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Szanowni Państwo
Są takie chwile w życiu wspólnot lokalnych,
które zapisują się na długie lata w pamięci
i przechodzą do historii jako bardzo ważne.
Z pewnością Jubileusz 95-lecia Zespołu Szkół nr 1im. Adama Mickiewicza w Lublińcu jest
taką chwilą, jest świętem szkoły i świętem wszystkich, którym bliska jest ta placówka, jest
wydarzeniem niezwykłym, na
które czeka się latami i które
po latach się wspomina.
Jubileusz szkoły jest czasem,
w którym sięgamy w przeszłość.

Przywołujemy w pamięci chwile, które w jakiś szczególny sposób zapisały się w naszej świadomości. Jest to czas radosnego
spotkania z przeszłością, czas
w którym możemy popatrzeć
po latach na siebie nawzajem,
odnaleźć klimat tamtych lat,
kiedy podejmowane były ważne decyzje będące drogowskazem na dalsze drogi życia.

Pierwszy budynek szkoły z lat 1922–1929

Jubileusz stanowi też doskonałą okazję do przekazania
wyrazów uznania dla grona
nauczycielskiego, pracowników szkoły, uczniów i absolwentów opuszczających jej
mury. To dzięki Wam szkoła
zawsze była i jest miejscem,
gdzie nie tylko zdobywa się
wiedzę, ale także wychowanie w duchu patriotyzmu i najwyższych wartości.
Od momentu kiedy we wrześniu 1922 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek, mury tej szkoły
opuściło tysiące absolwentów,
którymi dzisiaj możemy się poszczycić ponieważ wielu z nich
pełni ważne funkcje publiczne

i wykonuje odpowiedzialne zawody. I może właśnie dzisiaj
w sposób szczególny, próbujemy wsłuchać się w głos wielu
pokoleń, aby usłyszeć przesłanie przeszłości, które kształtuje obecną rzeczy wistość całej wspólnoty uczniów i nauczycieli, wszystkich, którzy
tę szkołę tworzą.
W tym szczególnym dniu
chciałbym życzyć Wam – drodzy Nauczyciele, żeby praca
w tej szkole o wielkich tradycjach była zawsze dla Was źródłem satysfakcji i radości z zawodowego rozwoju.
STAROSTA LUBLINIECKI
Joachim Smyła

Nowy, obecny gmach szkoły, oddany do użytku w 1929 roku

Mickiewiczowska
Szkoła Średnia 1922–2017
Jubileusz Zespołu Szkół nr 1
imienia Adama Mickiewicza
jest okazją do przypomnienia
bogatej historii i tradycji
najstarszej szkoły średniej
w Lublińcu, która obchodzi
95-lecie swojej działalności.
Jej początki związane są z budynkiem znajdującym się przy
ówczesnej ulicy Sądowej, gdzie
w 1922 roku umiejscowiono
pierwszą polską szkołę średnią w Lublińcu. Nowo utworzona placówka nosiła kilka nazw
i była płatną szkołą podlegającą władzom Lublińca. Miejskie
Gimnazjum Koedukacyjne, zwane
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także Wyższą Szkołą Miasta Lublińca lub Progimnazjum Miejskim w Lublińcu z Prawami Publiczności, funkcjonowało do
1926 roku. Głównym jego organizatorem z ramienia polskich
władz, które przejęły Lubliniec
w 1922 roku, był ksiądz Jan Szymała, katecheta, społecznik i pedagog, przybyły do Lublińca jako kapelan 74 Pułku Piechoty,
nazwanego później Górnośląskim. Pierwszym dyrektorem
nowoutworzonej placówki został działacz plebiscytowy Rudolf Markiton. Do dziś w Zespole Szkół nr 1 przechowywany
jest dar ks. Szymały dla szkoły, którym było popiersie Adama Mickiewicza. W roku 1926

nastąpiło przejęcie przez władze województwa śląskiego samorządowej dotąd szkoły i powołanie Państwowego Gimnazjum Męskiego imienia Adama
Mickiewicza. Pod dyrekcją doktora Józefa Areckiego nastąpił
szybki rozwój niewielkiej dotąd
placówki. Najbliższym współpracownikiem nowego dyrektora, przysłowiową „prawą ręką”,
był ks. Jan Szymała. To przede
wszystkim dzięki staraniom
tych dwóch pedagogów wybudowano dwa nowe gmachy dla
szkoły, która przejęła kształcenie Polaków mieszkających
w Niemczech, zwłaszcza na Śląsku Opolskim. Dlatego pamięć
o tych zasłużonych postaciach
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jest szczególnie kultywowana
w szkole. W 1997 roku auli szkolnej nadano imię dyrektora Areckiego, a w holu szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą ks. Szymałę. Pierwszy
ze wspomnianych budynków to
okazały gmach, w którym siedzibę ma obecny Zespół Szkół nr 1.
Jego budowa przy ulicy Sobieskiego, trwająca w latach 1928–
1929, pochłonęła niebagatelną
sumę 1,6 miliona złotych, natomiast wyposażenie kolejne 3 miliony. Drugi z gmachów, to równie okazała bursa dla uczniów
gimnazjum, której nadano imię
ks. Konstantego Damrota. Stanęła ona nieopodal pierwszego budynku szkoły, w którym

Szanowni Państwo,

Z tej okazji wydany został
specjalny numer „Ziemi Lublinieckiej”, który właśnie dotarł
do Państwa. Wszystkich zainteresowanych pragnę poinformować, iż obchody jubileuszowe
rozpoczniemy 8 września 2017 r.
o godz. 11.00 uroczystą mszą
świętą w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu przy ul.
Piłsudskiego 6 odprawioną w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz absolwentów – żyjących i zmarłych.
W swej 95-letniej historii nasza
szkoła przechodziła liczne przemiany, obejmowała różne placówki szkolne, funkcjonowała
pod różnymi nazwami. Przed II
wojną światową było to gimnazjum, po wojnie liceum, a od roku 1997 – Zespół Szkół nr 1. Od

