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I  S P O Ł E C Z N E  L I C E U M  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E  I  S P O Ł E C Z N E  G I M N A Z J U M  N R  2   

I M .  Z B I G N I E W A  H E R B E R T A  S P O Ł E C Z N E G O  T O W A R Z Y S T W A  O Ś W I A T O W E G O  

W  C Z Ę S T O C H O W I E  

W „HERBERCIE” 

Szanowni Państwo,  

W tegorocznym prestiżowym rankingu szkół ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. 

Z. Herberta STO —zajęło II miejsce w Częstochowie, nasza szkoła uplasowała się tuż za „Sienkiewiczem”. Ogromnie cieszymy się z tego za-

szczytnego wyróżnienia. Tym bardziej, że Srebrna Tarcza jest ukoronowaniem naszej wspólnej pracy w roku XXV-lecia istnienia naszych szkół.  Liczba  olim-

pijczyków, zdawalność egzaminów maturalnych i liczba absolwentów, którzy do tych egzaminów przystępują—to składowe  punktacji rankingu. Piętnasta 

pozycja  naszej szkoły w województwie śląskim i 153 w Polsce pozwalają na stwierdzenie, że jesteśmy w czołówce polskich szkół . 

  Dziękuję zatem  

NAUCZYCIELOM z pasją, zaangażowaniem i osobistym poświęceniem w pracy,  

ABSOLWENTOM za wytężoną naukę, dojrzałość i systematyczność w działaniu, 

RODZICOM za współpracę, gotowość pomocy szkole i wsparcie w naszych wspólnych działaniach,  

a obecnym UCZNIOM życzę, by ten sukces powtarzali  i byli dumni z tego, że  uczą się w tak wysoko ocenionej szkole. 

 

                                                                          Danuta Zatyka—dyrektor szkół 

 
 

PODZIĘKOWANIA 
Składam serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji sali rekreacyjnej. Państwo  Edyta i Paweł Stańcowie  
wykonali renowację materaców gimnastycznych oraz doposażyli meble szkolne. Dzięki szczodrości Państwa, w naszych 

szkołach został podniesiony komfort nauki i pracy  uczniów. Ofiarność idąca w parze ze skromnością stanowią dla naszej 

społeczności ogromną wartość moralną i materialną , za to z całego serca dziękuję.  Dziękuję również Pani Marcie Frej 
za inicjatywę nadania nowego wystroju sali klasy IB gimnazjum, mam  nadzieję, że będzie to  najładniejsze miejsce w 

naszej szkole :) 

W imieniu społeczności szkolnej i własnym  pozostaję z wdzięcznością,                         Danuta Zatyka—dyrektor szkół 

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące  i Społeczne Gimnazjum Nr 2 im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego   
w Częstochowie, ul. Rejtana 7,  

www.slo.czest.pl, sloczest@bigduo.pl   tel 34 363 11 39, fax 34 366 36 00 

Redakcja: Barbara Kurdziel—redaktor naczelny, Małgorzata Marciniak, Anna Janosik—foto, Danuta Zatyka,  

Fryderyk Skrypak—skład edytorski. 
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KALENDARIUM 
wrzesień 

Uczniowie we Wrocła-
wiu... 

 

W HEBERCIE 

WYCIECZKI  INTEGRACYJNE 
Rok szkolny, jak zwykle, rozpoczęliśmy od integracji. Klasy I i II gimnazjum wyjechały do Poraja, a klasy I i II 
liceum – do Wrocławia. Wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólne posiłki, spacery i wycieczki (np. statkiem 
po Odrze), wieczorne zabawy integracyjne (taniec z kijem, obrzucanie 
się jajkami i obtaczanie w mące oraz spożywanie papki ze wszystkiego) 
– sprzyjają poznaniu się i nawiązaniu przyjaźni. 
 
PRÓBNA MATURA 
15, 16, 17 września – dni próbnych egzaminów maturalnych dla 
uczniów klas III liceum z przedmiotów zdawanych na poziomie rozsze-
rzonym: matematyki, chemii i języka angielskiego. 
 
WRZEŚNIOWE ROCZNICE 
Prezentację przypominającą dwie wrześniowe rocznice, tak ważne w naszej historii, w tym roku przygotowali 
uczniowie kl. 3 gimnazjum: Maciej Kuczyński, Szymon Walczak, Mateusz Dzięgielewski i Krzysztof 
Kumka, pod kierunkiem p. Marka Nowackiego.. Prezentacje ukazały uczniom, zarówno liceum jak i gimna-
zjum, różnorodne aspekty - polityczne, militarne, międzynarodowe - dwóch wrześniowych agresji tj. niemiec-
kiej i radzieckiej. W ciekawy, a zarazem przystępny sposób zaprezentowano genezę wojny, przebieg kampanii 
wrześniowej, typy uzbrojenia walczących stron oraz skutki wyżej wymienionych wydarzeń.  
Prezentacja multimedialna w wykonaniu uczniów stała się już sprawdzoną formą świętowania ważnych histo-
rycznych rocznic. Każdego roku, dzięki takim prezentacjom, przypominamy sobie kolejne fakty i okoliczności 
związane z historycznymi wydarzeniami, a każda prezentacja naznaczona jest indywidualnością i talentami przy-
gotowujących ją uczniów. 
 
