GAZETA POWIATOWA

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1641-1935

Nr 6/2012 (102)

Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.
Adam Mickiewicz

Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że Zespół
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, dnia 15 września,
obchodzić będzie niezwykle
dostojny Jubileusz 90 - lecia
istnienia Liceum Ogólnokształcącego. Przez te wszystkie lata,
miniony czas nie odebrał naszej Szkole uroku ani
wigoru. Jest piękna i przyjazna wszystkim, którzy się
z nią stykają.
Wiemy, że wielu z Państwa było Jej uczniami lub
pracownikami, dlatego też w imieniu całej szkolnej
społeczności zapraszam wszystkich do udziału
w obchodach jubileuszowych, które rozpoczną się
uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez naszego
absolwenta, Jego Eminencję Biskupa Pawła
Stobrawę, w Kościele p.w. św. Stanisława Kostki,
o godz. 13.00, w intencji pracowników: zmarłych,
emerytowanych i czynnych, absolwentów – w tym
zmarłych - oraz obecnych uczniów.
Ten niezwykły Jubileusz łączy ze sobą pokolenia.
Jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze
pozostają w pamięci, mimo że czas je porządkuje,
a niekiedy dodaje blasku. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsc, w których zostawiło się część życia.
Historia naszej Szkoły to dziedzictwo, które
wpływa na współczesną szkolną rzeczywistość,
z którą dumnie można i trzeba iść w przyszłość,
a Jubileusz jest okazją do uświadomienia sobie,
że w naszej życiowej wędrówce ważne powinno być
nie tylko to, dokąd idziemy, ale także pamięć o tym,
skąd przychodzimy.
Z okazji pięknego Jubileuszu dziękuję za wieloletnią pracę, serce i oddanie zarówno emerytowanym, jak i obecnym nauczycielom a także pozostałym
pracownikom Szkoły, którzy tworzyli i tworzą Jej
historię oraz osobowość Jej absolwentów.
Słowa podziękowania kieruję również w stronę
organu prowadzącego Szkołę - Starostwa
Powiatowego - za udzielanie wsparcia w realizacji
Jej celów statutowych poprzez umożliwienie
rozwijania oferty edukacyjnej i zapewnienie
bezpiecznych warunków prawidłowego przebiegu
procesu nauczania i wychowania uczniów.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji obchodów Jubileuszu.
Wszystkim uczestnikom uroczystości życzę dnia
pełnego pięknych wspomnień i prawdziwych
wzruszeń. Niech przynajmniej na krótko cofnie się
czas i powrócą lata beztroskiej młodości.

W związku z przypadającym
w tym roku Jubileuszem 90-lecia
Zespołu Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu pragnę
zaprosić wszystkich absolwentów oraz
nauczycieli na uroczyste obchody tego
dostojnego Jubileuszu.
Każdy Jubileusz przywołuje w naszej pamięci obrazy
z przeszłości, pozwala każdemu z nas zatrzymać się na
chwilę w tym zbyt szybkim tempie upływającej
codzienności. Jest to także czas, w którym można wyrazić
w dniu
serdeczne wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy tę
15 września 2012 r.
szkołę tworzyli i nadali jej swoistą duszę. Dziękuję
wszystkim nauczycielom, uczniom oraz pracownikom
szkoły za swój udział w tworzeniu jej historii.
W programie:
Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza to szkoła, która
************************* znana
jest z wielu ważnych inicjatyw edukacyjnych
13.00 – msza św. w kościele pw. św.
i społecznych, otwarta na potrzeby środowiska, osiągająca
Stanisława Kostki, celebrowana
znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach. Na
przez Biskupa Pawła Stobrawę
przestrzeni minionych lat zdobyła zasłużoną renomę
i doskonałą opinię zarówno wśród młodzieży, rodziców
jak i środowiska nauczycielskiego. Szkoła od lat jest
14.30 – przemarsz uczestników do hali
zaliczana do najlepszych w regionie, czego potwierdzeniem
sportowej przy Zespole Szkół nr 1
jest zdawalność egzaminu maturalnego na poziomie
97,85%. Nie moglibyśmy cieszyć się z tych sukcesów bez
15.15 – część oficjalna:
zaangażowania pracujących tu nauczycieli, ale także bez
- przemówienia,
ciężkiej pracy uczniów, dla których przez lata stała się ona
miejscem rozwoju, zdobywania wiedzy i kuźnią talentów.
- ślubowanie młodzieży,
Od września 1922 roku, kiedy to w budynku szkoły
- odsłonięcie tablic pamiątkowych,
przy ul. Sobieskiego zabrzmiał pierwszy dzwonek, liceum
- zwiedzanie szkoły,
ukończyło ponad pietnaście tysięcy absolwentów. Wielu
- koncert młodzieży,
z nich pełni dzisiaj ważne funkcje publiczne i wykonuje
odpowiedzialne zawody. Myślę, że to najlepszy dowód na
18.00 – koncert Ani Świątczak
to, że szkoła wypełnia swoją misję.
Życzę więc Wam – drodzy nauczyciele i uczniowie - aby
19.00 – wspólne biesiadowanie do białego Wasza szkoła pozostała szkołą nowoczesną, ale zarazem
wierną tradycji i kultywującą swą historię, tak aby jej
rana
wychowankowie przy najbliższym jubileuszu mogli poczuć
Podziękowania:
się cząstką tej historii.
Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu
Wierzę, iż przez następne dziesięciolecia będzie ona
Jubileuszu kierujemy do: Rady Rodziców, Stowa- równie pięknie zapisywała się na kartach historii Powiatu
rzyszenia Absolwentów i Wychowawców, Starostwa Lublinieckiego
Z wyrazami szacunku Z wyrazami szacunku
STAROSTA LUBLINIECKI
- dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza Powiatu Lublinieckiego i wszystkich, którzy przyczynili
mgr in¿. Joachim Smy³a
mgr Jadwiga Stroniewska
się do jego organizacji.

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE,
PRACOWNICY SZKOŁY ORAZ UCZNIOWIE
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
IM. ADAMA MICKIEWICZA
serdecznie zapraszają na uroczyste
obchody Jubileuszu 90 - lecia
istnienia Szkoły
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jednak najlepsi !

Najrzetelniejszym wskaźnikiem poziomu nauczania w szkole średniej
jest wynik egzaminu maturalnego. Nasz „Mickiewicz” jest tutaj
najlepszy i to nie tylko na obszarze Powiatu Lublinieckiego.
Rokrocznie mamy około 200 absolwentów i wszyscy przystępują do
matury, osiągając bardzo dobre wyniki. W tym roku szkolnym zdawalność
była na poziomie 97,85%. Maturę zdaje się na dwóch poziomach :
podstawowym i rozszerzonym. Poziom rozszerzony to najważniejszy
czynnik decydujący o dostaniu się na wymarzone studia. Tutaj
jesteśmy zdecydowanymi liderami.
Stopień zdawanych matur na poziomie rozszerzonym oraz osiągnięcia
w konkursach doceniono w ogólnopolskim rankingu szkół. Jesteśmy
obecnie na 42 pozycji w województwie śląskim.
W celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników przeprowadziliśmy tzw.
„Ewaluację wewnętrzną szkoły”, w której brali udział nauczyciele,
uczniowie, rodzice i pozostali pracownicy. Wszyscy mogli wypowiedzieć
się na temat funkcjonowania szkoły. Wytyczne, które powstały na
podstawie wniosków, już zostały wprowadzone w życie.

