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Uczniowie ZSL na wymianie w Czechach 18-23.03.2018 r. 
W ramach realizowanego projektu europejskiego Erasmus+ ze szkołą ESOZ w Chomu-

tovie w dniach 18-23 marca 2018 roku 12 uczniów oraz 3 nauczycieli ZSL uczestniczy-

ło w wymianie w Czechach. 

Tematem wymiany był „Wpływ człowieka na środowisko i środowiska na człowie-

ka”.Program zajęć był bardzo bogaty i obejmował liczne wyjazdy m.in. do miast Malkov 

i Brezno, gdzie uczniowie zwiedzali elektrownię wodną i zostali zapoznani z procesem 

wydobywania węgla brunatnego oraz sposobami rekultywacji terenów po działaniach 

górniczych. W miejscowości Most młodzież zwiedzała m.in. autodrom.Ponadto mło-

dzież z klas 2a, 2c oraz 1a uczestnicząca w wymianie, została podczas zajęć warsztato-

wych zapoznana ze sposobami pozyskiwania,wykorzystywania i mierzenia odnawial-

nych źródeł energii.Uczestnicy zwiedzili także gościnne miasto Chomutov, uczestnicząc 

w wycieczce do miejscowego muzeum Staraves. Uczniowie brali także  kilkakrotnie udział w sportowych zajęciach integracyj-

nych grając wspólnie z Czechami w ringo, siatkówkę oraz  bawiąc się w Omnikina. Nie zabrakło także zajęć związanych ze sztu-

kami walki. Podczas wymiany młodzież naszego liceum zdobyła wiele pożytecznych umiejętności  i cennych kompetencji.M.in. 

językowych, w zakresie obsługi komputera, organizacyjnych i społecznych, a także uzyskała i znacznie poszerzyła cenną wiedzę 

na temat ochrony środowiska i ekologii. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami S.Bladowską, A.Śledź i S.Bladowskim otrzymali 

Certificate of attendance w projekcie „Where I live…” 

 

Zajęcia laboratoryjne z chemii na UWM 

Już po raz czwarty młodzież naszej szkoły uczestniczyła w specjalnie dla nas 

organizowanych zajęciach z chemii, przygotowywanych przez pracowników 

naukowych Zakładu Chemii Organicznej i Biofizycznej w Katedrze Chemii 

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie-Kortowie. 

Zajęcia są bardzo ciekawe, ponieważ uczniowie samodzielnie eksperymentują na 

pracowni pod czujnym okiem prowadzącej  zajęcia Pani doktor Jolanty Paproc-

kiej. Organizatorem i współpomysłodawcą zajęć jest pan prof. Sławomir Bla-

dowski -  nauczyciel chemii i fizyki w naszej szkole. Do tej pory mogliśmy 

uczestniczyć w „laborkach ” dotyczących otrzymywania tlenków, kwasów zasad 

i soli, hydrolizy i wskaźników, reakcji utleniania i redukcji oraz reakcji charakte-

rystycznych w chemii organicznej. Wszystko zaczęło się od wrześniowych Dni 

Nauki i sztuki na UWM, podczas których bardzo spodobały nam się pokazy chemiczne. Podczas zajęć laboratoryjnych, które 

trwają zazwyczaj 3 godziny zegarowe,  czujemy się już trochę studentami. Niektórzy z nas są już „na wylocie” jako tegoroczni 

maturzyści, ale niektórzy są dopiero w klasie pierwszej. Trzon grupy stanowią jednak uczniowie klasy II c, realizujący rozszerzo-

ny program nauczania chemii na profilu biol-chem. Podczas zajęć podobno jesteśmy bardzo dociekliwi i zadajemy dużo pytań. 

Prowadząca  zajęcia Pani doktor twierdzi, że mamy wiedzę na poziomie akademickim oraz wysokie wymagania co do tematyki i 

sposobu prowadzenia zajęć. Ostatnio zainteresowały się naszymi zajęciami także uniwersyteckie media, a wywiad z naszym 

udziałem można znaleźć w kwietniowym wydaniu Wiadomości Uniwersyteckich. 
 

Dzień Technika w ZSL 

Dnia 18.04.2018r. w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych odbył się Dzień 

Technika. Gościliśmy Pana prof. Henryka Olszewskiego z Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej z Elbląga. Uczniowie zapoznali się z Arduino i elementami 

programowania.Arduino – platforma programistyczna dla systemów wbudowanych 

oparta na prostym projekcie Open Hardware przeznaczonym dla mikrokontrolerów 

montowanych w pojedynczym obwodzie drukowanym, z wbudowaną obsługą 

układów wejścia/wyjścia oraz standaryzowanym językiem programowania. Język 

programowania Arduino jest oparty na środowisku Wiring i zasadniczo na języku 

C/C++ (kilka prostych przekształceń kodu wykonywane przed przejściem do avr-

gcc). Celem projektu Arduino jest przygotowanie narzędzi – ogólnodostępnych, 

tanich, niewymagających dużych nakładów finansowych, elastycznych i łatwych w 

użyciu przez hobbystów. Częściowo Arduino stanowi również alternatywę dla 

osób, które nie mają dostępu do bardziej zaawansowanych kontrolerów, wymagających bardziej skomplikowanych narzę-

dzi. Uczniowie również poznali działanie bezzałogowy statków powietrznych i mieli okazję w praktyce sprawdzić ich działanie. 