NOC FIMOWA 
W piątek 19 września rozpoczęliśmy tegoroczny cykl nocy filmowych. Pomysłodawczynią i organizatorką nocy 
filmowych jest p. Beata Bartnik. Ze strony uczniów pomagają jej Agata Napieralska i Mariusz Kowaliń-
ski.  
Filmy proponują uczniowie, o ostatecznym wyborze decyduje jednak pani Bartnik, co gwarantuje jakość i dobrą 
rozrywkę. 
Jest zawsze wielu chętnych. To frajda przyjść do szkoły wieczorem, oglądać filmy, leżąc na materacach rozłożo-
nych na podłodze w sali polonistycznej, posilając się przygotowanymi przekąskami i opuścić budynek szkoły o 
drugiej nad ranem z dodatkowym dreszczem emocji, wywołanym obejrzanym właśnie horrorem! 
 
MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MIĘDZYSZKOLNA 
W dniach 21 - 28 września  kilkoro uczniów liceum pod opieką p. Anny Nowak-Długołęckiej pojechała z 
rewizytą w ramach międzynarodowej wymiany ze szkołą w Pforzheim.  Wymiana ze szkołą w Pforzheim to 
najdłużej trwająca wymiana młodzieżowa naszego liceum. Projekt ten, prowadzony od początku przez panią 
Annę Nowak-Długołęcką, wpisał się w szerszą współpracę między naszymi miastami, bowiem Częstochowa 
i Pforzheim to miasta partnerskie. Dzięki temu, uczniowie biorący udział w projekcie otrzymują każdego roku 
wysokie dofinansowanie do zajęć przewidzianych projektem. Aż dziw, że coraz trudniej namówić naszych 
uczniów na udział w wymianie. Nie można tego powiedzieć o stronie niemieckiej, z której jest zawsze nadmiar 
chętnych. 
MOŻE CZAS TO ZMIENIĆ? 
ZACHĘCAMY UCZNIÓW LICEUM 
DO CZYNNEGO UDZIAŁU W WY-
MIANIE MIĘDZYNARODOWEJ ZE 
SZKOŁĄ W PFORZHEIM! 
Poniżej prezentujemy relację z wyjazdu 
do Pforzheim autorstwa organizatorki, 
p. Anny Nowak-Długołęckiej: 
 

 

… i w Poraju 

W południowych Niemczech 
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W HEBERCIE 
„21.10.14 po 16 godzinach podróży autokarem dotarliśmy do Pforzheim, partnerskiego miasta 
Częstochowy. Po ciepłym powitaniu na dworcu w niedzielny poranek szybko zapomnieliśmy o 
zmęczeniu. Późnym popołudniem powędrowaliśmy wspólnie na punkt widokowy w Pforzheim, 
usypany z ruin po bombardowaniu, skąd podziwialiśmy panoramę miasta. Następnego dnia w 
poniedziałek powitał nas w szkole Hebel – Gymnasium jej dyrektor Urlich Berner, a potem w 
ratuszu miasta – burmistrz Pforzheim, pan Hager. We wtorek spacerowaliśmy po starych ulicz-
kach Heidelbergu, zwiedziliśmy zamek oraz Studentenkarzer /więzienie dla studentów/. 
W środę oglądaliśmy zbiory muzeum biżuterii Reuchlinhaus i Schmuckwelten, jako że miasto 
Pforzheim słynie z produkcji biżuterii i zegarków. W czwartek pojechaliśmy do Francji, do 
Strasburga. Po zwiedzeniu katedry Notre Dame, Petite France i starego miasta pojechaliśmy do 
Roeschwoog, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez panią Sonię Richter na specjalność alzacką 
Flammkuchen, którą konsumowaliśmy ze smakiem do syta. W piątek zwiedzaliśmy kasyno w 
Baden – Baden oraz podziwialiśmy ceny na wystawach sklepowych i panoramę miasta z punktu 
widokowego Merkur. 
Weekend spędzaliśmy w naszych niemieckich rodzinach, co dało możliwość bliższego poznania z rodzicami i rodzeństwem. Czas mijał nie-
ubłaganie i po 8 dniach pełnych wrażeń, żegnaliśmy się ze łzami w oczach na dworcu w Pforzheim.” 
 