Zdawalność matury 2012

Matura 2012 - liczba zdających
poziom rozszerzony

Biologia i chemia

Nauki biologiczne i ich wzrastające znaczenie w życiu współczesnego
człowieka budzą ogromne zainteresowanie wśród młodzieży
„Mickiewicza”. Widać to na zajęciach dodatkowych w ramach
Przyrodniczego Koła Naukowego, podczas których młodzi pasjonaci
projektują i przeprowadzają proste doświadczenia, ułatwiające
zrozumienie przebiegu skomplikowanych procesów fizjologicznych
zachodzących w organizmach żywych.
Dużą popularnością cieszą się wśród uczniów naszej szkoły – i to nie
tylko uczniów klas o profilu biologiczno – chemicznym – olimpiady
i konkursy o tematyce biologicznej.
W XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży szkolnej
pod hasłem „Mój las” do eliminacji okręgowych zakwalifikowały się
prace 4 uczennic. Praca Sabiny Wołowczyk ( kl. II e ) została bardzo
wysoko oceniona przez jury; uzyskała I miejsce, kwalifikując się tym
samym do eliminacji ogólnopolskich. Prace Magdaleny Haneczok
(kl. I a ), Kamili Mizery ( kl. II e ), Kamili Niewiadomskiej ( I d1 ) uzyskały
wyróżnienia.
Z dużym zainteresowaniem uczniów spotkała się też tegoroczna VII
edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko – Planeta”.
W kategorii prac indywidualnych : opisowych i albumowych pt.
„Fascynująca przyroda polskich lasów” do etapu krajowego
zakwalifikowano 26 prac naszych wychowanków. W marcu 2012 r. grupa
uczniów naszej szkoły wzięła udział w części testowej w/w konkursu.
Najlepszy wynik i wyróżnienie w części testowej uzyskał uczeń kl. II a
Jakub Nahajowski.
W kategorii prac indywidualnych i albumowych w eliminacjach
ogólnopolskich wyróżniono prace następujących uczniów: Agnieszki
Czupały, Krzysztofa Fyrli, Szymona Dyczkowskiego, Patrycji Korzekwy,
Anny Jureczko, Izabeli Szczygioł, Agaty Pawełek, Mateusza Miszy,
Natalii Krawiec, Samanty Sojki.
Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności i wiadomości,
uczestnicząc w przedmiotowej Olimpiadzie Biologicznej.
Do II etapu eliminacji wojewódzkich XLI Olimpiady Biologicznej,
które odbyły się 21. 01. 2012 r. w gościnnych progach Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
zakwalifikowało się pięcioro uczniów :
Patrycja Ledwoń - kl. II d, Marcin Ledwoń - kl. II a, Aleksandra Matyja kl. II d, Izabela Woch - kl. II f2, Maciej Zębik - kl. II d
W kwietniu 2012 r. w ramach konkursów XIX „Tygodnia Ziemi”
organizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego Szymon
Dyczkowski ( kl. I d1 ) otrzymał wyróżnienie w konkursie poetyckim pt.
„Mam taką moc…” oraz konkursie fotograficznym pt. „Moc natury”,.
Następnym sprawdzianem umiejętności i wiedzy okazała się
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy nt. Profilaktyki WZW B i C pod
hasłem „Podstępne WZW”.
. Do ścisłego finału olimpiady, który odbył się 24. 05. 2012r. w Sali
Sejmu Śląskiego w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
zakwalifikowały się 2 zespoły z naszej szkoły :
I zespół: Martyna Halemba - kl. I f, Katarzyna Hercok - kl. I f - opiekun:
mgr Adam Strzelczyk
II zespół: Aleksandra Kowol - kl. II c, Krzysztof Kowol - kl. I a, opiekun:
mgr Joanna Budzyńska
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mgr Joanna Budzyńska

Powiatowy Konkurs Chemiczny
W dniu 24 lutego 2012r. w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w
Lublińcu odbył się Powiatowy Konkurs Chemiczny. Obejmował on
3 kategorie.
Pierwsza to konkurs wiedzy „Chemiczna przygoda”, adresowany do
uczniów gimnazjów powiatu lublinieckiego. Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych rywalizowali w dwóch kategoriach: plakat
i prezentacja multimedialna nt. „Od atomu do energii ”.
W kategorii prezentacje wszystkie przedłożone komisji prace były
bardzo przemyślane, z właściwym doborem treści. Dotyczyły zjawiska
promieniotwórczości naturalnej i sztucznej, zastosowania pierwiastków
radioaktywnych, różnych źródeł energii. Uczniowie w trafny sposób
określili pozytywne i negatywne aspekty zagadnień, ze szczególnym
uwzględnieniem energii jądrowej. Młodzież zwróciła uwagę na
ekologiczne walory i ekonomiczne korzyści płynące ze stosowania
alternatywnych źródeł energii.
Organizatorkami konkursu w Zespole Szkół nr 1 były Karina Konopk
i Dorota Niwergol.
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Ciekawi ludzie, ciekawe spotkania
Spotkanie z dziennikarzem TVN Bartoszem Węglarczykiem
Wybornie wręcz klasa IIe spędziła ostatni dzień lata. No bo czymże jest
spotkanie z lubianym dziennikarzem Bartoszem Węglarczykiem, znanym
z popularnego programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN.
Pan Bartosz, w czasie warsztatów dziennikarskich w Wyższej Szkole
Psychologii Społecznej w Katowicach, dał nam się poznać jako osoba
bardzo sympatyczna, rzetelna i przede wszystkim szczera, co jest bardzo
ważne w jego fachu.
Nie ukrywał, że jest w dziennikarstwie zakochany, choć jego
przygodaz tym zawodem zaczęła
się przypadkowo - początkowo
parzył kawę w redakcji Gazety
Wyborczej.

Ksiądz Adam Boniecki ma głos…
Uczniowie klas 1e oraz 2e udali się do Wyższej Szkoły Psychologii
Społecznej w Katowicach, w celu poszerzenia swoich horyzontów
w dziedzinie dziennikarstwa, na spotkanie z redaktorem naczelnym
„Tygodnika Powszechnego” - księdzem Adamem Bonieckim. „Wielu
z nas, decydując się na uczestnictwo w spotkaniu, nie było świadomych,
z jak mądrą, szczerą i uczciwą osobą będziemy mieli okazję obcować. Dla
jednych to tylko ksiądz, dla drugich dziennikarz, dla trzecich zaś przyjaciel
i mędrzec, a my w cenie promocyjnej otrzymaliśmy pakiet all-in-one” powiedziała po spotkaniu Ania Stępień.

Spotkanie z p. Marianem Berbeszem
1 marca br w auli szkoły uczniowie mogli poznać zapomniane, czasem
nieistniejące już zakątki miasta Lublińca, również naszej szkoły.
A wszystko dzięki obecności w szkole przewodniczącego Stowarzyszenia
Rodziny Wojskowej 74 GPP Pana Mariana Berbesza.
Pan Berbesz przedstawił historię ciekawych miejsc i obiektów
związanych z Lublińcem oraz historię 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.
Po spotkaniu gość przekazał materiały dotyczące naszej szkoły m.in.
z okresu międzywojennego - zdjęcia i dokumenty, które wkrótce zostaną
opublikowane w Internetowym Muzeum Pamiątek Historycznych
Zespołu Szkół nr 1 im. A.Mickiewicza. Wśród nich znalazła się gazeta jednodniówka z 1948 r. wydana z okazji 25-lecia istnienia szkoły.
Spotkanie zorganizowali: Sebastian Ziółek i Adam Strzelczyk.

Spotkanie z p. Romualdem Koperskim
7 marca w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z Romualdem
Koperskim - podróżnikiem, znawcą Syberii, a jednocześnie pisarzem,
dziennikarzem, fotografem oraz muzykiem - pianistą.
Jest autorem książek: "Pojedynek z Syberią", "Przez Syberię na gapę",
"1001 Obrazów Syberii". Dziękujemy Mu za bardzo ciekawe
przedstawienie historii, kultury i geografii Dalekiego Wschodu.
Dziękujemy również panu Jurandowi Irlikowi - Nadleśniczemu
w Lublińcu za zorganizowanie i sponsorowanie tego spotkania.

Przeszczepy organów i tkanek – druga szansa
W Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w piątek 27. 04. 2012r. uczniowie
sześciu klas, razem z panią dyrektor i ze swoimi nauczycielami, mieli
okazję uczestnictwa w unikatowym spotkaniu na temat przeszczepów
organów i tkanek, poprowadzonym przez panią Jolantę Wszołek –
prezesa Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi.
Spotkanie rozpoczęło się wstępną ankietą, która badała stan
świadomości uczniów na temat transplantologii. Następnie pani Jolanta
Wszołek zaprosiła do obejrzenia filmu edukacyjnego wyjaśniającego na
czym polegają przeszczepy tak organów, jak i tkanek oraz jakie są obecnie
procedury pobierania materiału do transplantacji. Po części edukacyjnej
rozpoczął się panel dyskusyjny, do którego zaprosił wszystkich ks. prof.
Piotr Morciniec – bioetyk z Uniwersytetu Opolskiego.