1926 r. decyzją Sejmu Śląskiego
patronem szkoły jest Adam Mickiewicz. Nasza szkoła wypracowała bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła
kilka pokoleń ludzi – nauczycieli,
pracowników oraz uczniów i absolwentów.
Nadrzędnym celem wszystkich
działań szkoły była i jest troska
o rozwój osobowości, zdolności
i zainteresowań uczniów, o rozwijanie ich talentów i pasji, a także dobre przygotowanie do dalszej
drogi życiowej w duchu umiłowania Małej i Wielkiej Ojczyzny.
Wymiernym efektem pracy całej kadry pedagogicznej są nie tylko wysokie wyniki egzaminów
maturalnych, nie tylko indywidualne sukcesy uczniów, ale również
osiągnięcia życiowe absolwentów,

którzy świetnie reprezentują miejsce, w którym uczyli się i wychowywali.
Wiedza, umiejętności praktyczne i aktywność całej społeczności
szkolnej pozwoliły stworzyć wiodącą placówkę w zakresie kształcenia w naszym powiecie i regionie. Sukcesy naszych uczniów dają
nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale przede wszystkim satysfakcję i radość.
Dzisiejszy dzień przypomina,
że w szkole najważniejszy jest
uczeń, duszą szkoły – nauczyciel i wychowawca, wsparciem –
rodzice, a dumą – absolwenci. Z
okazji tego wspaniałego jubileuszu DZIĘKUJĘ wszystkim PRZYJACIOŁOM SZKOŁY, którzy przez
lata wspierają nas w różnych działaniach, za okazane serce i bezinteresowną pomoc, dzięki której możliwa jest realizacja wzniosłych celów.
Szczególne podziękowania
kieruję do kadry pedagogicznej,
obecnych i emerytowanych nauczycieli i pracowników, którzy

w 1930 roku otwarto Dom Nauczycielski. W szkolnej bursie
stworzono komfortowe warunki
zamieszkania dla 145 uczniów,
głównie Polaków przybyłych do
Lublińca z Niemiec w celu uzyskania wykształcenia średniego. Związane to było z faktem
utrudniania przez niemieckie
władze otwarcia polskiego gimnazjum na terytorium tego kraju. W 1931 roku Opolan, jak ich
nazywano, uczyło się w lublinieckim gimnazjum 120. Przeprowadzona rok później reforma
szkolnictwa w II Rzeczpospolitej powołała do życia Państwowe
Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne imienia Adama Mickiewicza.
Zastąpiło ono dotychczasową
8-letnią szkołę średnią. Aby uzyskać świadectwo maturalne należało ukończyć 4-letnie gimnazjum, a następnie 2-letnie
liceum oraz zdać egzaminy maturalne. Z zachowanej dokumentacji wynika, że od 1930 roku,
kiedy przeprowadzono w szkole pierwszy egzamin maturalny (zdawali go uczniowie którzy w 1922 roku rozpoczęli naukę w 8-letnim gimnazjum), do
1939 roku świadectwo dojrzałości uzyskało co najmniej 127
uczniów. Ówczesna matura, bardzo trudna do zdania, była przepustką do lepszego życia, umożliwiała awans społeczny i pracę
dla państwa, ceniącego sobie

ludzi budujących nową odrodzoną Polskę.
Okrutny czas II wojny światowej przerwał działalność Mickiewiczowskiej Szkoły Średniej.
Jej pracowników i uczniów mordowały i prześladowały zarówno reżimy hitlerowskich Niemiec
jak i stalinowskiego ZSRR. Pamięć o tych czasach przypominają dwie tablice znajdujące się
w szkole. Pierwsza poświęcona
„Byłym nauczycielom i wychowankom Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Lublińcu poległym za
wolność i niepodległość ojczyzny w latach 1939–1945” oraz
druga, przywołująca pamięć zamordowanego w Katyniu profesora Józefa Filipowskiego, wykładowcy historii i podoficera
rezerwy z 1939 roku.
Szkoła wznowiła swoją działalność w 1945 roku. W jej murach przeprowadzano różne formy kształcenia. Siedzibę miało
tutaj gimnazjum, szkoła podstawowa, zawodowa, technikum
i inne placówki. W 1997 roku
szkoła uzyskała nazwę Zespołu
Szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza. Jednak w powszechnej
świadomości mieszkańców Lublińca i okolic Mickiewiczowska
Szkoła Średnia zapisała się jako
liceum ogólnokształcące, które
ukończyło tysiące absolwentów.
Nauka w szkole była i jest przepustką do uzyskania wyższego

wykształcenia i realizacji planów zawodow ych. Wszyscy
absolwenci „Mickiewicza” zawdzięczają to niestrudzonym
wysiłkom dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Każdy związany
z lublinieckim „Adasiem” spytany o ulubionego czy charakterystycznego nauczyciela bez
wahania opowiedziałby wiele
historii z nimi związanych ze
swoich szkolnych lat spędzonych w gmachu przy ulicy Sobieskiego. Powojenna i współczesna szkoła także miała i ma
swój rozmach, nawiązujący do
tradycji przedwojennych. Symbolem innowacyjności i nowoczesności „Mickiewicza” stało się unikatowe w skali kraju
obserwatorium astronomiczne, później strzelnica sportowa, a dziś są to nowoczesna hala sportowa wraz z kompleksem
boisk. Razem z funkcjonalnym
gmachem z okresu międzywojennego, w którym znajduje się
równie innowacyjna jak na czasy międzywojenne i rozpoznawalna aula, tworzą dzisiaj całość, w której kształcą się kolejne pokolenia mieszkańców
ziemi lublinieckiej.
Wspólnotę szkoł y tworzą
obecni i byli pracownicy, uczniowie i ich rodzice, wspomagani
przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców Liceum

jest mi niezmiernie miło powiadomić, że Zespół Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu we wrześniu
obchodzić będzie piękny Jubileusz 95-lecia.
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przez wiele lat tworzyli historię
i tradycję szkoły, prowadzili do
sukcesów, wychowywali, wpajali ważne wartości, wpływali na
rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek.
Słowa podziękowania kieruję
również do organu prowadzącego szkołę – Starostwa Powiatowego – za udzielanie szkole wsparcia
w realizacji jej celów statutowych
poprzez umożliwienie rozwijania
oferty edukacyjnej i zapewnienie
bezpiecznych warunków do prawidłowego przebiegu procesu nauczania i wychowania uczniów.
Jestem przekonana, że Jubileusz 95-lecia szkoły stanie się dla
całej społeczności szkolnej niezwykłym przeżyciem, a wyzwania współczesnej cywilizacji będą podejmowane przez nią z dumą, z zachowaniem szacunku dla
tradycji i polskich wartości kulturowych.

Ogólnokształcącego, Technikum i Liceum Ekonomicznego w Lublińcu. Organizowane
w wymiarze powiatowym imprezy i konkursy, takie jak Dni Mickiewiczowskie, Dni Językowe,
Koncerty Noworoczne, dostępne dla uczniów i rodziców z innych szkół, sprawiają, że Mickiewiczowska Szkoła Średnia jest
placówką trwale obecną w systemie edukacyjno‑kulturalnym
powiatu lublinieckiego. Znani
absolwenci, finaliści i laureaci
ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych oraz ogólnopolskie sukcesy, jak nominacja do prestiżowego tytułu Kuźni Mistrzów
Mowy Polskiej 2017, czynią Zespół Szkół nr 1 instytucję rozpoznawalną w całej Polsce.
Bogata historia szkoły doczekała się wspaniałej serii wydawniczej w postaci „Lublinieckiego Pamiętnika Pedagogicznego”.
Na łamach czterech dotychczasowych zeszytów przedstawiono
dorobek wielu pokoleń nauczycieli, wychowawców i uczniów
Mickiewiczowskiej Szkoły Średniej, który składa się na jej historię. Prześledzić ją można również w Internecie, na stronie
Muzeum Internetowego Pamiątek Historycznych Zespołu Szkół
nr 1 im. Adama Mickiewicza pod
adresem www.muzeum.mickiewicz.net.pl