POZNAŃSKI  KONKURS 
O tym konkursie najlepiej opowie pani Teresa Wróbel, która jest jego wielką entuzjastką i rzeczniczką:  
 
„We wrześniu grupa naszej młodzieży z gimnazjum i liceum wzięła udział w konkursie Nauki Przyrodnicze na Scenie 6. A była to grupa nader 
liczna, bo z dwójką opiekunów liczyła 19 osób. Konkurs organizowany był przez Instytut Fizyki Uniwersytetu  A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Zjechała się młodzież z całej Polski, aby przez dwa dni od 9 rano do 18 wieczorem zgłębiać tajniki fizyki, chemii, biologii i matematyki, prezen-
towane przez swoich kolegów i koleżanki w formie przedstawień, doświadczeń i prezentacji multimedialnych. 
Nasze gimnazjalistki Emanuela Szczygłowska i Weronika Bukowska rozpoczęły jako pierwsze prezentacje multimedialne (było to w 
jednej z sal wykładowych UAM, a pomimo tego nie widać było po nich ani cienia tremy). 
Emanuela przygotowała prezentację „Konstruowanie sztucznych chromosomów eukariotycz-
nych i ich zastosowanie w XXI w”, a Weronika „Chimery przyszłością transplantologii.” 
Dziewczyny przygotowywały się pod czujnym okiem p. M. Marciniak. 
Nasza młodzież wystąpiła również z dwoma przedstawieniami. Gimnazjaliści w składzie: Pa-
tryk Świąć, Sonia Wrotniak, Emanuela Szczygłowska, Weronika Bukowska, Ha-
nia Gabryś, Szymon Kuźnik, Konrad Cygan, Kuba Ciepiela, Paula Kubicka, Magda 
Wielgat i Marta Wróbel  wystąpili w „(Nie)bezpiecznych związkach związków chemicz-
nych,” opowiadając o historii pierwiastka chemicznego( węgla), który czując się samotny 
próbował wejść w związki z innymi pierwiastkami. 

Nasi licealiści: Karol Kożuch, Adam Świtała, 
Michał Barski, Michał Karbownik, Mariusz 
Kapica, Kuba Rządcowski, przy wsparciu gimnazjalistki Marty Wróbel pokazali się jako 
„Niesforne fotony Profesora Plancka” Okazali się oni być na tyle przekonujący w swojej 
niesforności, że otrzymali wyróżnienie. Szkoda, że następny konkurs w Poznaniu dopiero za 
dwa lata.” 
                                                  
 
 
 
 

RAJD JURAJSKI 
Już od kilku lat młodzież naszych 
szkół uważa, ze najlepiej obchodzić 

Dzień Chłopaka w plenerze. Jak dotąd pogoda sprzyja naszym 
planom i cieszymy się jesiennym słońcem i pogodną aurą, a jeśli 
nie – to przynajmniej nie pada. 
We środę 1 października społeczność szkolna uczestniczyła w rajdzie pieszym, którego trasę zaplanowała pani Dorota Stelmach (wiadomo – 
geografia, topografia, mapy…). 
We środę 1 października społeczność szkolna uczestniczyła w rajdzie pieszym, którego trasę zaplanowała pani  
Na mecie rajdu, pod ruinami zamku w Olsztynie, po krótkim odpoczynku z kubkiem lodów lub szklanką gorącej herbaty, młodzież oddała się 
zabawom i konkursom, przygotowanym przez samorząd szkolny. Na koniec wszyscy chłopcy zostali obdarowani upominkami, bo to przecież 
Dzień Chłopaka.  

październik 
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W HERBERCIE  SEANS W CINEMA CITY 

9 października cała szkoła wybrała się na wycieczkę do kina na  
projekcję filmu  o Powstaniu Warszawskim „Miasto 44” w reżyserii 
Jana Komasy. Od dawna czekaliśmy na ten film, wiedząc że jedną z 
głównych ról gra w nim nasza niedawna absolwentka Karolina Sta-
niec.  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
14 października to dzień zwany potocznie Dniem Nauczyciela. Z 
tej okazji uczniowie składali nauczycielom życzenia w przeróżnej 
formie: śpiewem, wierszem, tańcem, kabaretem…. I znowu się 
okazało, że co uczeń to jakiś talent… 
„Aby naszym nauczycielom było miło i żeby dalej wspominali 
Dzień Nauczyciela..  
Życzymy Wam: 
Tyle zdrowia ile liczb w przedziale liczb rzeczywistych, 
Tyle szczęścia ile alleli w genotypie, 
Tyle pomyślności ile czasowników nieregularnych, 
Tyle cierpliwości ile dat do wkucia z historii  
I tyle lat życia ile pierwiastków w układzie okresowym" 

 

 
 
 
 
 

 
WYCIECZKA  
PRZEDMIOTOWA DO ZUS 
W dniu 20 października  młodzież klas I i II LO uczestniczyła w wycieczce przedmioto-

wej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach przedmiotu Podstawy Przedsię-

biorczości . 

Uczniowie spotkali się z rzecznikiem ZUS-u i zwiedzili siedzibę instytucji. 
W trakcie prelekcji w Sali konferencyjnej poznali najważniejsze zasady 
systemu ubezpieczeń społecznych w naszym kraju. Dowiedzieli się także 
jakie  warunki odnośnie ubezpieczeń ZUS oferuje młodym przedsiębior-
com. 

Spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją, w której uczniowie mmogli 
zaprezentować własne pomysły i opinie dotyczące ubezpieczeń, zadać 
pytania i uzyskać dodatkowe mogli zaprezentować własne pomysły i 
opinie dotyczące ubezpieczeń, zadać pytania i uzyskać dodatkowe infor-
macje od rzecznika ZUS-u. 

LEKCJE Z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM 
W październiku  uczniowie klas IIIG i ILO uczestniczyli w warsztatach 
pod nazwą „ Lekcje z Europejskim Funduszem Społecznym”. Przedsię-
wzięcie zorganizowane było przez Wydział Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i reali-
zowane we współpracy z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Roz-
woju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. 
Pierwsza część zajęć  stanowiła wstęp do tematyki Unii Europejskiej i 
Funduszy Europejskich. Uczniowie przypomnieli sobie genezę integracji 
europejskiej oraz wielowymiarowy proces rozszerzania Unii. Omówiona 
została  także historia wspólnot europejskich.  

Kluczowym zagadnieniem było przedstawienie istoty Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, jako narzędzia inwestowania w człowieka i rozwija-
nia jego potencjału. Uczniowie dowiedzieli się, według jakich zasad wy-
dawane są pieniądze z unijnego budżetu oraz kto może je otrzymać. 
Zaprezentowane zostały także przykłady dobrych praktyk oraz efekty 
projektów zrealizowanych w najbliższej okolicy. 

 W dalszej części zajęć młodzież wkroczyła  w kreatywny świat projek-
tów, poznając zasady tworzenia kampanii reklamowych i promocyjno -
informacyjnych.  

Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał drobny upo-
minek. 

Te ciekawe zajęcia zorganizowała p. Ewa Kozłowska. 

 

NASI UCZNIOWIE W KONKURSIE KRASOMÓWCZYM 
Weronika Bukowska, Teresa Kulej, Emanuela Szczygłowska i Sonia Wrotniak 
wzięły udział regionalnym etapie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Nasze 
gimnazjalistki wygłosiły przygotowane przemówienia, komentujące myśl Alberta Einsteina: 
"Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, ale człowiekiem wartościowym. Nasze gimnazja-
listki, przygotowywane przez p. Ilonę Tutaj, zmierzyły się z liczną i silną konkurencją 
(głównie z licealistami) i wypadły świetnie! Wszystkie, niestety, nie zmieściły się na podium 
(choć były bardzo blisko), ale Sonia zdobyła wyróżnienie, a Teresa - II miejsce i awans do 
finału w Katowicach. 
 
PODSUMOWANIE  KONKURSU  LOP 
Podsumowanie konkursu pt: "Akcja szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody na rzecz środowiska 
w roku szkolnym 2013/2014". 
28 października w naszej szkole odbyło się podsumowanie całorocznego konkursu powiatowego pt: "Akcja szkolnych kół Ligi Ochrony Przy-
rody na rzecz środowiska w roku szkolnym 2013/2014". Już trzeci raz gościliśmy laureatów kolejnej edycji konkursu, którym umililiśmy czas 
grą na pianinie Pauli Kubickiej i występem gimnazjalistów pt: ”(Nie)bezpieczne związki węgla” przygotowanym pod opieką pani Teresy 
Wróbel. Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem pani Małgorzaty Marciniak. 
Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody działające w naszym gimnazjum zajęło III miejsce w konkursie. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w 
działalność proekologiczną! 

Ekipa występująca 
oraz publiczność 
podczas obchodów 
Dnia Nauczyciela. 
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listopad 

HALLOWEEN 
31 października – niby normalny dzień, ale w niecodziennej, hall-
oween’owej scenografii. Wszędzie dynie szczerzące zęby świateł-
kami płonących świeczek. 
 
 
 
 
ŚWIĘTO NIEPODLEGLOŚCI 
W tym roku postanowiliśmy uczcić 
rocznicę niepodległości państwa w 
nietypowy sposób, a mianowicie – wystawą prac plastycznych o 
tematyce niepodległościowej. 
Prace wyeksponowane zostały w holu głównym na I piętrze, tzw. 
„galerii korytarzowej,” i wszystkie wzięły udział w konkursie na 
najlepszą pracę. Wygrała praca Artura Wieczorka z kl.   2G. Zwy-
cięzca otrzymał w nagrodę komplet profesjonalnych kredek akwa-
relowych. Kolejne miejsca zajęli: Maciej  Raczyński z kl. 1G i 

Piotr Szymonik z kl.3G.   
 
DRUGA NOC FILMO-
WA 
7 listopada miłośnicy kina, 
a zwłaszcza horrorów 
spotkali się w szkole nocą 
po raz drugi, po to, aby się 
…bać.  Trzy seanse pełne 
grozy to porcja, która 
musi wystarczyć do kolej-
nej nocy filmowej w stycz-
niu. 
  