W sieci psychomanipulacji - wykład pracownika naukowego
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
W ramach współpracy z opolską uczelnią p. Mirosław Hanulewicz
25.04.2012 r. w auli naszej szkoły poprowadził wykład na temat
Psychomanipulacji. Wykład spotkał się z bardzo pozytywnym
przyjęciem. Uczniowie podkreślali, że podobał im się zarówno sposób
prezentacji wykładu („bardziej rozmowa niż monolog”), jak i tematyka
(„zajmująca i na czasie”).
dzien- art Ie

Dni Mickiewiczowskie AD 2011

W Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu grudniowe dni,
zgodnie z wieloletnią tradycją, poświęcone są patronowi szkoły.
Tegoroczne Dni Mickiewiczowskie obfitowały w liczne konkursy
akcentujące postać i twórczość naszego wybitnego poety.
Konkurs recytatorski podzielony był na dwie kategorie: gimnazjum –
I miejsce zajęła Karina Badura z ZPO w Boronowie, II miejsce Gabriela
Kowol z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, III miejsce ex aequo Maja Fischer
z Gimnazjum nr 2 w Lublińcu oraz Joanna Sawczuk z Gimnazjum nr 1
w Lublińcu, liceum – I miejsce – Aleksandra Pieprzyca, II miejsce ex
aequo Anna Stępień oraz Natalia Styczyrz. III miejsce - Mateusz Banduch
i Bartosz Borecki. W konkursie plastycznym I miejsce zajęły Sabina
Czapla i Kinga Koziorowska z I Liceum im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu, drugie - Michalina Picz również z naszego liceum. Na trzecim
miejscu znalazła się praca Dominika Szpanka, ucznia klasy drugiej
Gimnazjum w Ciasnej. W konkursie na strój z epoki zwyciężyła klasa II e,
zaś drugie miejsce przypadło II b. Odbył się również konkurs wokalny,
w którym I miejsce zdobyła uczennica klasy pierwszej, Agnieszka
Mirowska, II miejsce zespół w składzie: Anna Stępień, Jakub Duda, Piotr
Kozub i Marcin Zając, III miejsce zespołowo Natalie Basan, Żaneta Leja,
Aleksandra Matyja oraz Paulina Pielarz. Wyróżnienie otrzymały
Agnieszka i Katarzyna Gatys z zespołem. Konkurencjami, w których
mogły wykazać się reprezentacje klas, były: konkurs na inscenizację I miejsce zdobyła klasa II e za „Świteziankę” po śląsku przygotowaną
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w konwencji teatru cieni, II ex aequo klasa Ie za „Trzy bajki” naszego
wieszcza i II d za oryginalną inscenizację ballady „Ucieczka”; a także
konkurs wiedzy o Mickiewiczu - I miejsce wywalczył zespół klasy II d:
Aleksandra Matyja, Jessica Popko, Maciej Zębik, II – II a: Błażej Mzyk
i Borys Syczewski, III - zespół klasy Id1: Paulina Grobelny, Agnieszka
Mirowska i Sylwia Pietrzyk.
Ania Stępień
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EduScience

- ogólnopolski projekt

Zakończył się I etap ogólnopolskiego projektu: „Podnoszenie
kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod
i technologii – EDUSCIENCE”. Nasza szkoła wraz z 3 innymi z woj.
śląskiego zakwalifikowała się do II etapu projektu.

Głównym jego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów
podjęciem studiów na kierunkach przyrodniczych i informa-tycznotechnicznych poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem
interaktywnej platformy e-learningowej. Z naszej szkoły brały w nim
udział nauczycielki: Maria Banduch i Dorota Niwergol.

Fizyka i astronomia Gdy gościliśmy ...
IV Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii

W piątek 2 grudnia 2011r w Zespole Szkół nr1 im. Adama Mickiewicza po
raz czwarty odbył się Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii, adresowany
do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W kategorii "Prezentacja multimedialna" zwycięzcami okazali się: Michał
Piosek z Gimnazjum w Pawonkowie oraz Tomasz Najgebauer z Zespołu
Szkół Ogólnokształcąco Technicznych w Lublińcu. Natomiast w kategorii
„Wiedza” – Rafał Zębik z Gimnazjuum nr 2 im. J.Pawła II w Lublińcu oraz
Maciej Zębik z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza.
Po części pisemnej uczniowie udali się do auli, gdzie odbył się pokaz
eksperymentów przygotowany przez pracowników naukowych Politechniki
Częstochowskiej. Dr Zbigniew Olszowski
i dr Tomasz Kaczmarzyk zaprezentowali
doświadczenia z użyciem ciekłego azotu,
które wzbudziły duże zainteresowanie
młodzieży. Po pokazie odbyło się
uroczyste wręczenie nagród.
Organizatorami konkursu byli: mgr Ewa
Koścień, mgr Sylwia Mrożek i mgr Adam
Strzelczyk.

Wyróżnienie w XVIII Ogólnopolskim Konkursie
na Pracę „Fizyka a Ekologia”
Duży sukces odnotowali młodzi fizycy z Zespołu Szkół nr 1 im.
A. Mickiewicza. Wyróżnienie otrzymali w XVIII Ogólnopolskim
Konkursie na Pracę „Fizyka a Ekologia”: Patrycja Ledwoń i Maciej Zębik
za pracę na temat „Zmiany klimatu w historii ziemi” oraz Paulina
Grobelny i Aleksandra Tom, prezentując pracę „Potrzeba rozwoju
energetyki jądrowej w Polsce”.
Prace zostały wyróżnione ze względu na walory naukowe i wiedzę, jaką
wykazali uczniowie, prezentując swe tezy i odpowiadając na pytania
komisji konkursowej.

Centrum Nauki Kopernik - zdobyte
W sobotni, najdłuższy dzień roku, członkowie Klubu Młodego
Odkrywcy (i nie tylko) mieli okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik.
Wzięli również udział w premierze filmu 3D "Trzeci wymiar życia"
wyświetlanego w specjalnej sali projekcyjnej Nieba Kopernika.

Koło astronomiczne przy Zespole Szkół
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
W Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu działa koło astronomiczne. Działalność
koła została zapoczątkowana już w latach 60-tych
ubiegłego stulecia przez ówczesnego nauczyciela
fizyki Józefa Kacalskiego. Profesor był głównym
inicjatorem budowy kopuły astronomicznej na dachu budynku szkoły.
Od 2002 roku działalnością koła astronomicznego zajmuje się Adam Strzelczyk.
Głównym celem koła jest rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów fizyką
i astronomią. Na zajęciach uczniowie prowadzą obserwacje astronomiczne,
doskonalą swoje umiejętności w zakresie obsługi instrumentów optycznych,
wykonują szkice nieba oraz fotografują ciała niebieskie. Obserwacje prowadzone
są nie tylko na terenie szkoły, ale również w miejscach zaciemnionych (np. lasach).
Rokrocznie członkowie koła wyjeżdżają do chorzowskiego planetarium.
Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza posiada obecnie w wyposażeniu cztery
teleskopy, z tego jeden CELESTRON 11'' (11 cali) z układem optycznym SchmidtCassegrain, zainstalowanym na montażu paralaktycznym. Zakupiono również
system GT do sterowania wymienionym teleskopem. Do rejestracji zdjęć
uczniowie mają do dyspozycji profesjonalny aparat fotograficzny CANON
z możliwością montażu do Teleskopu oraz kamerę CCD. Szkoła prenumeruje
również miesięcznik „Urania”, w którym członkowie koła mają dostęp do
aktualnych wydarzeń oraz informacji o tematyce astronomicznej.
Od września 2011 r. wszyscy członkowie koła należą do KMO – Klubu
Młodego Odkrywcy. Koło astronomiczne posiada stronę internetową:
www.astro.mickiewicz.net.pl, gdzie zamieszcza najważniejsze wydarzenia oraz
zamieszcza wyniki swojej działalności. Na stronie można również pobierać
materiały do zajęć oraz wykonane fotografie.

VII Przystanek PaT

„PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. Wartością tej
inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Autorem
programu jest insp. Grzegorz Jach”
Źródło:http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/16/44/Program_Profilaktyka_a_Ty.html

W dniach 10 do 15 lipca Zespół Szkół nr im. A. Mickiewicza był główną
bazą Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno – Artystycznej zwanej
VII przystankiem PaT Lubliniec 2012, której gospodarzami były: Urząd
Miasta Lubliniec i Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Uczestnikiem była
młodzież z całego kraju. W tegorocznym przystanku wzięło udział ponad
1100 osób.