Jadwiga Stroniewska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
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Olimpijczykami Mickiewicz stoi…
2016/2017
•
•

2015/2016

Katarzyna Bukalska – laureatka, 4 miejsce w kraju – XLIII
Olimpiada Historyczna
Paweł Siegmund – udział
w etapie centralnym – I Olimpiada Statystyczna

Oktawia Toman

Jakub Wandzich

•

•

2014/2015

Katarzyna Bukalska – laureatka – LVII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Piotr Pietruszka – finalista
– XXXIX Olimpiada Języka
Niemieckiego

Piotr Pietruszka

•

2012/2013

Anna Ledwoń – finalistka –
XLIV Olimpiada Biologiczna

2013/2014
•

Radosława Haba – laureat – II
Olimpiada Przedsiębiorczości
i Zarządzania

Katarzyna Bukalska Anna Ledwoń

•

2016/17
Mateusz Adler oraz Kacper
Garcon – wyróżnienie

•

2015/16
Mateusz Adler – bardzo dobry wynik

•

•

•
•

2014/15
Paweł Matusek i Rafał Gałązka – wyróżnienia w kategorii „Student” (jedyni z terenu Lublińca)
2013/14
Tomasz Przybyła, Paweł Matusek, Rafał Gałązka, Kamil
Musik – wyróżnienia
2012/13
Rafał Gałązka – bardzo dobry wynik
Anna Kłobus, Kamil Musik, Łukasz Tomczyk, Marek Kozłowski – wyróżnienia

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Ogólnopolski Konkurs
Matematyczny Alfik
•
•

•

2016/17
Daniel Brzęczek – bardzo dobry wynik
Kacper Garcon i Mateusz Broncel – dobry wynik
2015/16
klasy I:
Robert Szczygioł, Kamila Dymarek, Daniel Brzęczek, Kacper
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•

Garcon – bardzo dobry wynik
Franciszek Strzelczyk – dobry
wynik
klasy II i III:
Mateusz Adler, Tomasz Przybyła, Paweł Matusek – bardzo
dobry wynik,
Karol Kozuch – doby wynik
2014/15
Rafał Gałązka – bardzo dobry
wynik,
Tomasz Przybyła, Maciej Pietrek, Adam Stec, Radosław Haba – dobry wynik
Mateusz Adler (19 miejsce
w województwie i 151 w kraju)
2013/14
Paweł Matusek – bardzo dobry wynik (45 miejsce w kraju
i 6 w województwie)
Szymon Dyczkowski, Marek Kozłowski, Kamil Musik, Tomasz
Przybyła – dobry wynik
2012/13
Szymon Dyczkowski – IV miejsce w województwie; Kamil Musik – VI miejsce w województwie; Dawid Melnarowicz – XIII
miejsce w województwie; Łukasz Tomczyk – XVIII miejsce
w województwie;
Rafał Gałązka – dobry wynik

Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Biblijnej
•

2016/17
Kamila Dymarek – I miejsce w kraju, laureatka, a rok
wcześniej finalistka

Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego English ACE
•

2016/17
Daniel Wydmuch – finalista, I
miejsce w woj. śląskim

Ogólnopolski Konkurs
Języka Angielskiego FOX
•
•

•
•

2016/17
Daniel Wydmuch – finalista
Natalia Anczok, Daniela Pabiś
– bardzo dobry wynik
2014/15 r.
Natalia Anczok – finalistka,
Tomasz Przybyła – finalista,

Ogólnopolski Konkurs
Geograficzny „Geo‑Planeta”
•
•

2016/17
Michał Flak – 7 miejsce w kraju
Armin Bonk, Nikodem Sławik,
Monika Mateja – wyróżnienie

Międzynarodowy Konkurs
Informatyczny „Bóbr”
•

2016/17
Mateusz Adler – wyróżnienie,
8 wynik w kraju

Ogólnopolski Konkurs
Krasomówczy im.
Wojciecha Korfantego
•

•
•

Jakub Wandzich – laureat –
XXIX Olimpiada Historyczna
Oktawia Toman – finalistka –
XXV Olimpiada Filozoficzna
Karolina Imiołczyk – finalistka – VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Karolina Imiołczyk Paweł Siegmund

Wybitne osiągnięcia uczniów w konkursach
międzynarodowych i ogólnopolskich w latach 2012–2017
Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny Kangur

•

2015/16
Kamil Berych – 4 miejsce
w kraju
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•

Radosław Haba

2016/17
Daniel Wydmuch – 4 miejsce
w kraju, Klaudia Mika – wyróżnienie jury i arcybiskupa
katowickiego

Ogólnopolski Konkurs
„Fizyka a Ekologia”
im. prof. Mieczysława F. Pazdura
•

•

•
•

•

2016/17 i 2015/16
Dawid Bogawski – dwukrotny laureat
2014/15
Maja Szydłowska, Małgorzata Bąk, Robert Gołek – wyróżnieni
2013/14
Patrycja Wąsik – wyróżnienie
2012/13
Mateusz Mazur – laureat, II
miejsce w kraju
2011/12
Patrycja Ledwoń i Maciej Zębik; Paulina Grobelny i Aleksandra Tom – finaliści, wyróżnienie

Polsko – Ukraiński
Konkurs „Lwiątko”
•

2016/17
Kamil Przybyła – finalista, tytuł TAONA

Ogólnopolski Konkurs „Alchemik”
•
•

2016/17
Błażej Babiuch – wyróżnienie
2013/14
Kamil Musik – bardzo dobry
wynik

Kamila Dymarek

Kamil Berych

Klaudia Mika

Konkurs o Unii Europejskiej

•

2012/13
Katarzyna Springwald – bardzo dobry wynik

Ogólnopolski Konkurs „Eureka”
•
•

2016/17
Paweł Siegmund – bardzo dobry wynik
Tomasz Przybyła, Łukasz Brol,
Karol Kazuch – wyróżnienia

Ogólnopolski Konkurs SocjoSzkoła
•

2015/16
Agnieszka Konfisz – laureatka

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Konfliktach Zbrojnych po 1945 r.
•
•

2015/16
Jakub Kubicki – laureat, III
miejsce
Jakub Miksa – finalista, IV
miejsce

Ogólnopolski Konkurs
„Fascynująca Fizyka”
•

2015/16
Tomasz Przybyła – finalista,
9 miejsce w kraju

Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Informatyczno
‑Matematycznej „Algorytmion”
•

2015/16
Karol Kozuch, Paweł Matusek
– finaliści

Daniel Wydmuch

Vanessa Schwert

Agata Miozga

Euromania

Ogólnopolski Konkurs
Know America
•
•

2015/16
Anna Ledwoń – laureatka

•

2014/15
Michalina Baron – finalistka,
a wcześniej laureatka i zdobywczyni II miejsca

Ogólnopolski Konkurs dla
Młodzieży Szkolnej pod
hasłem „Mój las”

Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Kanadzie
„Discovery Kanada” 2015
•

2014/15
Patrycja Wąsik – finalistka,
8 miejsce w kraju

Ogólnopolski Konkurs
English High Filier
•

2014/15
Natalia Anczok – laureatka,
3 miejsce w woj. śląskim

Ogólnopolski Konkurs
Literacki dla Młodzieży
•

2014/15
Julia Gorol – finalistka, wyróżnienie wśród 8 najlepszych

Ogólnopolski Konkurs Języka
Niemieckiego Deutschfreund
•

Ogólnopolski Konkurs
„Kryształy w życiu człowieka”

2014/15
Vanessa Schwert – laureatka,
I miejsce w kraju

•
•
•

2015/16
Kamila Dymarek – finalistka
2012/13
Robert Gołek – finalista
Aleksandra Garcon – wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
•

2012/13
Jarosław Grześkowiak – I miejsce, laureat

Ogólnopolski Konkurs
wiedzy o Funduszach
Europejskich „Euromania”
•

2012/13
Katarzyna Mnich, Sabina
Szczęsny, Radomir Wasiak,
Agata Wróbel, Dawid Ziarniak
– laureaci, II miejsce

Ogólnopolski Konkurs
Polonistyczny „Z poprawną
polszczyzną na co
dzień – ortografia”
•
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2013/14
Agata Miozga – laureatka,
I miejsce w kraju

2012/13
Magdalena Krawczyk – finalistka

Ogólnopolski Konkurs
z Zakresu Rachunkowości
•

2012/13
Katarzyna Spik – finalistka

Konkurs Szkolna Internetowa
Gra Giełdowa, projekt „Rekiny
Przedsiębiorczości”
•

2011/12
Zespół „JAK KTO CHCE” –
finaliści, wyróżnienie, Szymon Łukasik, Szymon Madej,
Łukasz Świder

Konkurs „Wygraj Brukselę”
•

2011/12
Adrian Bonk, Stefania Krawczyk, Dawid Melnarowicz –
laureaci

Konkurs o Unii Europejskiej
•

2016/17
Marcel Baron, Katarzyna Bukalska – laureaci

•

2015/16
Agnieszka Mazur, Kamila
Szczygioł – laureaci

Wojewódzki Konkurs
Historyczno‑Literacki „Prawda
i kłamstwo o Katyniu”
•
•

2016/17
Julia Jędryka – finalistka
2012/13
Katarzyna Kubińska – finalistka
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Absolwenci lublinieckiego
„Mickiewicza” zdobywają indeksy
na najlepszych uczelniach

Najlepszą rekomendacją
liceum ogólnokształcącego
są wyniki egzaminów
zewnętrznych oraz
liczba uzyskanych
indeksów renomowanych
uczelni wyższych.
Co roku nasi absolwenci uzyskują wysokie wyniki na maturze. Zarówno zdawalność, jak
i średnie wyniki matur są w naszej szkole wyższe niż w województwie i w kraju. A co za
tym idzie, nasi uczniowie zdobywają indeksy na najlepsze
uczelnie w kraju. Zespół Szkół
nr 1 im. Adama Mickiewicza według rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 jest najlepszym
liceum w powiecie lublinieckim
i 62 w województwie śląskim.
Dodatkowym potwierdzeniem
dobrej pracy szkoły jest wysoki
poziom spełnienia wymagań
podczas ewaluacji zewnętrznej

W ostatnich pięciu latach
szkoła została wyróżniona:
•

certyfikatem Wiarygodna
Szkoła 2013–2015 za bardzo
wysoką Edukacyjną Wartość
Dodaną, szczególnie z przedmiotów przyrodniczych;
EWD określa przyrost wiedzy
uczniów, porównując wyniki
egzaminu maturalnego z gimnazjalnym; współczynnik ten
obejmuje okres 3 ostatnich lat,
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•

•

•

certyfikatem Szkoły Odkrywców Talentów – tytuł świadczy
o tym, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania,
promocji i wspierania uzdolnień młodzieży,

ty tułem „Brązowej Szkoły 2014” i „Brązowej Szkoły
2016” – za wysokie wyniki
matur i sukcesy w Olimpiadach przedmiotowych,

•

•

złotym medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowych
– został nim oznaczony sztandar szkoły; „Mickiewicz” był
jedyną szkołą z regionu i jedną z dwóch wyróżnionych
w całym województwie śląskim!

tytułem „Szkoły w ruchu” –
przyznany w 2014 roku przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, po włączeniu się naszej Szkoły do Ogólnopolskiej
Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach
Roku Szkoły w Ruchu,

Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa nadała Zespołowi Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowych za
opiekę nad miejscami walki i męczeństwa, przekazaniem w opiekę
sztandaru Związku
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•

•

Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych.
W dniu 12 czerwca 2017 roku odebraliśmy nominację do
tytułu Kuźni Mistrzów Mowy
Polskiej – w siódmym plebiscycie na placówkę życia publicznego mającą niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców
polszczyzny.

W roku szkolnym 2015/2016
nasza szkoła uzyskała certyfikat „Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń”. Realizacja projektu odbyła się w formie konkursu, którego celem
było popularyzowanie wśród
uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa
prawnego i społeczeństwa
obywatelskiego, w tym norm
współżycia, poszanowania
praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania
patologiom, tolerancji wobec
ludzi o odmiennej kulturze,
rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie projekt służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Nasi absolwenci do nas wracają!
Absolwenci naszego Adasia
znani są zarówno w kraju, jak i za
granicą. Mimo wielu obowiązków, niektórzy z nich znaleźli
czas, aby odwiedzić mury swojej szkoły, spotkać się z młodzieżą, powspominać i opowiedzieć
o swoim życiu i pasjach

w naszym liceum, a w swoim życiu kieruje się maksymą Mahatmy Gandhiego „Bądź zmianą,
którą chcesz widzieć w świecie”.

Zygmunt Anczok

Angelika Stellmach

Sonia Wędrychowicz‑Horbatowska

– w ostatnich pięciu latach
kilkakrotnie była gościem wideokonferencji, które odbyły się
w naszej szkole. Sonia Wędrychowicz była do grudnia 2014 roku
szefową bankowości detalicznej
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad w Kuala Lumpur
w Malezji i jest zaliczana do grona 50-ciu najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Od 1 lutego
2015 roku jest członkiem zarządu banku w Singapurze. Bardzo
ciepło wspominała czas nauki

– studentka medycyny na
Uniwersytecie Medycznym im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – odwiedziła „Mickiewicza” w grudniu 2016 roku.
W 2016 roku Angelika spędziła w ramach wolontariatu trzy
miesiące w Kenii. Razem z koleżankami i kolegami z uczelni
wzięła udział w wyprawie medycznej „Leczymy z misją”. Studenci zawieźli do Kenii sprzęt
medyczny i lekarstwa, sami nieśli też pomoc potrzebującym
oraz szkolili miejscowy personel medyczny, np. ucząc ich resuscytacji i obsługi nowoczesnego sprzętu.

