sportowym wg harmonogramu 

• Realizacja dodatkowych zajęć sportowych- SKS 

• Realizacja projektu integracyjnych zajęć outdoorowych 

• Kontynuacja projektu profilaktycznego: Filmocje 

• Udział w konkursie: Sprawni jak żołnierze  

• Organizacja Światowego Dnia Cukrzycy 

• Organizacja Dnia Bezpiecznego Inmternetu 

5. Edukacja ekologiczna w środowisku lokalnym  

• Realizacja programu: STOP SMOG  

• Organizacja Dnia Wody przy współudziale PWiK 

• Organizacja Dnia Ziemi 

6. Inne działania na rzecz integracji i edukacji środowiska lokalnego  

• Targi edukacyjne  

• Festiwal zawodów  

•  Dni otwarte szkoły  

• Realizacja projektu muzycznego: patriotycznie w internecie 

• Powołanie komitetu organizacyjnego jubileuszu stulecia  

• Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego  -dla szkoły i żorskich szkół 

podstawowych  

7. Działalność biblioteki szkolnej na rzecz promowania czytelnictwa i ochrony dziedzictwa 

audiowizualnego  

• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  

8. Inne działania na rzecz ochrony różnorodności językowej, dziedzictwa kulturowego i 

audiowizualnego oraz promowania kultury słowa  

• Udział w Narodowym Czytaniu  

• Udział w Pojedynku na słowa  

• Wycieczka do Muzeum Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej     i Biblioteki 

Akademickiej w Katowicach – jeśli w sytuacji epidemii będzie to możliwe 

9. Oferta edukacyjna szkoły a nauczanie międzykulturowe : realizacja zajęć edukacyjnych z 

przyrody, fizyki, geografii, informatyki, matematyki w języku angielskim, a także zajęć 

dodatkowych w języku angielskim: fizyka w medycynie, wiedza o społeczeństwie 

Kanady, podstawy psychologii, biogeografia 

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

Organizacja Dni Kultury Kanadyjskiej dla uczniów szkoły i uczniów szkół podstawowych 
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11. Międzynarodowe wymiany młodzieży po uzgodnieniu z GIS i KO 

• Wymiana polsko-czeska  

• Wymiana polsko-niemiecka  

• Miarkowicze na szlaku europejskiego dziedzictwa kultury  

• Staż zawodowy w Padwie  

• Miarkowa eskapada do Rzymu, Londynu… 

12. Zajęcia międzykulturowe   

• Obchody Europejskiego Dnia Języków  

• Dni Kultury Żydowskiej w Żorach  - Przywrócić Pamięci  

• Udział w Żorskim Festiwalu Podróży i Nauki OPINIE  

• Organizacja  Dnia Różnorodności Kulturowej  

13. 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  

• Współpraca z Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach  

 

 

 

11. Państwa komentarze, sugestie, uwagi: 

 

 

Nazwisko i imię osoby wypełniającej formularz: 

 

Barbara Perenc,  data 31.07. 2020r. 

 

 

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