Historia

Lekcja historii z rekonstrukcyjną grupę historyczną
„Zgrupowanie Radosław”

17 lutego 2012 r. gościliśmy w „Adasiu” rekonstrukcyjną grupę
historyczną „Zgrupowanie Radosław”, którą tworzą młodzi ludzie, m. in.
Ania, Natalia, Filip, Marcin i Sebastian. Opowiedzieli oni nam w ciekawy
sposób o Powstaniu Warszawskim i o bohaterach tamtych dni.
Jak zwykle, najciekawiej było po lekcji , kiedy można było podejść
i przymierzyć panterkę czy hełm,
„postrzelać” z karabinów i zadać pytania.
Wielkie dzięki dla Stowarzyszenia
Absolwentów i Wychowawców działającego przy Zespole Szkół nr 1
im. A. Mickiewicza za finasnowe wsparcie przedsięwzięcia.

Historia wcale nie musi być nudna
Uczniowie klasy Ic podjęli się realizacji programu CEO pt. „Opowiem
Ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii”. 25 IV
2012 roku na zaproszenie uczniów odwiedził naszą szkołę p.Ryszard
Iwan, uczestnik wydarzeń sierpnia 1980 r. i poseł na sejm kontraktowy.
Pan Ryszard Iwan podkreślił, że ucieszył się z zaproszenia i możliwości
podzielenia się wspomnieniami z tamtych lat. Choć lekcja trwała prawie
dwie godziny, temat nie został wyczerpany.

Muzeum Internetowe Pamiątek Historycznych
Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
To projekt mający udostępnić pamiątki historyczne zgromadzone
w szkolnej Izbie Tradycji oraz w szkolnym archiwum. Można tu znaleźć
zdjęcia pocztówek, dokumentów oraz eksponatów związanych z historią
szkoły i historią Lublińca. Większa część naszych zbiorów pochodzi
z okresu międzywojennego oraz dotyczy historii II wojny światowej.
Prezentujemy m.in. unikatowy zbiór korespondencji jenieckiej z lat 19391944, prasę z XIX i początków XX wieku, pamiątki z okresu powstań
śląskich, zdjęcia banknotów i papierów wartościowych oraz wiele innych
ciekawych eksponatów. Można nas znaleźć pod adresem:
www.muzeum.mickiewicz.net.pl
dr Sebastian Ziółek

mgr Adam Strzelczyk
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Integracja

Językowe zmagania

Wycieczka do Włoch: Bibione, Wenecja, Padwa, Werona
i Rzym. Ciao Bella!
Wenecja, Padwa, Werona i wreszcie Rzym pozwoliły nam poszerzyć
horyzonty. Bazylika Św Antoniego, Uniwersytet w Padwie, Dom Julii
i Plac Dantego - tak można opisać pierwszy wycieczkowy dzień. Wąskie
uliczki pełne turystów, zapach dochodzący z niezliczonej ilości
restauracji, kawiarni, parasole za trzy euro i imiona zakochanych na
ścianach.
Dagmara Jaguś

Kamila Paruzel – „Wenecja – widok z tramwaju wodnego”

Powiatowe Dni Językowe
W Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w dniach od
17 do 26 kwietnia 2012 pod Patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego
odbyły się już po raz 18-sty Powiatowe Dni Językowe (na dwóch
poziomach: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym).
Uczniowie mogli zmagać się w następujących konkursach: „Wiedzy o
krajach niemiecko -, anglojęzycznych i o Francji”, „Mistrz języka
angielskiego, niemieckiego”, recytatorski i krasomówczy, wokalny na
piosenkę w wybranym języku, multi-medialny na przedstawienie
zwyczaju lub święta z wybranego kraju, plastyczny „Słynne budowle
Europy” oraz taneczny „Tańce Europy”.
Oprócz konkursów odbyły się warsztaty plastyczne „Stroje ludowe
Europy” dla gimnazjalistów oraz warsztaty taneczne „Tańce ludowe
Europy” pod kierunkiem trenera z Zespołu „Śląsk”, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Koordynatorem całego
przedsięwzięcia była Małgorzata Kania.

Monika Kiełbas – „Widok na most”

Koncert Noworoczny 2012
Już od kilku lat Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Technikum i Liceum
Ekonomicznego w Lublińcu organizuje w auli „Adasia” koncerty
noworoczne. Tak było również i w tym roku. Uczniowie szkoły
przygotowali wspaniały koncert zatytułowany „Bo z dziewczynami…oj
nie wie się!” w programie znalazły się największe hity o kobietach, dla
kobiet i z kobietami w tle. W repertuarze tegoż koncertu znalazły się
również wielkie przeboje Agnieszki Osieckiej i Ewy Demarczyk,
przeplatane występami kabaretowymi i niespodziankami.

Na wagary – do szkoły?!
Tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny potraktowany został w naszej
szkole jako tzw. Dzień Otwarty. Jego ideą stało się przybliżenie
gimnazjalistom powiatu lublinieckiego specyfiki tej liczącej się
w regionie placówki.
Gospodarze zapewnili gościom niekonwencjonalny sposób spędzenia
wolnego czasu. Ich pobyt w nowym miejscu rozpoczął się od obejrzenia
blisko stuletniej, odrestaurowanej auli i wysłuchania koncertu
przygotowanego przez licealistów. Także w auli poznali ofertę edukacyjną
przewidzianą w przyszłym roku w związku z reformą oświatową.
Największym jednak wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla
uczniów Zespołu Szkół okazały się lekcje prowadzone według wspólnie
opracowanych przez nich scenariuszy.
Cennym kryterium jakości Dnia Otwartego stały się wypowiedzi
gimnazjalistów oceniające spotkanie z nowymi realiami. Chłonąc
atmosferę miejsca, podziwiali otwartą na nowości, oferującą wszechstronny program edukacyjny i przyjazną uczniom, szkołę.

Konkurs „Mam talent”

mgr Grażyna Karska

Od 2010 r. wraz z nadejściem wiosny organizowany jest przez
Samorząd Szkolny konkurs "Mam talent". Impreza ta pozwala poznać
i dostrzec, jak utalentowana jest młodzież „Adasia”.
Pretendenci do nagrody w konkursie chwalą się
talentami wokalnymi, tanecznymi, instrumentalnymi czy recytatorskimi. Nie brakuje także miejsca
dla kabaretu i czytania wspak. mgr Ewelina Kucharska
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Łacina-Lingua
Łacina - nauka tego języka ułatwiającego poznanie języków
nowożytnych nie jest już powszechnie dostępna, zatem uczniowie klasy
humanistycznej naszego liceum należą do wąskiej elity intelektualnej,
która może wykazać się znajomością licznych przysłów i powiedzeń
łacińskich ciągle obecnych w kulturze polskiej. Do poznania wielu
„tajemnic” literatury łacińskiej konieczne jest przyswajanie deklinacji
i koniugacji, co jednak stanowi doby trening przed studiami
humanistycznymi, prawniczymi czy medycznymi, na których lektorat
z łaciny jest obowiązkowy. A zatem: „ Per aspera ad astra”!
mgr Elżbieta Matykiewicz

Język angielski w wojskowości
Od marca 2012 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
przygotowujących się do pracy w wojskowości, pragnących doskonalić
znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.
Zajęcia mają na celu rozwijanie czterech sprawności językowych:
czytania, słuchania, mówienia i pisania przy jednoczesnym poznawaniu
i ćwiczeniu słownictwa związanego z wojskowością.
Każda lekcja poświęcona jest innemu zagadnieniu tematycznemu
i zawiera osadzone w realistycznym kontekście teksty pozwalające na
poznawanie specjalistycznego słownictwa opartego na takich tematach
jak: uzbrojenie i umundurowanie, wypo-sażenie i struktura sił zbrojnych,
rodzaje operacji wojskowych i sposoby ich prowadzenia.
Zajęcia prowadzone są przez Żanetę Cierpioł.
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Królowa nauk - matematyka

