
Zgłoszenie kandydata do Lauru Absolwenta II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Konopnickiej w Katowicach - propozycja wychowawcy klasy 3H1 - Jakub Szyll 

Pragnę zgłosić 
Jakuba Szylla,

ucznia  klasy  dwujęzycznej  hiszpańskiej,  jako  kandydata  do  Lauru  Absolwenta  II  LO
z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Marii  Konopnickiej  w  Katowicach  w  roku  szkolnym
2017/2018.

Uważam,  że  Jakub  zasługuje  na  to  wyróżnienie,  ponieważ  w  ciągu  4  lat  nauki
w naszym liceum zawsze  osiągał  bardzo  dobre  wyniki  w nauce,  odznaczał  się  wzorową
postawą oraz godnie reprezentował szkołę w wielu dziedzinach. 

Do najważniejszych jego osiągnięć należą:
 półfinalista  VII  Śląskiego  Turnieju  Debat  Oksfordzkich  odbywającego  się  między

listopadem 2015 a lutym 2016;
 półfinalista konkursu matematycznego „Nudna matematyka” 2015/16; 
 wielokrotny  brał  udział  w  konkursach  Kangur  oraz  Olimpiadzie  Lingwistyki

Matematycznej; 
 w  roku  2016/17  napisał  pracę  na  konkurs  na  pracę  o  tematyce  ekonomicznej

organizowany przez NBP, przeszedł etap wstępny;
 udział w kursie językowym w Hiszpanii oraz w wymianie do Hiszpanii (rok szkolny

2016/17);
 I  miejsce  w  dyktandzie  w  języku  hiszpańskim,  marzec  2018  r.  (organizator  –

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej).
Jakub chętnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. W roku szkolnym 2016/17

razem z drużyną grał w fazie grupowej katowickich zawodów piłki ręcznej. W bieżącym roku
szkolnym razem z drużyną zajął 3 miejsce w zawodach piłki ręcznej w Katowicach. Ponadto
co roku reprezentował szkołę podczas zawodów lekkoatletycznych: w biegu na 100 metrów,
w sztafecie i skoku w dal. 

Angażuje się również w życie szkoły. Współprowadził  jako konferansjer XV Sesję
Matematyczną  z  Okazji  Dnia  Liczby  Pi  (21.03.17  r.)  oraz  jubileusz  X-lecia  Sekcji
Dwujęzycznej (uroczystość odbyła się 10.10.2016 w WST w Katowicach).

Jakub  chętnie  niesie  pomoc  potrzebującym.  Od  1.03.2013  r.  jest  wolontariuszem
fundacji Votum. W ramach tej działalności, uczestniczył i promował takie akcje jak:
- ogólnopolska Akcja Krew,
- bezpieczna droga do szkoły, 
- bezpieczny przedszkolak,
- Dni Dziecka, Mikołajki i Mikołajki Bez Mamy.
-  zajmował  się  również  podnoszeniem  świadomości  społeczeństwa  na  temat  bezpiecznej
jazdy oraz potrzeby pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Ponadto:
- współorganizował i brał udział w akcji zbiórki książek i przekazania ich katowickim domom
dziecka. Jakub wypromował ją na terenie szkoły, w naszym liceum zebrano wiele książek i
zabawek.  Dzięki  jego  zaangażowaniu,  10  uczniów  naszej  szkoły  wzięło  udział  jako
wolontariusze w finale tej akcji (odbyła się w maju i czerwcu 2016);
- współorganizował i promował akcję oddawania krwi na placu Szewczyka w Katowicach
(akcja odbyła się między 21.11.2016 a 7.12.2016);
- brał udział i promował akcję „Wigilia dla samotnych” na terenie liceum i gimnazjum. Dzięki
skutecznej promocji, udało się zaangażować ponad 30 uczniów katowickich szkół, w tym 12
osób z naszego liceum;



-  brał  udział  jako wolontariusz w wydarzeniu „Organizacje pozarządowe dzieciom”, które
odbyło się 8.12.2017 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Jakub  ma  zainteresowania wybiegające poza ramy szkolnej podstawy programowej.
Fascynuje się polityką, naukami społecznymi i  prawem. W przyszłości chciałby pracować
na  rzecz  lokalnej  społeczności.  Dlatego  bardzo  aktywnie  angażuje  się  w  działania
samorządowe. 

Był  radnym  III  kadencji  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Katowice  (14.03.2016  -
26.02.2018).  Piastował  także  funkcję  wiceprzewodniczącego  (od  25.09.2017  do  końca
kadencji  czyli  26.02.2018).  Podczas  sprawowania tej  funkcji  miał  okazję  prowadzić sesję
MRM. Ponadto jest radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego od 12.10.2017
do chwili obecnej. Od 24.11.2017 jest Przewodniczącym Komisji Promocji i Marketingu.

By kształcić swoje umiejętności, brał udział m.in. w warsztatach:
-  „Autoprezentacja, zarządzanie projektami  i kreatywne myślenie”  organizowanych przez
Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości (28.12.2017);
-  „Czy  młodzi  chcą  samorządzić”  (12.10.2017),  traktujących  o  potrzebie  rozwoju
samorządności wśród śląskiej młodzieży. 
-  szkolenie dla  młodych liderów organizowane przez  Szkołę  Liderów (13.10-14.10.2017).
Udział pomógł uczestnikom rozwinąć umiejętności współpracy oraz zarządzania zasobami
ludzkimi.

Jakub  chętnie  dzieli  się  także  swoją  wiedzą  z  rówieśnikami  i  naszą  szkolną
społecznością. Pomagał w pracach Rady Młodzieżowej.  Na terenie naszej szkoły :
- promował akcję KatoLaw; udział uczniów w warsztatach wpłynął pozytywnie na wzrost
świadomości  prawnej  uczestników,  a  nasza  szkoła  była  jedyną,  która  uczestniczyła  we
wszystkich 4 spotkaniach, które odbyły się na przełomie listopada i grudnia 2016;
-  zorganizował  wyjście  dla  naszych  uczniów  na  XV  sesję  Młodzieżowej  Rady  Miasta
Katowice (22.01.2018).

Prywatnie  Kuba  interesuję  się  również  kulturą  i  historią  Izraela.  Brał  udział
w Warszawskim Festiwalu filmów o tematyce żydowskiej 24-30.11.2017 w muzeum Polin,
które odwiedza regularnie. W przyszłości chciałby nauczyć się języka hebrajskiego i jidysz.
Chętnie gotuje tradycyjne potrawy żydowskie i zbiera różne pamiątki związane z tą kulturą.

Jakub Szyll jest osobą kulturalną, uczciwą i dojrzałą emocjonalnie. Wykazuje się dużą
empatią i zrozumieniem dla problemów innych. We wszystkie swoje działania angażuje się
całym sercem,  wnosi  świeże  spojrzenie  i  ciekawe  pomysły.  Sądzę,  że  dla  wielu  swoich
rówieśników  jest  nie  tylko  dobrym  kolegą,  ale  jednocześnie  autorytetem.
Uważam, że w pełni zasługuje na to wyróżnienie.

Wychowawca klasy 3H1

Katarzyna Obrochta