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO ŁODZI 
Kilkakrotnie przekładana ze względu na brak 
terminów  w Muzeum Kinematografii, wyczeki-
wana wycieczka do Łodzi  doszła wreszcie do 
skutku 13 listopada. 
 
Łódź jest miastem położonym blisko Często-
chowy, które ma do zaoferowania swoje atrak-
cje. 13 listopada 2014 r. nasi gimnazjaliści i 
licealiści poznali związki Łodzi z filmem. Zaczę-
liśmy z wysokiego tonu, czyli obejrzenia łódz-
kiej Szkoły Filmowej, której absolwentami są 
m.in. Andrzej Wajda, Roman Polański czy Krzysztof Zanussi. Poznaliśmy zbiory w Muzeum Kine-
matografii, dawnej willi niemieckiego przemysłowca, Karola Scheiblera, i wysłuchaliśmy wykładu o 
kiczu, zwykle niezamierzonym, w polskich filmach. Przewrotną top listę potwierdziły ich fragmenty emitowane na ekranie. 
Nasza wycieczka została zainspirowana "Ziemią Obiecaną" A. Wajdy, dlatego spędziliśmy sporo czasu na terenie Manufaktury. W jej obrębie 
mieści się część fabryki włókienniczej Izraela Poznańskiego, której hale "zagrały" w filmie. Tu uczestniczyliśmy w lekcji na temat powstawania 
przemysłowej Łodzi w XIX wieku, jej rozwoju i losów rodów wybranych fabrykantów. Wyobrażenie o specyfice tego miasta dopełnił spacer 
po dawnej dzielnicy robotniczej, Księżym Młynie, obecnie poddanej renowacji, podobnie jak wiele innych miejsc, w których dziś znajdują się 
adaptowane lofty i inne ekskluzywne obiekty.  
Oczywiście wycieczka uchodzi za udaną, jeśli odbywa się ją w dobrym towarzystwie- tak było również w tym przypadku. Młodzież wróciła 
zadowolona, z pytaniem o następny wyjazd. Obiecujemy wkrótce coś zorganizować. 
 
ANDRZEJKI 
We czwartek 27 listopada lekcje zaplanowano tylko do południa. Na piątej godzinie lekcyjnej odbył się konkurs, w którym ocenialiśmy prze-
brania oraz wystrój stanowisk z wróżbami wykonanymi przez daną klasę. Zwycięska klasa została zwolniona z niezapowiedzianych kartkówek 
i pytania w dniu następnym. Wow! 
 

 

Rozmaite kostiumy naszych 
uczniów 

Nasza młodzież w Łodzi 
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MIKOŁAJKI  
 Jak co roku z okazji mikołajek lubimy robić sobie prezenty. Rów-
nież w tym roku uczniowie zdecydowali przeznaczyć część kwoty 
na cel charytatywny – zakup świątecznych paczek żywnościowych 
dla uczniów z zaprzyjaźnionej klasy z Zespołu Zawodowych Szkół 
Specjalnych w Częstochowie. Uczniowie wszystkich klas zadeklaro-

wali na ten cel po 5 zł od 
osoby, a uczniowie drugich 
klas Liceum – nawet po 10 zł!  
  
 
PRÓBNE EGZAMINY GIM-
NAZJALNE I MATURALNE 
  
9, 10, 11 grudnia – próbne 
egzaminy gimnazjalne. 
15, 16, 17, 18 grudnia – prób-

ne egzaminy maturalne. 
 
WYCIECZKA DO PLANETARIUM 
W dniu 16 grudnia roku wszystkie klasy gimnazjalne pod opieką p. 
B. Bartnik, p. T. Wróbel oraz p. D. Stelmach udały się do Planeta-
rium Instytutu Fizyki  Akademii Jana Długosza w Częstochowie. W 
czasie zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość obejrzenia 
dwóch pokazów: "Kolory Kosmosu" oraz " Cuda wszechświata". 
Po seansie filmowym odbyło się spotkanie młodzieży z pracowni-
kiem Instytutu Fizyki. W trakcie spotkania uczniowie zadawali pyta-
nia dotyczące budowy wszechświata, ciał niebieskich występujących 
we wszechświecie, najbliższych galaktyk oraz planowanej ekspedycji 
na Marsa. Pobyt w planetarium okazał się bardzo interesującą lekcją 
zarówno geografii, jak i fizyki. 
 