Projekt „Matematyka? Spróbuj e – learningowo!
Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.
W latach 2010 - 2012 uczniowie naszej szkoły zostali zakwalifikowani
do udziału w projekcie „Matematyka? Spróbuj e-learningowo!
Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” Hermin. Realizatorem projektu była krakowska firma szkoleniowa GINT
pod patronatem Kuratorów Oświaty oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przy projekcie współpracują wybitni matematycy oraz specjaliści
od e-learningu: prof. dr hab. Michał Szurek, prof. dr hab. Jerzy
Ombach oraz prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
I tu możemy pochwalić się wielkim sukcesem! Uczennica kl. IId
naszej szkoły , Natalia Kępa, zdobyła pierwsze miejsce na poziomie
podstawowym, a uczeń kl. IIIa , Damian Dombek, zajął ósme miejsce
na poziomie rozszerzonym. Kurs
ukończyli również Agnieszka
Zyśko (IIId), Zuzanna Graca (IIIa),
Tymoteusz Radłowski (IIa), Borys
Syczewski (IIa), Piotr Dziwis (IIb),
Jakub Gania (IIb)– poziom rozszerzony oraz Magdalena Jagusiak
(IIIc) i Justyna Maleska (IIIc) –
poziom podstawowy.
Aktualnie nasi uczniowie biorą
udział w 3 edycji e-learningowej
nauki matematyki.
Osiągnięcia w konkursach matematycznych
W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie brali udział w wielu
konkursach matematycznych. Jednym z nich był „Alfik Matematyczny”.
W konkursie uczestniczyło 61 uczniów z klas od
I do III. W poszczególnych kategoriach najwyższe lokaty uzyskali:
Szymon Dyczkowski (klasa Id), zajmując jednocześnie 9 miejsce
w województwie, Maciej Zębik (klasa IId), 31 miejsce w województwie,
Agnieszka Zyśko (klasa IIId) – 14 miejsce w województwie, Damian
Dombek i Marek Hadrian (klasa IIIa) – 18 miejsce w województwie.
W listopadzie i grudniu 2011r. odbył się X Regionalny Konkurs
Matematyka w biznesie. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 3
uczniów naszej szkoły, a do finału zakwalifikowało się dwóch z nich –
Maciej Zębik (IId) i Agnieszka Zyśko (IIId). Dla zainteresowanych
uczniów zorganizowaliśmy eliminacje do kolejnej edycji konkursu
„Sudoku w Lublińcu”. Wyłoniona w eliminacjach drużyna w składzie
Łukasz Tomczyk (klasa Ib) oraz Aleksandra Kotarska (klasa IIIa) okazała
się najlepsza, wygrywając finał, który odbył się 13.03.2012 r.
Tradycją szkoły jest uczestnictwo naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR. W konkursie
wzięło udział 52 uczniów. Siedmu z nich otrzymało wyróżnienie: Kamil
Musik (klasa Ib), Marcel Duda (Ia), Szymon Dyczkowski (Id), Łukasz
Tomczyk (Ib), Marek Kozłowski(Ia), Marek Hadrian (IIIa)
i Szymon Witczak (IIIa).

VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha
24.05.2012 r. w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im. Stefana
Banacha, Do rywalizacji zgłosiło się 25 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych: Olesna, Tarnowskich Gór, Częstochowy i Lublińca.
Patronat nad konkursem matematycznym objął Starosta Powiatu
Lublinieckiego oraz Śląski Kurator Oświaty.
Wyniki:
1
- Wojciech Tobiś z Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników
Polskich w Oleśnie
2
- Paweł Brysch z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica w Tarnowskich Górach
3
- Maciej Cebula z I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników
Polskich w Oleśnie

II Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora dla gimnazjalistów
W dniu 25.05.2012 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu odbył się II Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora
dla gimnazjalistów. Do rywalizacji zgłosiło się 38 uczniów z okolicznych
gimnazjów. Każdy z uczestników otrzymał zestaw 6 zadań, które należało
rozwiązać w czasie 90 minut. Autorem zadań był dr Józef Kalinowski,
który jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego.
Zwycięzcami konkursu zostali:
1 miejsce - Artur Koczyba
z Gimnazjum nr 1 z Lublińca
2 miejsce - Jakub Kiedrowski
z Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II z Dobrodzienia
3 miejsce - Paulina Drynda
z Gimnazjum z Ciasnej
mgr Beata Dombek
mgr inż. Grażyna Kaczorowska
mgr Sonia Olszok
mgr Adam Ożarowski

Literatura

Nie tylko literackie sukcesy
Magdalena Zawilska z klasy Ic – osiągnęła wiele
sukcesów w konkursach literackich, między innymi
tylko w roku szkolnym 2011/2012 zajęła II miejsce
w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im.
Stanisława Czernika w kategorii 16-19 lat
w Ostrzeszowie oraz w IV Ogólnopolskim Konkursie
Literackim im. Ireny Golec „Czerwona Róża dla
Niej” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
w Kąkolewicy; ponadto zdobyła I miejsce i Grand
Prix „Skrzydlate Rodło” w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
Młodych „Nadchodzące Pokolenie” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Bytomiu, zajęła II miejsce w XX Ogólnopolskim
Turnieju Poetyckim „Autoportret jesienny” w kategorii „Poezja
Młodych” w Krotoszynie i – ostatnio – 16 marca 2012 r. zdobyła
wyróżnienie za prezentację tomiku Marcina Świetlickiego „Wiersze
wyprane” w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacka Nagroda
„Pawiego Pióra” w Krakowie.
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Ania Stępień z klasy II e w eliminacjach regionalnych 57
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Ania wraz ze swymi
akompaniatorami, Piotrem Kozubem i Marcinem Zającem, uzyskała
promocję do etapu wojewódzkiego, gdzie spotkała się z najlepszymi
recytatorami i śpiewającymi poezję województwa śląskiego.
W etapie regionalnym OKR-u reprezentowali nas Agnieszka
Mirowska, Ola Pieprzyca, Ania Stępień, Piotr Kozub i Marcin Zając.
12 kwietnia 2012 r. w Żorach odbył się finał X Wojewódzkiego
Konkursu Poezji Zbigniewa Herberta pod honorowym patronatem
żony poety. Do finałowej dziesiątki zakwalifikowane zostały Ania
Stępień i Ola Pieprzyca. Dziewczęta znalazły się w gronie 10
najlepszych recytatorów z województwa śląskiego. Werdyktem jury Ania
zajęła 3 miejsce w naszym województwie. Wspaniałe wieści nadeszły
z Rabki, gdzie po raz dwudziesty ogłoszono Ogólnopolski Konkurs
Poetycki "Serduszkowy wiersz". Ania okazała się najlepsza spośród
wszystkich autorów w całej Polsce w kategorii "młodzież powyżej 15 lat
i dorośli" i zajęła I miejsce wierszem "List z podmuchem wiatru".
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W ramach obchodów 72. rocznicy zbrodni katyńskiej 16 kwietnia
w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie III Wojewódzkiego Konkursu HistorycznoLiterackiego „Prawda i kłamstwo o Katyniu” organizowanego przez
Poseł Jadwigę Wiśniewską. Z roku na rok konkurs przyciąga coraz więcej
uczestników, a nadsyłane prace, w opinii ekspertów, mają coraz wyższy
poziom literacki. Wśród laureatów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
znalazła się również Katarzyna Kubińska, uczennica I klasy I LO im.
A. Mickiewicza w Lublińcu. Jej praca zajęła III miejsce i zostanie
opublikowana w pamiątkowym wydawnictwie „Prawda i kłamstwo
o Katyniu”. Kasia zdobyła już sporo wyróżnień, w tym literackich,
interesuje się ponadto historią II wojny światowej.
Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym
„Z poprawną polszczyzną na co dzień” otrzymała Karolina Knieć
z klasy 3d.

Miłosz odNowa w Lublińcu
Aby ciekawie, dowcipnie i różnorodnie pokazać naszym kolegom
i wszystkim miłośnikom poezji mistrza Miłosza dorobek i sylwetkę
laureata Literackiej Nagrody Nobla 1980 w trwającym Roku Miłosza
wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie przystąpiliśmy
do realizacji projektu Miłosz odNowa.
Na korytarzu, przy sali polonistycznej przygotowaliśmy gazetkę
informującą o Roku Miłosza i realizowanym projekcie. Święto Miłosza
zorganizowała 8 listopada 2011 r. Klasa II e. Miało ono formę powiatowej
uroczystości - spotkania z poezją Miłosza - i odbyło się w szkolnej auli, na
korytarzach i przed szkołą. W auli prezentowali się recytatorzy - laureaci
konkursów, śpiewający poezję (Miłosza i Mickiewicza, ze względu na
patrona szkoły), pokazano specjalnie przygotowany przez uczniów klasy
IIc, Łukasza Masonia i Łukasza Orłowskiego, film poświęcony życiu
i twórczości poety, nagrodzono też laureatów konkursów, upominki
wręczyli: dyrektor ZS - mgr Jadwiga Stroniewska i prezes Stowarzyszenia
Absolwentów - Lech Budzyński. W holu można było obejrzeć wernisaż
prac uczniowskich, a w szkole i przed budynkiem porozwieszaliśmy
wiersze poety, aby każdy z uczestników święta (a właściwie każdy
miłośnik poezji Miłosza) mógł zabrać ze sobą ulubiony utwór.
Efektem poetyckiego wieczoru, a szczególnie japońskojęzycznej
prezentacji Sylwii, która pięknie przeczytała wiersz Książki, był też
spontaniczny pomysł zorganizowania konkursu pt. Razem z Miłoszem
napisz haiku, zainspirowanego tomikiem tłumaczeń poety pt. Haiku.