– legendarny piłkarz i złoty medalista olimpijski z 1972 roku gościł w murach naszej szkoły już
po raz kolejny 13 czerwca 2016 roku. Wspominał najlepsze momenty swojej kariery oraz grę
w klubach piłkarskich w Norwegii i w Stanach Zjednoczonych.
Udzielił także cennych rad młodym sportowcom.

Łukasz Szczepanowski

– student krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im.
Ludwika Solskiego we wrześniu
2015 roku spotkał się z uczniami
klas humanistycznych, którzy

„Mickiewicz” debatuje

Już od czterech lat w lublinieckim „Mickiewiczu” znów rozwija się idea debat oksfordzkich.
Entuzjaści tej formy aktywności intelektualnej i rozwijania umiejętności merytorycznej dyskusji,
logicznego myślenia i sztuki oratorskiej co roku odnoszą sukcesy w turniejach debatanckich.
Pier wsza dr uż y na, która
odniosła znaczące sukcesy,
to Kamil Berych, Marcel Wandzel, Szymon Spałek i Daniel
Wydmuch. W roku szkolnym
2015/2016 chłopcy zdobyli wicemistrzostwo Śląska w turnieju debat historycznych Inst y tutu Pamięci Narodowej

oraz zostali finalistami IV Mistrzost w Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu, gdzie
Kamila Berycha i Daniela Wydmucha w yróżniono jako jednych z najlepszych mówców.
Obecnie członkowie tej drużyny są już studentami, ale o debatach nie zapominają.
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W ubiegłym roku szkolnym
kolejna drużyna w składzie Wojciech Dyczkowski, Jakub Pietrek,
Michał Świtała i Wiktor Materan
wywalczyła nie tylko tytuł finalistów V Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu, ale
także dotarła do finału Ogólnopolskiego Turnieju Debat „Polska

mieli okazję sprawdzić, czy mają predyspozycje, by studiować
w szkole teatralnej i rozwijać swe
artystyczne predyspozycje. Łukasz poprowadził dla nich zajęcia, pokazując, jak adepci sztuki
teatralnej uczą się panować nad
swym ciałem i mentalnie przygotować do ukazania postaci,
w które kiedyś się wcielą.

Agata Magnes (Kandora)

– nasza absolwentka – 18 maja 2017 roku w auli naszej szkoły,
uczestniczyła w spotkaniu, poruszającym tematykę transplantologii. Przedstawiono na nim
prezentację na temat transplantologii, podsumowano debatę,
w której uczniowie naszej szkoły podjęli tezę „Zgoda świadoma
jest lepsza od zgody domniemanej”. Następnie Pani Agata Magnes, wraz z niespełna dwuletnim synem, podzieliła się swoim doświadczeniem związanym
z przeszczepem rodzinnym.
między Wschodem a Zachodem”
organizowanego przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców
i Instytut Wschodnich Inicjatyw przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,
zaś w Śląskim Turnieju Debat
zajęła trzecie miejsce.
Dzięki wsparciu burmistrza
Lublińca zorganizowaliśmy także projekt „Lubliniec debatuje”,
szkoląc młodych entuzjastów
debat przy współpracy fundacji
„Nowy Głos” i organizując debaty miejskie i szkolne. Dzięki temu już kilka drużyn debatanckich może wieść spory na wiele
aktualnych tematów, przekazując sobie pałeczkę szkolnych
liderów.
Umiejętności mówców owocują też sukcesami w konkursach krasomówczych. W minionych latach Kamil Berych i Daniel
Wydmuch w XVIII i XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego
uzyskali tytuł czwartego mówcy w kraju, a Klaudia Mika otrzymała dwa wyróżnienia.
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Wydarzenia z życia szkoły

DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DNI MICKIEWICZOWSKIE
W grudniu każdego roku w Zespole Szkół nr 1 obchodzimy Dni
Patrona Szkoły. Podczas każdej edycji odbywają się liczne konkursy
dotyczące życia i twórczości naszego narodowego wieszcza. Młodzież maluje, recytuje, śpiewa, przedstawia inscenizacje utworów
Mickiewicza, rywalizując i prezentując swoje talenty.

Już od pięciu lat młodzież
„Mickiewicza” w ramach Dni
Przedsiębiorczości uczestniczy
w wykładach na temat szeroko
pojętego biznesu oraz zadaje pytania zaproszonym specjalistom,
jak wykorzystać swój potencjał
i zaistnieć w przyszłości jako
młodzi przedsiębiorcy. Dodatkowo uczniowie mają możliwość

uczestniczenia w jednodniowej
praktyce w różnych zakładach
pracy powiatu lublinieckiego.

DNI JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI
W Zespole Szkół nr 1 odbywają się też Dni Języków i Komunikacji.
W ramach tej imprezy organizujemy wiele warsztatów oraz konkursów. Największym powodzeniem cieszą się zmagania o tytuł Mistrza Języka Angielskiego i Mistrza Języka Niemieckiego, niezwykle ciekawe są też wystąpienia w językach, rosyjskim i francuskim.

POWIATOWY KONKURS
Z FIZYKI I ASTRONOMII
Zespół Szkół nr 1 już od wielu lat gości pasjonatów teoretycznych i doświadczalnych problemów z fizyki i astronomii. W
turniejowych zmaganiach biorą
udział szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja z całego powiatu
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POWIATOWY DZIEŃ PROFILAKTYKI W MICKIEWICZU

lublinieckiego. Wyrównany
poziom świadczy o dużej wiedzy i pasji badawczej młodych
uczestników.

Od kilku lat w Zespole Szkół nr 1 organizowane są warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki negatywnych zachowań. Spotkania prowadzone są przez przedstawicieli różnych służb mundurowych, prokuratury i psychologów. W ostatnich latach organizujemy także spotkania z medalistami paraolimiad z Fundacji
Akademia Integracji.
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21 MARCA – WAGARY W „MICKIEWICZU”
Jak pozbyć się obaw, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania
o nowej szkole? Jaką ścieżkę edukacyjną wybrać? Odpowiedzi na
te pytania można uzyskać, wybierając się na wagary do „Mickiewicza”. Każdego roku cała społeczność szkoły staje na wysokości
zadania i pierwszego dnia wiosny organizuje zbiorowe wagary dla
gimnazjalistów, prezentując swoją ofertę edukacyjną.

REGIONALNY KONKURS MATEMATYCZNY IM. S. BANACHA
Już od 11 lat w naszej szkole królowa nauk – matematyka ma swoje święto. Konkurs im. Stefana Banacha każdego roku swoją rangą
przyciąga do matematycznych rywalizacji wielu zdolnych uczniów
ze szkół województwa śląskiego i opolskiego. Patronat nad konkursem objęły Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz Politechnika Częstochowska‑Wydział Zarządzania.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR

KONKURS MATEMATYCZNY O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

Od czterech lat w auli naszej szkoły odbywa się uroczysta gala
podsumowująca Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.
Podczas gali zostają wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie z całego powiatu lublinieckiego, którzy uzyskali najwyższe lokaty w konkursie.