 
AKCJA  „CHARYTATYWNE CIACHO” 
Jedną z wielu tradycji naszych szkół jest doroczna akcja charytatyw-
na pod nazwą „Charytatywne ciacho.” W grudniowych tygodniach 
poprzedzających Święta Bożego Narodzenia uczniowie klas pierw-
szych Liceum przynoszą do szkoły smakowite wypieki, które są 
dzielone na porcje i sprzedawane na korytarzach podczas przerw.  
Nikt w tym czasie nie zabiera ze sobą drugiego śniadania – za drob-
ną kwotę dwóch złotych można zjeść pyszne ciastko i pomóc po-
trzebującym!  Ukoronowaniem akcji jest  skierowana do rodziców 
uczniów naszych szkół Aukcja Rzeczy Ładnych i Nieładnych, której 
pomysłodawczynią była dawna uczennica naszego liceum, a dziś 
światowej sławy modelka – Anja Rubik.  
Licytację ciekawych przedmiotów i własnych wyrobów artystycz-
nych zorganizowali i prowadzili uczniowie klas pierwszych Liceum. 

broczynne: 
1.  wspomożenie kosztów leczenia  kilkunasto-
miesięcznej Aleksandry Podwyszyńskiej 
 (pl-pl.facebook.com/OlaPodwyszynska); 
2. dofinansowanie paczek żywnościowych uczniów z zaprzyjaźnionej 
klasy z Zespołu Zawodowych Szkół Specjalnych.  
 
 
WIGILIA 
WIGILIA SZKOLNA 
Coroczną szkolną wigilię przygotowują tradycyjnie klasy drugie Liceum. 
Piątek przed przerwą świąteczną był dniem wolnym od lekcji. Wszyst-
kich obowiązywał świąteczny strój. Uczniowie klasy 2 Gimnazjum pod 
kierunkiem p. Ilony Tutaj i z pomocą uczniów klas drugich Liceum przy-
gotowali jasełka. Na scenie rozegrała się walka dobra ze złem, w której 
zwyciężyło Dobro. Wielką atrakcją przedstawienia był udział nauczycieli: 
w roli Marii wystąpiła p. Marta Bednarczyk i Józefa – p. Tomasz Kozłow-
ski. Potem wspólne odśpiewanie kolędy, życzenia proboszcza zaprzyjaź-
nionej parafii Św. Antoniego, poczęstunek wigilijny (również gorące 
pierogi ugotowane przez bab-
cię Kingi Wojtan) i … dwa 
tygodnie przerwy świątecznej!  
 
 
 
 
 
 

NOCE FILMOWE W SZKOLE 
 
 

(od śmiechu widz czuje się lepiej, 
od płaczu - lepszym niż jest) 
              S. Barańczak, Łzy w kinie 
 
P. Beata Bartnik: ,,Podobno film jest najlepszą formą rozrywki, jaką wymyślili ludzie. Wiemy o tym, bo sami chętnie z niej 
korzystamy. Niestety, czasami sięgamy <<po film głupi i banalny, a przecież głupota i banalność nie tkwią w jego istocie>> 
(K. Irzykowski). Żeby wychować młodego, utalentowanego widza i zwalczyć filmowy analfabetyzm, od trzech lat proponu-
jemy w naszej szkole noce filmowe. Mam nadzieję, że jest to przyjemna i pożyteczna forma spotkań. Pożyteczna, ponie-
waż rośnie ranga kina i jego mistrzów w szkolnej edukacji- wreszcie ktoś zauważył, że i film bywa sztuką najwyższych lo-
tów. Przyjemność wynika ze spotkań młodzieży, dodam: NOCNYCH, a więc wyjątkowych, bo nastrojowych, magicznych i 
wspólnie przeżywanych. Tak rodzą się przyjaźnie i… miłości. Mam nadzieję, że do filmu również. Pozdrawiam rodziców, a 
młodzież zapraszam na następną, czwartą już w tym roku szkolnym, noc filmową po feriach.” 
 
JEDZIEMY DO CHĘCIN! 
Trwa kolejna edycja konkursu młodych naukowców ,,E(x)plory 2015.” Młodzież w wieku 14-20 lat spotyka się w 5 ośrodkach w Polsce, aby 
zaprezentować swoje projekty badawcze.  Z każdego ośrodka zostanie wybranych 5 najlepszych prac na finał, który odbędzie się w Gdyni.  

grudzień  

styczeń 

Podczas Wigilii szkolnej—p. Ko-
złowski i P. Bednarczyk jako Świę-
ta Rodzina. 
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My też mamy swoich młodych naukowców. Są to: Weronika Bukowska, Emanuela Szczygłowska ( klasa II G) i Maciej Kuczyński 
( kl.IIIG).  Naszych uczniów czeka wyprawa do Chęcin już 30 stycznia. Dziewczyny zaprezentują wyniki swoich badań dotyczących telewizji 
XXI wieku, a Maciek - projekt unowocześnionego roweru. Życzmy im powodzenia i trzymajmy mocno kciuki 30 stycznia. 