Mundurowi w "Mickiewiczu"
Pierwszoklasiści ślubują, podpisanie porozumienia

Dzień 30 września 2011r. był świętem uczniów klas pierwszych
mundurowych Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.
Punktualnie o 15.00 w hali szkoły uczniowie ubrani w swe mundury
ślubowali na sztandar szkoły oddanie ojczyźnie, społeczności lokalnej
i szkole. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice uczniów oraz liczni
goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych,
czyli zastępca dowódcy I Pułku Specjalnego Komandosów, komendant
powiatowy policji, członek zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, przedstawiciele Izby
Celnej w Katowicach, zastępca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej
w Lublińcu, prezes Fundacji Szturman, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego ze Starostą, delegacja Śląskiego Kuratorium Oświaty oraz
wiele osób zaangażowanych w powstanie tej klasy. Po tym podniosłym
akcie podpisano porozumienie o współpracy w kształtowaniu procesu
dydaktycznego w klasach mundurowych, które sygnowali dyrektor
Zespołu Szkół Jadwiga Stroniewska, Starosta Powiatu Lublinieckiego
Joachim Smyła, przedstawiciel IPA Grzegorz Mucha oraz komendant
powiatowy policji Piotr Malinowski.

Spotkanie z … rosomakiem
Po powrocie z Izby Tradycji w dniu 6 października 2011r. na klasę
mundurową czekała niespodzianka - 26 tonowy kolos... „ROSOMAK”,
który podjechał pod główne wejście
szkoły. Młodzież miała okazję
porozmawiać z przedstawicielami
Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach producentem „ drapieżnika ”. Nie
lada gratką była możliwość wejścia
do wnętrza Kołowego Transportera
Opancerzonego „Rosomak”.
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mgr Katarzyna Bartosik
mgr Klaudia Małek
mgr Cecylia Ochman

Narodowe święto niepodległości
oraz Uroczystość Uchwalenia Konstytucji 3 maja

Klasy mundurowe biorą czynny
udział w narodowych świętach, tj.
11 Listopada oraz 3 Maja. Delegacja
klasy wraz z dyrektor Jadwigą
Stroniewska, wychowcami
i nauczycielem przysposobienia
obronnego złożyła na cmentarzu
wojskowym w Lublińcu symboliczną wiązankę kwiatów pod
pomnikiem, oddając hołd poległym
żołnierzom.

Porozumienie z Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Lublińcu
W dniu 21.03.2012r. w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Dniu
Otwartym Szkoły klasa wojskowa oraz służb państwowychmundurowych przygotowała swoje specjalne stanowisko, reklamujące
kierunek, a prezentację uświetnili zaproszeni goście, wśród których
znaleźli się: funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki KatowicePyrzowice prezentujący zadania swojej formacji i Komendy Powiatowej
Policji w Lublińcu.
Przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów
„IPA” Region Lubliniec przygotowali młodzież klasy wojskowej oraz
służb państwowych-mundurowych do pokazów technik samoobrony.
Żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów zaprezentowali sprzęt
wykorzystywany w działaniach bojowych oraz film edukacyjny
przybliżający realia i trudy codziennej służby w kraju i na misjach poza
granicami kraju. Ratownicy medyczni z Lublińca oraz wolontariusze
Polskiego Czerwonego Krzyża uczyli na fantomie zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej i opowiadali o codziennej pracy.
Kulminacyjnym momentem było podpisanie, w obecności Starosty
Lublinieckiego pana Joachima Smyły, kolejnego porozumienia pomiędzy
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
reprezentowanej przez Komendanta st. bryg. Michała Chrząstka
a Zespołem Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu reprezentowanym
przez dyrektor mgr Jadwigę Stroniewską.
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Zajęcia w porcie lotniczym w Pyrzowicach
W dniu 23.04.2012r. klasy 1g1, 1g2 oraz 2aT wzięły udział w wycieczce
do portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach. Pierwszym punktem,
który zobaczyli, była sala konferencyjna, w której pracownicy Izby Celnej
i Straży Granicznej spotykają się, aby uzgodnić szczegóły pracy każdego
dnia.

Powstanie Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego
W dniu 31 maja 2012 r. w Rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach 3 uczniów klas mundurowych: Karolina Wons, Alicja
Prokopowicz i Przemysław Pradela wraz z dyrektor Jadwigą Stroniewską
oraz dyrektorem Lesławem Brol wzięli udział w uroczystym przekazaniu
dyrektorom szkół posiadających klasy mundurowe kamizelek
odblaskowych ,,Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego”. Spotkanie to
dało początek do stworzenia , przy współpracy z Ruchem Drogowym
z KPP Lubliniec, grupy „Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego”.
Grupa MSRD została wyłoniona spośród uczniów klas mundurowych
podczas Biegu Patrolowo-Medycznego i liczy15 osób.

I Bieg Patrolowo-Medyczny klas wojskowych oraz służb
państwowych-mundurowych

Następnym etapem wycieczki była kontrola bezpieczeństwa.
Uczniowie mieli nie tylko możliwość obejrzeć, jak się ją przeprowadza,
lecz również sami zostali dokładnie skontrolowani przechodząc przez
bramkę. Bardzo ważnym punktem wycieczki było podejście na płytę
lotniska, gdzie zostali zaproszeni na krótki pokaz sprzętu, którym
dysponuje Straż Granicza. Największa atrakcją był specjalistyczny robot
do przenoszenia niebezpiecznych ładunków i bagaży. Następnie
pokazano, w jak łatwy sposób można wykryć sfałszowane dokumenty. Nie
lada przeżyciem była wystawa przedmiotów skonfiskowanych pasażerom
w trakcie kontroli, np.:butów ze skóry węża, kości słoniowej, wypchanych
zwierząt (niedźwiedzia, kobry, wydry) oraz wielu innych ciekawych
przedmiotów.

Zajęcia w Jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
W dniach: 28.05.2012r. oraz 04.06.2012r. uczniowie klas mundurowych
uczestniczyli w zajęciach w Jednostce Państwowej Straży Pożarnej
w Lublińcu. Tam, w ramach zajęć teoretycznych, zapoznali się
z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania oraz dowiedzieli się, jak ważną
rolę pełni strażak dyżurujący. Natomiast na zajęciach praktycznych
poznali podstawowy sprzęt i wyposażenie strażaka, po czym przystąpili
do budowania linii gaśniczej zakończonej prądownicą.

Nasza prezydencja
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej

W dniu 18 czerwca 2012r. klasy mundurowe Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza wzięły udział w I Biegu Patrolowo-Medycznym,
którego honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.
Opiekunami uczniów i organizatorami imprezy byli: pani Iwona Nieroda,
pani Katarzyna Tarara oraz pan Piotr Matusiak. W zawodach wzięło udział
40 uczniów. Bieg patrolowo-medyczny rozpoczął się na dukcie leśnym
przy Leśniczówce Lubliniec. Umiejętności i wiedzę sprawdzali praktycy,
czyli zaproszeni funkcjonariusze: Policji KPP Lubliniec, Straży Pożarnej
z Lublińca, Straży Granicznej z Ka-towic-Pyrzowic oraz ratownicy
medyczni i żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.
Uczestników oceniono w dwóch kategoriach: grupowej i indywidualnej. W pierwszej kategorii najlepszą okazała się grupa IX w skład,
której weszli: Marcin Gaida jako dowódca oraz podkomendni: Tomasz
Bazan, Mateusz Miechowicz i Roksana Halemba.
W grupie indywidualnej przyznano następujące tytuły:
Najlepszy policjant – Przemysław Pradela
Najlepszy żołnierz – Tomasz Bury
Najlepszy ratownik – Jakub Drewniak
Najlepszy strażnik graniczny – Przemysław Paruzel
Najlepszy strażak – Patrycja Szyguda,
mgr Katarzyna Tarara

kierunkiem pani Małgorzaty Kani. Młodzież SKE wykonała dekorację
auli i przygotowała nagrody.