Od siedmiu lat organizujemy w naszej szkole Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora Szkoły dla gimnazjalistów. Konkurs ten
cieszy się dużą popularnością. Biorą w nim udział i walczą o cenne nagrody najzdolniejsi pasjonaci matematyki z całego powiatu.
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POWIATOWE DNI EUROPEJSKIE
29 kwietnia 2014 r. w Lublińcu odbył się happening z okazji 10
lat Polski w Unii Europejskiej zorganizowany przez uczniów i nauczycieli „Mickiewicza”. Mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole pana prof. Jerzego Buzka, byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który z sympatią podkreślił, iż jest Honorowym
Obywatelem Lublińca.

KONCERTY NOWOROCZNE
Zgodnie z wieloletnią tradycją Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza i Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Technikum i Liceum Ekonomicznego w Lublińcu organizują w auli koncerty noworoczne. W
roli gwiazd prezentuje się niezwykle utalentowana młodzież naszego „Adasia” wraz z zaproszonymi gośćmi z innych, nie tylko lublinieckich szkół.

ZRYW WOLNYCH SERC
1 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza rozpoczęła się I część Lublinieckiego Zrywu Wolnych Serc, akcji organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Organizatorami imprezy byli: Lubliniecka Grupa PaT, Zespół Szkół nr 1 im.
A. Mickiewicza oraz Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu. Po wystąpieniu gości wszystkich zaproszono na II część imprezy, czyli
wspólny happening na rynku miejskim, który rozpoczął się spektaklem Czy warto?, przygotowanym przez grupę Pantomima.

MIKOŁAJKI
Co roku w grudniu pod hasłem
„uwolnić Mikołaja” uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza wspólnie z wolontariuszami przygotowują imprezę mikołajkową dla dzieci z Centrum
Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo‑Wychowawczych
w Lublińcu.
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90 LAT MINĘŁO
15 września 2012 r. Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza świętował swoje 90-lecie. Po uroczystej mszy w parafii pw. św. Stanisława Kostki goście, absolwenci, uczniowie i nauczyciele przeszli do
szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna, odsłonięcie pamiątkowych
tablic, spotkania po latach i koncert absolwentki – Ani Świątczak.

KLASA MUNDUROWA
We wrześniu 2011 roku, po raz pierwszy w naszym powiecie została otwarta klasa o profilu służb państwowych mundurowych,
w której realizowana była innowacja pedagogiczna „Bliżej munduru” obejmująca takie zagadnienia jak: przysposobienie do służby,
elementy musztry czy strzelectwo.
W trakcie całego cyklu nauczania uczniowie odbywali cyklicznie zajęcia w Porcie Lotniczym Katowice‑Pyrzowice, Szkole Policji w Katowicach, Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu, Centralnej Szkole Pożarniczej w Częstochowie, Jednostce Wojskowej
Komandosów w Lublińcu, Straży Pożarnej w Lublińcu i Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu. Oprócz zajęć dydaktycznych
uczniowie klas uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach, np.:
bieg patrolowo‑medyczny, obóz kondycyjno‑szkoleniowy, egzamin weryfikacyjny w JWK w Lublińcu.

nr 7-8/2017

11

WOLONTARIAT
Wolontariat w szkole realizowany był zawsze. Ze względu
na powiększający się zespół wolontariuszy w 2014 roku powstało Szkolne Koło Wolontariatu.
Uczniowie realizują wolontariat
stały, pracując na rzecz drugiego
człowieka w różnych placówkach
powiatu lublinieckiego. Pracują
z dziećmi, pomagając w odrabianiu lekcji, organizują im czas
wolny, w pracy z dorosłymi pomagają w czynnościach dnia codziennego, czytają książki, organizują koncerty. Uczniowie realizują się również w wolontariacie
akcyjnym poprzez akcje charytatywne i zbiórki np. Szlachetna Paczka. Angażują się na rzecz
potrzebujących dzieci na terenie Polski oraz w prace Fundacji

Kasisi Szymona Hołowni, która
opiekuje się dziećmi z sierocińca w Zambii, otrzymując Certyfikat Szkoły Złotych Serc. Najlepsi wolontariusze zostają co
roku wyróżnieni podczas Lublinieckiej Gali Wolontariatu tytułem Lidera Wolontariatu.

SPORT
Nie tylko nauką „Mickiewicz” stoi. Nasi uczniowie zdobywają
liczne sukcesy w turniejach piłki siatkowej i turniejach piłki ręcznej i to zarówno na etapie rejonowym, jak i wojewódzkim. Ostatnio nasze zawodniczki piłki nożnej zdobyły Puchar Marszałka Województwa Śląskiego i jednocześnie mistrzostwo Śląska w Licealiadzie Młodzieży Szkolnej „Śląska Liga Orlików”
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Współpraca z instytucjami

Od zawsze staramy się rzetelnie przekazywać wiedzę naszym uczniom, nie tylko na lekcjach, ale także na różnych zajęciach
pozalekcyjnych. Dodatkowo od paru lat współpracujemy z różnymi uczelniami wyższymi i Teatrem Ludowym w Krakowie.
Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Śląska

W ramach wizyty klasy o profilu biologiczno – chemicznym
na Uniwersytecie Jagiellońskim
odbyło się spotkanie z panią
dr hab. Beatą Myśliwą‑Kurdziel,
adiunktem wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii, na którym ustalono warunki współpracy lublinieckiego „Mickiewicza”
z krakowską uczelnią. Umożliwiła ona uczniom prowadzenie
projektów badawczych na sprzęcie laboratoryjnym Uniwersytetu
oraz opiekę dydaktyczną pracownika naukowego. Nasz „Mickiewicz” jest jedyną szkołą z regionu, której udało się nawiązać tak
korzystną współpracę z krakowskim UJ.

Stałym zwyczajem Zespołu
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza są wyjazdy naukowe na Politechnikę Śląską w Gliwicach.
Na różnych wydziałach uczniowie mogli zapoznać się z pracą
w laboratoriach, np. Wydziału
Chemicznego Politechniki Śląskiej, gdzie uczniów powitał dr
hab. inż. Janusz Wójcik, prodziekan ds. organizacji, który jest absolwentem naszej szkoły. Dużych wrażeń dostarczył pobyt

na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, na którym wieloletnim dziekanem był prof. dr
hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło,
również absolwent naszej szkoły.

Politechnika Częstochowska
Także Politechnika Częstochowska od lat gości u nas z wykładami, jak i nasza młodzież
uczestniczy w zajęciach na jej
wydziałach. Wydział Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej objął patronatem klasę biznesową,
w której realizowana jest innowacja. W ramach tej innowacji młodzież poznaje zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku,
zasady zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej. I tak
uczniowie, w ramach podpisanego porozumienia, uczestniczą
w zajęciach warsztatowych i ćwiczeniach prowadzonych przez
wykładowców Politechniki.
Politechnika włącza się również w organizowane w szkole
Dni Przedsiębiorczości.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Od roku 2013 mamy podpisane porozumienie z Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
w związku z otwarciem innowacyjnej klasy o profilu akademickim. Uczniowie w całym cyklu
nauczania mają zajęcia z wykładowcami tejże uczelni, a także
uczestniczą w wykładach w oddziale WSB w Gliwicach.

Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy
Uczniowie Zespołu Szkól nr
1 im. A. Mickiewicza już od paru lat biorą udział w zajęciach
Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. Uczestnicząc w wykładach mogą poczuć

się jak prawdziwi studenci. Uczą
się bez stresu i ocen na wykładach i zajęciach laboratoryjnych różnych wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

Teatr Ludowy w Krakowie
10 grudnia 2015 r. uczniowie
naszej szkoły odwiedzili świątecznie udekorowany Kraków,
jednak głównym punktem wycieczki był spektakl teatralny.
W tym dniu wieczór był świętem teatru. Młodzież obejrzała spektakl teatralny, a potem

razem z artystami Teatru Ludowego świętowała 60-lecie tej
sceny. Uczniowie złożyli artystom gratulacje i wręczyli drobne upominki przypominające,
że Zespół Szkół nr 1 współpracuje z tym teatrem już prawie
50 lat.
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Nasze szkolne projekty
uczestnicząc w spotkaniach Plus
Ligi siatkarzy w hali sportowej
AZS Częstochowa.

MUZEUM INTERNETOWE
To projekt udostępniający pamiątki przechowywane w szkolnym archiwum oraz w sali tradycji. Znaleźć tu można liczne
fotografie prezentujące historię
szkoły, pamiątki z okresu II wojny światowej i wiele innych ciekawych materiałów. Zapraszamy
do odwiedzenia strony www.mickiewicz.net.pl/muzeum

szkolnym blogu opisywane są
tematy związane z aktualnymi
wydarzeniami dziejącymi się
w społeczności szkolnej. „Strefa Mickiewicza” daje możliwość
realizacji pasji i zainteresowań
związanych z dziennikarstwem

MINI PRZEDSIĘBIORSTWO „LABLA”

KLUB KIBICA

STREFA MICKIEWICZA
Szkolna grupa dziennikarska stworzyła projekt „Strefy” jako miejsca wymiany myśli ubranych w przeróżne formy
gatunków dziennikarskich. Na

2016/17

„Narodowy Program Czytelnictwa” – projekt został zrealizowany przez bibliotekę szkolną
i przyczynił się do uaktualnienia i odświeżenia księgozbioru.
W ramach tego projektu nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
wraz z uczniami zrealizowali
projekt „Wybory prezydenckie w USA 2016 r.” przybliżający uczniom specyfikę wyborów
prezydenckich w tym kraju. Do
jego realizacji wykorzystane zostały książki zakupione ze środków Narodowego Programu Czytelnictwa.

2016/17

Lublinieckie Koło Debat Oksfordzkich zorganizowało, dzięki
wsparciu burmistrza Lublińca,
projekt „Lubliniec debatuje”,
szkoląc młodych entuzjastów
debat przy współpracy fundacji
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W roku szkolnym 2013/2014
w naszej szkole powstał Klub Kibica, który nieformalnie istniał
już od 2 lat. Obecnie Klub Kibica ma swoje logo, a jego członkowie tworzą stronę sportową szkoły – www.sport.mickiewicz.net.
pl. Klub Kibica włączył się w akcję „Szkoła Kibicuje”, cyklicznie
„Nowy Głos” i organizując debaty miejskie i szkolne. Dzięki temu już kilka drużyn debatanckich może wieść spory na wiele
aktualnych tematów, przekazując sobie pałeczkę szkolnych
liderów.

która przyniosła zarówno efekty finansowe, jak i ciekawe doświadczenia mogące zaowocować w przyszłości.

SZKOLNA TELEWIZJA
INTERNETOWA MICEK TV
Projekt szkolnej telewizji, połączony z warsztatami dziennikarskimi powstał w 2016 roku
z inicjatywy naszego absolwenta – Mateusza Miszy. Podczas
warsztatów uczniowie zainteresowani tematyką dziennikarską
poznają tajniki tworzenia telewizyjnych materiałów informacyjnych. Redakcja MICEK TV aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
informując o najważniejszych,
bieżących wydarzeniach.

W ramach innowacyjnego
programu edukacyjnego „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”
realizowanego przez Fundację
Młodzieżowej Przedsiębiorczości siedmioosobowy zespół młodzieży z klasy biznesowej pod
nazwą „Labla” rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie
sprzedaży koszulek ozdobionych
autorskimi nadrukami lub rysunkami. Było to dla nich nowe doświadczenie i świetna zabawa,

„MANY WORDS AT ONCE WRITTEN”

wykonali zadanie zatytułowane:
„Przywrócenie pamięci o cmentarzu żydowskim w Lublińcu”.
Wyniki swoich prac zaprezentowali gimnazjalistom i szkolnym kolegom.

i nauczyciele korzystali z najnowszych technologii informacyjno -komunikacyjnych, byli na
dwudniowej wycieczce w obserwatorium w Książu, uczestniczyli
w warsztatach, pokazach i pikniku naukowym realizowanym we
współpracy z Instytutem Geofizyki PAN.

Szkolna gazetka internetowa
„Many words at once written” została stworzona przez uczniów dla
uczniów i jest napisana wyłącznie
w języku angielskim. Nasi autorzy piszą o rzeczach interesujących dla nich, ale mamy nadzieję również dla Was. Jeśli fascynuje Cię film, muzyka, sport, czy
polityka, a do tego lubisz angielski – znajdziesz tu coś dla siebie.

2014/15 i 2015/16

2016/17

Grupa uczniów odtworzyła
wydarzenia związane z zamachem na Franza Kutscherę podczas okupacji Warszawy w 1944 r.
oraz ukazała sylwetki uczestników tej akcji. Podstawą tego projektu był scenariusz przekazany
szkole przez łączniczkę batalionu „Parasol” panią Marię Wiśniewską, autorkę wielu publikacji o powstaniu warszawskim.

W latach 2011–15 realizowana była innowacja pedagogiczna w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji
uczniowskich w dziedzinie nauk
matematyczno‑przyrodniczych
i technicznych z wykorzystaniem
innowacyjnych metod i technologii – Eduscience”. Uczniowie

Uczniowie i nauczyciele „Mickiewicza” po raz kolejny wzięli
udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”, polegającym na zorganizowaniu szkolnych prawyborów prezydenckich i parlamentarnych.