                            
 
 
 

 We wrześniu tego roku szkolnego rozpoczęła pracę w naszej szkole pani Agnieszka Złota, 
która zastąpiła poprzedniego „filozofa” p. Mateusza Dąsala.  
Oto szkolne i pozaszkolne efekty pracy na lekcjach filozofii i etyki, przedstawione przez panią 
Agnieszkę Złotą: 
 Maciej Kuczyński  będzie miał opublikowaną relację z wycieczki do „Muzeum Powstania 
Warszawskiego” w nr  31/32 Częstochowskiego Magazynu Literackiego - „Galeria”. Tekst uzyskał ak-
ceptację kolegium redakcyjnego Towarzystwa „Galeria Literacka” - gdzie mam zaszczyt pełnić funkcję 
zastępcy redaktora naczelnego - i ukaże się drukiem wiosną tego roku.  
 Piotr Szymonik przedstawił na zajęciach filozofii nowatorską  prezentację dotyczącą filozofii 
sztuki w odniesieniu do swojej twórczości. Omówił  inspiracje artystyczne nawiązujące do refleksji filo-
zoficznej jak również zachęcił klasę do ćwiczeń warsztatowych związanych z zaprezentowanym zagadnie-
niem. Były to pierwsze z cyklu zajęć poświęcone próbie poszukiwań stycznych pomiędzy filozofią a inny-
mi dziedzinami wiedzy, które odnoszą się bezpośrednio do zainteresowań uczniów. Rezultaty okazały się 
bardzo ciekawe i twórcze zarazem. 
Michał  Karbownik i Monika Stolarska zostali zaproszeni do projektu książki nad którym  aktualnie 
pracuję pt. ,,Krytycznie o Henryku Bardijewskim”. Książka w zamyśle będzie  zbiorem recenzji i artykułów poświęconych twórczości tego 
zapomnianego niemalże pisarza częstochowskiego. Projekt realizowany jest przy współpracy pracowników AJD, doktorantów,  studentów i 
Naszych zdolnych Uczniów. 
 Do końca lutego uczniowie mogą zgłaszać swoje  recenzje dotyczące twórczości Zbigniewa Herberta. Jest to projekt zarekomen-
dowany przez Panią Dyrektor nad którym współpracujemy  z p. Iloną Tutaj, Beatą Bartnik i Anną Gorejowską. Projekt dotyczy publi-
kacji książkowej poświęconej patronowi szkoły i wpisuje się w obchody tegoż przypadające na rok bieżący, jak również 90- lecia urodzin 
poety (2014) Konkurs skierowany  jest do Licealistów i Gimnazjalistów częstochowskich szkół. nagrodą będzie publikacja najlepszych recenzji 
w książce zbiorowej. 
 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 
W styczniu przypadają terminy  drugiego etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum. 
W tym roku do drugiego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie, którym już teraz gratulujemy sukcesu i życzymy przejścia do trze-
ciego etapu, a następnie zostania laureatami lub co najmniej finalistami: 
Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego: 
Dominika Góral (kl.3), Maciej Kuczyński (kl.3), Teresa Kulej (kl.2), Artur Wieczorek (kl.2). 
Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego: 
Maciej Kuczyński (kl.3) 
Konkurs przedmiotowy z matematyki: 
Szymon Kuźnik (kl.3), Sonia Wrotniak (kl.2) 
Konkurs przedmiotowy z fizyki: 
Patryk Świąć (kl.2). 
Konkurs przedmiotowy z historii: 
Marta Wróbel (kl.3) 
 
KONKURSY DLA UCZNIÓW LICEUM 
Konkurs o ubezpieczeniach społecznych - I etap 
I etap Konkursu o ubezpieczeniach społecznych odbył się dn.17.11.2014r.  
Do konkursu przystąpiło 5 uczniów.  
Najlepsze wyniki osiągnęli: Michał Karbownik (ILO), Michał Barski (ILO)  
i Anna Zychowicz (IILO). Ich prace zostały przesłane do Katowic.  
Olimpiada Przedsiębiorczości- I etap 
I etap Olimpiady Przedsiębiorczości odbył się 04.12.2014r. 
W Olimpiadzie uczestniczył Michał Karbownik (ILO). 
Michał zakwalifikował się do eliminacji okręgowych, które będą miały miejsce dn.05.03.2015 w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

ROZMAITOŚCI 

Pani Agnieszka Złota 
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Marta, Patryk, Teresa, Domini-
ka, Szymon, Sonia, Maciek, 

Ania, Michał K. i Michał B., czyli  
uczniowie naszych szkół, którzy 

odnieśli znaczące sukcesy w 
tym roku szkolnym. 