Dnia 29 listopada 2011 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza odbyło się seminarium naukowe nt. „Prezydencji Polski
w Radzie Unii Europejskiej” realizowane w ramach projektu „Młodzi
Aktywiści Prezydencji” we współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie.
W programie seminarium znalazła się świetna prezentacja
multimedialna przygotowana przez uczniów klasy IIA: Bartosza
Boreckiego, Jakuba Nahajowskiego, Borysa Syczewskiego, Krzysztofa
Ochmana i Tymoteusza Radłowskiego pod kierunkiem pani Mirosławy
Popko. Karol Chmiel, Mateusz Strużek i Marcin Zając przygotowali
zagadki i rebusy na konkurs. O oprawę techniczną dbał Piotr Jarolewski.
Seminarium było poprzedzone warsztatami na temat funkcjonowania Unii
Europejskiej. Po prezentacji odbyły się konkursy nt. prezydencji.
W seminarium uczestniczyła młodzież „Mickiewicza” oraz gimnazjum.
Współorganizatorem seminarium był Szkolny Klub Europejski pod
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Przedsiębiorczość – Twoją drogą do sukcesu
Młode „rekiny biznesu” atakują

Jesienią zainicjowano w Mickiewiczu dwa projekty: „Moja firma w
mojej gminie” Fundacji Viribus Unitis, którego podsumowanie miało
miejsce 26 stycznia 2012 w ramach Dnia Przedsiębiorczości oraz
„Rekiny Przedsiębiorczości” organizowane przez Fundację Edukacji
Rynku Kapitałowego.
W ramach projektu „Moja firma w mojej gminie” 30 uczniów pod
opieką pań M. Radzioch i S. Olszok zapoznawało się ze strategią rozwoju
gminy miasta Lubliniec. Prowadzili badania rynkowe i marketingowe,
szukali form sfinansowania działalności gospodarczej z dotacji dla firm,
by w końcu przygotować biznesplan przedsiębiorstwa mającego szansę
powodzenia na naszym lokalnym rynku.

„Rekiny Przedsiębiorczości” to drugi
projekt realizowany w ZS. nr 1
im. A. Mickiewicza. Aż 8 zespołów
wzięło udział w zmaganiach X edycji
Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej,
które trwały do 16 stycznia. Najlepiej
spisał się zespół „JAK KTO CHCE”
z klasy IIIa w składzie: Łukasz Świder,
Szymon Madej, Szymon Łukasik. Zajął
19 miejsce w kraju na 6078 zespołów
z Polski i zagranicznych szkół polskich
oraz 2 miejsce w województwie śląskim,
zdobywając 20,88 % zysku, a tym samym tytuł laureata. Zespół wraz
z opiekunem p. mgr Małgorzatą Radzioch wziął udział w Gali Finałowej
Projektu Rekiny Przedsiębiorczości 2012, która odbyła się 23.04.2012r.
w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
mgr Małgorzata Radzioch

Certyfikaty Menedżera przedsiębiorstwa symulacyjnego
Uczniowie klasy 3E pod kierunkiem pani Doroty
König sukcesem zakończyli testowanie narzędzi
edukacyjnych: test "Edukacja - Zawód" oraz Gra
symulacyjna "Firma" - z przedmiotu "podstawy
przedsiębiorczości" - w ramach projektu
"Innowacyjne metody kształcenia w obrębie
przedsiębiorczości" Polskiej Fundacji Ośrodków
Wspomagania Gospodarczego OIC PO-LAND" w Lublinie i otrzymali
"Certyfikaty Menedżera przedsiębiorstwa symulacyjnego".

Rywalizacja sportowa
Zawody Rejonowe w LA
W dniu 28. 09. 2011 roku na obiektach lekkoatletycznych II LO im.
St.Staszica i stadionie KS „Gwarek” w Tarnowskich Górach odbyły się
Zawody Rejonowe w LA. Organizatorem było II LO im. St. Staszica.
Udział wzięło 9 zespołów dziewcząt i 12 zespołów chłopców, łącznie 324
uczestników. Uczniowie naszej szkoły (zespołowo dziewczęta i chłopcy)
zajęli II miejsce.
Opiekunowie: Beata Piątkowska i Andrzej Wójcik

indywidualnie zajął 1 miejsce, drużynowo wraz z Mateuszem Wójcikiem
wywalczyli także 1 miejsce. Uczniowie otrzymali medale oraz atrakcyjne
nagrody. Opiekunem była Karolina Pilarska .

Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej
W naszej szkole odbył się 23 stycznia Powiatowy Turniej Piłki
Koszykowej. Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców zwyciężył
Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Do turnieju
przystąpiły 3 drużyny chłopców: ZS NR 1 L-C, ZOST L-C i ZSZ L-C oraz
w kategorii dziewcząt: ZS NR 1 L-C i ZSO i M L-C.
Każda zwycięska drużyna otrzymała „krówki komandosa”
ufundowane przez Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec. Oto
wyniki:
REPREZENTACJA SZKOŁY: CHŁOPCY: Patryk Wichary, Bartosz
Rurański, Jakub Knopik, Mateusz Zagórski, Przemysław Mikołajczyk,
Sebastian Klimas, Marcin Zając, Marcin Kopyto, Przemysław Klimza,
Tomasz Lizak.
DZIEWCZĘTA: Klaudia Macioł, Ewelina Bartocha, Patrycja Pradela,
Julita Basan, Małgorzata Sojka, Natalia Pyka, Iwona Goniwiecha,
Roksana Halemba, Aleksandra Rusek, Nikola Wróbel.
Organizatorami i opiekunami turnieju byli Karolina Pilarska i Andrzej
Wójcik.

IV Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego
Dnia 15 marca bieżącego roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu odbył
się IV Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego.
Celem turnieju była integracja sportowa zawodników szkół masowych
i specjalnych miasta Lublińca i powiatu lublinieckie-go w roku szkolnym
2011/2012, a także wyłonienie najlepszego gracza w kategorii
indywidualnej i drużynowej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Reprezentanci naszej szkoły spisali się na złoty medal! Przemek Klimza
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Srebrny medal Mistrzostw Śląska
Reprezentanci Zespołu Szkół nr 1 im.
A. Mickiewicza odnotowali ostatnio na
swym koncie kolejny znaczący sukces:
Srebrny medal Mistrzostw Śląska.
12 kwietnia 2012 roku reprezentacja
siatkarzy naszej szkoły pod przewodnictwem trenera Tomasza Wachowskiego
walczył w Częstochowie na hali ZS im.
C.K. Norwida, gdzie rozgrywano mecze
w ramach finału Licealiady Młodzieży
2011/2012.
Srebrny medal Mistrzostw Śląska to
powtórzenie wielkiego sukcesu z ubiegłego
roku. Klasyfikacja końcowa pokazuje, że
nadal jesteśmy w czołówce naszego
województwa.
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Drugim miejscem w województwie możemy się cieszyć dzięki:
Jakubowi Knopikowi, Tomaszowi Lizakowi, Jakubowi Styczyszynowi,
Przemysławowi Klimzie, Grzegorzowi Grzybowi, Szymonowi
Witczakowi, Mateuszowi Zagórskiemu, Pawłowi Wachowskiemu,
Łukaszowi Nowakowi i opiekunowi drużyny - Tomaszowi
Wachowskiemu.
Już następnego dnia nasi dzielni chłopcy w Mistrzostwach Śląska Piłki
Siatkowej Szkół Średnich w kategorii juniorów, których finał odbył się 13
kwietnia 2011 roku na hali MOSIR-u w Cieszynie wywalczyli kolejny

srebrny medal. W meczu o wejście do finału reprezentanci „Mickiewicza”
pokonali drużynę z Cieszyna. W finale nasz zespół przegrał z siatkarzami
IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie.
W Mistrzostwach Śląska ZS nr1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
reprezentowali: Jakub Knopik, Tomasz Lizak, Jakub Styczyszyn,
Przemysław Klimza, Grzegorz Grzyb, Szymon Witczak, Mateusz
Zagórski, Paweł Wachowski, Łukasz Nowak, Jakub Kompała, Łukasz
Świder. Opiekunem drużyny jest Tomasz Wachowski.

