
X LO im. I. J. Paderewskiego w Katowicach 

Jest to szkoła publiczna, która ma do zaoferowania naprawdę wiele interesujących oraz 

zachwycających szczegółów, nie tylko odnośnie nauki, ale również z myślą o rozwijaniu 

własnych pasji i zainteresowań. 

Chciałabym uczęszczać do tamtej szkoły, ponieważ byłaby ona dla mnie idealną ścieżką w 

stronę medycyny, która jest dla mnie bardzo ważna oraz nauk przyrodniczych, którymi 

bardzo się interesują. Jestem bardzo ciekawa różnych tajników ciała człowieka oraz 

zjawisk chemicznych i biologicznych doświadczeń. Profil, którym jestem zainteresowana 

to klasa biologiczno – chemiczna(medyczna – 1B1). Jeśli chodzi o rozszerzenia to jest to 

biologia, jako przedmiot obowiązkowy oraz chemia, która jest proponowanym 

przedmiotem do rozszerzeń. Językami obcymi nowożytnymi jest język angielski oraz 

język rosyjski. Szkoła jest wspierana przez wiele instytucji, dzięki czemu są prowadzone 

przeróżne warsztaty, dodatkowe zajęcia, a czasem również wycieczki. Szkoła 

współpracuje m. in. z: 

Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Śląskim, Górnośląską Wyższą Szkołą 

Handlową, Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych, Śląskim Uniwersytetem 

Medycznym, Wyższą Szkołą Zarządzania Organizacją Pracy, Wyższą Szkołą Bankową, 

Kolegium Języków Obcych, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką oraz Śląskim Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego. 

I ty masz wybór, wybierz szkołę idealną na swoje potrzeby! 

Link do strony szkoły: 

http://www.xlo.pl/ 

Jak dojechać? 

Liceum znajduje się w Katowicach przy ul. K. Miarki 6 

Kod pocztowy: 40 – 224 

Do szkoły można dostać się za pośrednictwem własnego pojazdu lub komunikacji miejskiej, 

jaką jest np. autobus lub w innym przypadku tramwaj. Do szkoły mogłabym jechać razem z 

moimi rodzicami lub autobusem, w tym przypadku byłby to nr 723, 27 lub 11, a następnie 

tramwaj T6 w zależności od godziny, której na ten moment nie jestem w stanie przewidzieć. 

Wsiadłabym na przystanku przy ul. Legionów .     

 

http://www.xlo.pl/


Następnie minęłabym następujące miejsca: 

Czeladź Wojkowicka Pętla, Czeladź Tuwima, Katowice Plac Wolności, Katowice 

Chorzowska( z tego miejsca przejść na ul. Sokolską), Katowice Sokolska(z tego miejsca 

należy jechać dalej tramwajem T6), Brynów Huberta, Katowice Plac Miarki( z tego miejsca 

należy przejść 170 m na piechotę i dotrzemy do szkoły).  Jeśli wsiadłabym na przystanku przy 

ul. Staszica – Stacja Pomp( może to być nr 133, 42, 43, AP2, a następnie tramwaj T16, 

minęłabym następujące miejsca: 

Katowice Plan Wolności( Bańgów Strefa, Bańgów Zachodnia, na żądanie Bańgów 

Przychodnia, Bańgów Gospoda, na żądanie Siemianowice Strzelnica, na żądanie 

Siemianowice Urząd Skarbowy, Siemianowice Plac Wolności, Siemianowice Plac Skargi, 

Osiedle Tuwima Lipowa, Osiedle Tuwima Poradnia, Osiedle Tuwima Grabowa, Wełnowiec 

Plac Alfreda, Wełnowiec Gnieźnieńska, Koszutka Słoneczna, 30 m piechotą na Koszutkę 

Jesionową), następnie tramwajem T16 z miejsca Brynów Huberta, Katowice Plac Miarki, 170 

m piechotą do szkoły. 

(Oczywiście trasa autobusu może minimalnie zmienić się z jego numerem.) 

Droga wydaje się być dosyć złożona i skomplikowana, jednak w praktyce nie musi zająć zbyt 

wiele czasu.  Szkoła jest naprawdę sporym oraz ogrodzonym budynkiem. Na terenie szkoły 

znajduje się boisko szkolne oraz spore przestrzenie natury(drzewa, trawiaste obszary, na 

których można odpocząć). 

Lena S. 

 

     

   

 