2012/13 i 2016/17

2015/16

Dwukrotnie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „żywej lekcji historii” przygotowanej przez przedstawicieli

Grupa uczniów zaangażowała
się w projekt „Olimpiada zwolnieni z teorii”. W jego ramach
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Projekty językowe

ERASMUS PLUS – PROJEKTY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI
PROJEKT COMENIUS
W naszej szkole w latach 2012–2014 realizowany był projekt Comenius, poświęcony poznawaniu dziedzictwa kulturowego i naturalnego krajów partnerskich, czyli Polski, Włoch, Hiszpanii (Teneryfa), Turcji oraz Francji. W ciągu 2 lat trwania projektu uczniowie
mieli okazję odwiedzić każdy z krajów partnerskich, gdzie mieszkali
w goszczących ich rodzinach i brali udział w warsztatach poświęconych tematyce projektu i promujących kulturę danego kraju. W czasie
tych wizyt młodzież rozwijała nie tylko zdolności językowe i komunikacyjne, ale również interpersonalne. Zwieńczeniem całego projektu była wizyta w Polsce, w trakcie której mieliśmy szansę zaprezentować nasz region, jak również piękno polskiej kultury i tradycji.

stowarzyszeń i grup rekonstrukcyjnych związanych z Powstaniem Warszawskim.

w warsztatach w Warszawskiej
Szkole Filmowej.

2014/15

Ewa Kania zainicjowała projekt „Młody Ratownik” (w ramach Projektu Korba 2013)
i z wolontariuszkami Natalią
Kaczmarczyk, Pauliną Wojtulek,
Anną Ledwoń, Wiktorią Ploską,
Kamilą Szwedzicką, Małgorzatą
Miką i Aleksandrą Dudek przeszkoliły w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy 1600 osób
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Uczniowie klas humanistycznych wzięli udział w spotkaniu
z dr. Grzegorzem Jankowiczem
i p. Patrykiem Stanikiem z „Tygodnika Powszechnego”, inicjatorami akcji społecznej „Lekcja
czytania”, rozwijającej lekturowe kompetencje wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.

2014/15

Mickiewicz TEAM (Aleksandra Brzezina, Bartosz Bednarek,
Dariusz Lesz) został nagrodzony w ogólnopolskim Wirtualnym
Festiwalu Filmoteki Szkolnej
(projekt CEO), uczniowie realizowali projekt „Film na horyzoncie”, ucząc się praktyki filmowej poprzez tworzenie własnych
krótkich metraży i uczestnicząc

2013/14

W 2016 roku 11 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu nauczycielskim w ramach programu Erasmus+, Mobilność Kadry Edukacyjnej,
w Limassol na Cyprze. Nauczyciele brali udział w cyklu seminariów
szkoleniowych poświęconych m.in. pracy z uczniem z trudnościami
edukacyjnymi, rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym,
unikaniu stereotypów. Mieli także okazję przyjrzeć się metodom zarządzania instytucjami edukacyjnymi i obserwować lekcje prowadzone w szkołach cypryjskich. Natomiast w tym roku podczas ferii
zimowych 10 nauczycieli uczestniczyło w kursach – językowym i metodycznym na Malcie w ramach projektu Programu Wiedza Edukacja
Rozwój POWER. W trakcie tego wyjazdu szczególny nacisk położony był na wykorzystanie technik multimedialnych, w szczególności
tablicy interaktywnej oraz Internetu na lekcji. Na zakończenie projektu nauczyciele mieli za zadanie przygotować prezentacje z wykorzystaniem poznanych technik.
cd. na str. 16

2013/14

Ewa Kania i Patrycja Wąsik
wzięły udział w sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży w dniu 1 czerwca
2014 r. zorganizowanej przez CEO
i Sejm RP z okazji Dnia Dziecka.

2012/13

30 uczniów naszej szkoły zgłębiało tajniki wyższej matematyki, zagadnienia obowiązujące
na studiach w ramach projektu
unijnego „Matematyka Twoją
inwestycją w przyszłość”, realizowanego przez Fundację „Tutaj Przyszłość”.

2012/13

2012/13

W sz kole z or g a n i z o w ano trzy wystawy edukacyjno
‑historyczne przy współpracy
ze stowarzyszeniem „Solidarność Walcząca” oraz oddziałem
IPN w Katowicach:
„Wolni i Solidarni”, „Za chleb
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i wolność. Lata 1978–1981”, „Witold Pilecki – ostatni ochotnik
do Auschwitz”.

Podsumowaniem projektu fundacji „Tutaj Przyszłość”
– „I ty możesz spełniać swoje
marzenia” był Festiwal Filmowy. Wcześniej uczniowie wzięli
udział w warsztatach dziennikarskich i sztuki filmowej, nakręcili film wg własnego scenariusza i byli w studio TVP oraz
podczas nagrania programu „The
Voice of Poland”.
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Projekty językowe

LEONARDO DA VINCI
W dniach 12–25 maja 2013 roku piętnastoosobowa grupa młodzieży z Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 wzięła udział w projekcie
Leonardo da Vinci „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Udział młodzieży w projekcie
umożliwił im dwutygodniowy pobyt w Londynie, podczas którego uczniowie odbyli praktyki zawodowe w londyńskich firmach. W
trakcie odbywania stażu uczniowie wykonywali czynności typowe
dla danej firmy i oczywiście związane z przygotowaniem do zawodu technik ekonomista. Na zakończenie praktyk wszyscy uczniowie
otrzymali międzynarodowy certyfikat Europass i certyfikat ukończenia praktyk, a najlepsi uczniowie otrzymali również listy polecające od pracodawców.

PROJEKTY W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO–NIEMIECKIEJ JUGENDWERK

AIESEC
to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona
przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Warsztaty językowe prowadzone
przez wolontariuszy z różnych krajów mają na celu pokazać uczniom,
że globalna perspektywa pozwala o wiele lepiej zrozumieć otaczający ich świat, rozwija umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od
wyzwań. W naszej szkole gościliśmy wolontariuszy m.in. z: Turcji, Chin, Węgier, Chorwacji i Puerto Rico. Współpraca z AIESEC to
doświadczenie międzykulturowego wolontariatu!

16

Polsko‑Niemiecka Współpraca Młodzieży Jugendwerk ma na celu
wspieranie kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec. Rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw polsko‑niemieckich. W ramach tej współpracy uczniowie „Mickiewicza” od lat uczestniczą w wymianach
z gimnazjum w partnerskiej miejscowości Lörrach i Bad Nauheim
w Niemczech. Dodatkowo nasza młodzież brała udział w warsztatach teatralnych w szkołach powiatu Lörrach. W Bad Nauheim
uczniowie realizowali projekt „Za pomocą telefonów komórkowych ratujemy goryle”. Uczniowie Mickiewicza znaleźli się w gronie 10 finalistów w Polsce w konkursie ogłoszonym przez Polsko
‑Niemiecką Wymianę Młodzieży z okazji 20-lecia jej istnienia. Celem było wzbudzenie w młodych ludziach chęci zaangażowania
się w odpowiedzialne kształtowanie przyszłości swojego pokolenia. Organizowane wymiany i zajęcia teatralne, w których chętnie uczestniczą nasi uczniowie, służą poprawie wzajemnego zrozumienia i przezwyciężaniu uprzedzeń, a także zdobyciu podstawowego wykształcenia scenicznego.
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