Ta Ziemia jest nasza W stronę Europy
Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Enter Your Future

Uczeń klasy 3 d Damian Trzensisko został finalistą pierwszej edycji
Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. Godny uwagi jest fakt, że Damian
znalazł się w gronie 10 finalistów spośród 225 uczestników olimpiady,
którzy musieli wykazać się wiedzą z historii Górnego Śląska, literatury
i dialektu śląskiego, geografii regionu i dziedzictwa kulturowego.

W dniach od 9 do 13 stycznia odbyły się w naszej szkole po raz kolejny
warsztaty językowe w ramach programu Enter Your Future
organizowanego przez międzynarodowy AIESEC. Zajęcia prowadzone
były przez Cherry, studentkę z Nowej Zelandii, oraz Csillę z Węgier.
Szkolnym opiekunem imprezy była mgr Anna Mateja.

mgr Małgorzata Parduła

Seminarium- "Mniejszości bogactwem regionu"
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu zorganizował dnia
14 czerwca 2012 w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu seminarium informacyjne „Mniejszości bogactwem regionu”
w ramach projektu edukacyjno - informacyjnego „POLSKA KRAJEM
DLA WSZYSTKICH”.
Tematem przewodnim spotkania było przybliżenie młodzieży takich
haseł jak: podstawy prawne istnienia mniejszości narodowych
i etnicznych w Polsce, tolerancja, integracja, asymilacja i tożsamość.
Celem projektu była szeroko pojęta dyskusja o tolerancji.
mgr Małgorzata Kania

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Rührberg w Niemczech

Uczelnie bliżej nas

IV edycja Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego

Uczniowie „Adasia” w tym roku szkolnym uczestniczyli w IV edycji
Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego, który cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem uczniów. Młodzież brała udział w 4 wyjazdach
na Politechnikę w czasie których odbywały się wykłady i specjalnie dla
nich przygotowane laboratoria.

W dniach od 29.08. do 09.09.2011 tegoroczni absolwenci
„Mickiewicza” wzięli udział w Międzynarodowym Obozie
Młodzieżowym w Rührberg w Niemczech.
Przez 2 tygodnie młodzi ludzie z Polski, Włoch, Turcji, Palestyny
i Niemiec pracowali nad koncepcją nowego Międzynarodowego Ośrodka
Spotkań Młodzieżowych w Rührberg koło Lörrach. Szczególnie
atrakcyjne było to zajęcie dla naszej absolwentki Magdy Brzuski
rozpoczynającej w tym roku studia na kierunku Architektura i Urbanistyka
na Politechnice Gliwickiej, która miała okazję tworzyć architektoniczną
wizję tego ośrodka. „Mickiewicz” od lat bierze udział w międzynarodowych projektach unijnych w ramach współpracy Szkolnego Klubu
Europejskiego z powiatem partnerskim Lörrach. Wymianę zorganizowała
Małgorzata Kania.

„Spotkajmy się pojutrze” – pod
takim hasłem Polsko- Niemiecka
Współpraca Młodzieży (PNWM)
zachęciła, w ramach konkursu o PolskoNiemiecką Nagrodę Młodzieży 20112013, do zorganizowania spotkań
młodzieżowych poświęconych tematyce
zrównoważonego rozwoju.
20 najciekawszych projektów wcielających w życie lub popularyzujących
ideę zrównoważonego rozwoju zostało zakwalifikowanych do dalszego
etapu konkursu.
Wraz ze szkołą partnerską KBS z Bad Nauheim (partnerstwo istnieje od
roku 2006, koordynatorami ze strony polskiej są p.Aleksandra
Kucharska i p.Katarzyna Wołowiec) zgłosiliśmy do konkursu wspólny
projekt wymiany młodzieży.
Nasz projekt znalazł się w gronie FINALISTÓW!
W dniach 27.11.-30.11.2011 odbyło się seminarium w Krzyżowej
k/Legnicy. Naszą szkołę reprezentowała p.Katarzyna Wołowiec, stronę
niemiecką p.Elżbieta Schneweis z KBS z Bad Nauheim.
Celem seminarium było stworzenie sieci kontaktów między finalistami
konkursu, możliwość wymiany doświadczeń oraz szczegółowe
planowanie projektów konkursowych pod opieką trenerów PNWM.
mgr Aleksandra Kucharska,
mgr Katarzyna Wołowiec
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Goście z KBS w Bad Nauheim w Niemczech
W dniach 16.04.-21.04.2012 r. kolejny już raz gościliśmy uczniów
i opiekunów z KBS w Bad Nauheim w Niemczech. Tym razem powód był
wyjątkowy – realizacja projektu, w którym wspólnie bierzemy udział.
Nasz projekt nosi tytuł „Za pomocą telefonów komórkowych ratujemy
goryle”.
Spotkanie rozpoczęło się w Lublińcu, następnie udaliśmy się do
Brennej, gdzie uczniowie z obydwu szkół mieli możliwość
zaprezentowania wyników swojej pracy dotyczącej m.in. koltanu – metalu
wydobywanego w Kongo i używanego m.in. w telefonach komórkowych.
Jednym z punktów programu była również wizyta na Politechnice Śląskiej
i udział w wykładzie na temat wykorzystania nowoczesnych technologii.
Opiekunem projektu są Aleksandra Kucharska i Katarzyna Wołowiec.

Z

Wymiana uczniowska pomiędzy Zespołem Szkół nr 1
w Lublińcu a Hans-Thoma-Gymnasium w Lörrach
W dniach od 15 do 22 maja 2012 odbyła się wymiana uczniowska
pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Lublińcu a Hans-Thoma-Gymnasium
w Lörrach. Uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych i drugich pod
opieką nauczycielek języka niemieckiego: Anny Fiszer-Białek oraz
Katarzyny Tarary.
Nasi uczniowie mieli okazję poznać nie tylko pełne uroku Lörrach w
jego wiosennej odsłonie, ale także zwiedzić niedaleko położoną Bazyleę
oraz Fryburg Bryzgowijski (Freiburg).W kolejnych dniach odbyło się
m.in. spotkanie w ratuszu z radną Lörrach panią Juttą Krauel, która
przybliżyła historię i sprawy bieżące miasta oraz dyrektorem HTG.
mgr Anna Fiszer-Białek
mgr Katarzyna Tarara
mgr Agnieszka Mazurek

lublinieckiego „Mickiewicza” do Brukseli

Spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej
panią Anną Herold

Dnia 2 listopada 2011 gościła w naszej szkole przedstawicielka Komisji
Europejskiej pani Anna Herold z Brukseli. Komisja Europejska
w Brukseli, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie oraz
Ministerstwo Edukacji realizuje program „Back to school”, w ramach
którego pracownicy Komisji przybywają do swoich szkół, aby
opowiedzieć o swojej pracy i zachęcić młodzież do pracy w jej
strukturach. Pani Anna Herold jest absolwentką "Mickiewicza". Jej "droga
do Europy" wiodła przez studia prawnicze na Uniwersytecie w Poznaniu,
Szkołę Dyplomacji w Wiedniu oraz Instytut Studiów Europejskich we
Florencji, gdzie pisała doktorat. Jest dowodem na to, iż kariera
w strukturach Unii Europejskiej jest w zasięgu ręki.
Koordynatorem projektu "Back to school" była Małgorzata Kania –
opiekunka Szkolnego Klubu Europejskiego w naszej szkole.
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Laureaci konkursu „Wygraj Brukselę”
Tradycyjnie już, w maju, odbył się pierwszy etap XII edycji konkursu
„Wygraj Brukselę” organizowanego przez Stowarzyszenie „Akademia
Edukacji Europejskiej”. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się aż 14-u
uczniów z naszej szkoły, z tego trzech z nich zostało laureatami XII edycji
konkursu „Wygraj Brukselę” i we wrześniu przez tydzień będą zwiedzać
stolicę UE. Gratuluję Dawidowi Melnarowiczowi z kl.Ia, Adrianowi
Bonkowi z kl.Ic i Stefanii Krawczyk z kl.Id oraz ich opiekunom.
mgr Mirosława Popko
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