WIADOMOŚCI Z OSTATNIEJ CHWILI: 
 

MICHAŁ KARBOWNIK z klasy I liceum dostał się do 
II Etapu Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości, 

ARTUR WIECZOREK z klasy II gimnazjum dostał się 
do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-

wego z Języka Angielskiego 
Wszystkim GRATULUJEMY :) 
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WYSTAWY  PLASTYCZNE  UCZNIÓW 
GIMNAZJUM 
Są wśród naszych uczniów samorodne talen-
ty, które objawiają się spontanicznie i rozwija-
ją brawurowo. Dobry nauczyciel potrafi wyłu-
skać takie „diamenty.” Dzięki pani Annie 
Gorejowskiej mieliśmy przyjemność podzi-
wiać wystawy monograficzne w „galerii kory-
tarzowej” prac rysunkowych trojga uczniów 
Gimnazjum: Piotra Szymonika (kl. 3), Ka-
tarzyny Sitek (kl.2) i Patrycji Bukowskiej 
(kl.3). Ich prace wzbudzały niekłamany za-
chwyt pomieszany z niedowierzaniem, że w 
tak młodym wieku można tworzyć  prace 
plastyczne na tak wysokim poziomie arty-
stycznym. 
 
BAJKA JAKO METODA NAUCZANIA BIO-

LOGII? 
 Ewolucjonizm 
to dział w nauczaniu 
biologii, który jest po-
strzegany przez wielu 
uczniów gimnazjum jako 
trudny i niezbyt interesu-
jący. Zastanawiałam się 
jak uatrakcyjnić zajęcia i 

sprawić, by uczniowie łatwo zapamiętali waż-
ne informacje. I tak kilka lat temu zrodził się 
w mojej głowie pomysł na „opowiadanie / 
bajkę ewolucyjną” pt: „Jak rośliny na ląd wy-
chodziły”. Młodzież dość sceptycznie potrak-
towała zadanie domowe – bajka biologiczna? 
To dopiero wyzwanie! 
Po raz kolejny okazało się, że takie trudne 
zadania wyzwalają w młodych niezgłębione 
pokłady kreatywnych pomysłów i humoru. 
Warto by Państwo poznali treść najlepszych 
prac, których autorami są uczniowie klasy III 
gimnazjum: Dominika Góral, Marta Wró-
bel, Julia Ziemnicka, Maciej Kuczyński i 
Szymon Walczak. Ze względu na obszer-

ność utworów 
część z nich 
pojawi się w 
kolejnym nu-
merze naszego 
biuletynu. 
Życzę miłej 
lektury  
 Mał-
gorzata Mar-
ciniak 

 
Szymon Walczak: 
 Jak za pewne wszyscy wiecie,  
Zielenice żyły na całym świecie, 
Jednak problem był to wielki, 
Wodzie chciały powiedzieć dzięki, 
Bardzo chciały wyjść na ląd, 

Jak to zrobić nie mamy rąk? 
Chyba nóżek nam potrzeba,  
Albo czegoś do chwytania, 
Bo gdy fala je wyrzuca, 
Prąd na ląd wyjść nie pozwala. 
Znalazł się Eustachy  
Myśli sobie nie dam rady  
Gienek mówi bądź spokojny  
Nie przegramy dziś tej wojny  
Gienek myślał, kombinował  
Znalazł sposób taki,  
Przymocuję się do dna  
Raz i dwa i chwytak ma  
Teraz prąd już go nie cofa  
Więc skończyła się ta strofa  
Pomalutku krok po kroku  
Gienek wyszedł wszyscy w szoku 
Jednak szybko się zawraca  
Bo mu słońce daje bata  
Biedny myśli co tu zrobić  
By przed słońcem się uchronić 
Chyba czegoś mi potrzeba  
No bo słońce mnie przygrzewa  
Jeśli słońce mnie wysuszy  
W niebie znajdę raj dla duszy  
Gienek myślał kombinował co uczynić ma  
Gdyby tylko znalazł sposób jak przed słońcem 
uciec ma  
Nie minęło kilka godzin Gienek już zadowolo-
ny  
Jeśli się okryje cały słońce nie da mu rady  
Gienek skórką się pokrywa  
Dobra to jest defensywa 
Promień słońca pokonany, 
Gienek uratowany  
Idzie Gienek coraz dalej  
Nowy problem już powstaje  
Wiatr powiewa nowa męką  
Kiedy skończy się udręka 
Myśli Gienek nie ma rady  
Wiatr nie zniszczy mi zabawy  
Wiatr na boki Gienkiem miota  
Ale Gienek nie idiota  
Gdybym tylko był ciut twardszy  
Stawię opór tej szarańczy 
Ciężar ten wezmę na bary  
Zanim powiesz czary mary  
Nie minęło parę lat  
Gienka nie poruszy wiatr 
Chłopak twardy okazały  
Taki piękny i wspaniały 
 Po tej walce Gienek głodny  
I znów problem jest ogromny  
Jak mam pobrać to jedzenie  
Ach jedzenie me marzenie  
Kiedy żyłem sobie w wodzie  
To wchłaniałem wszystko swobodnie  
Teraz też bym tego chciał  
Jak się do niej dostań mam  
Może gdy się zakorzenię  

Wtedy spełnię swe marzenie  
Rośnie korzeń coraz dłuższy  
W Gienka brzuszku ciągle burczy  
Nagle poczuł coś mokrego  
Dokopałem się do tego  
Wciąga wodę ile sił  
Ale coś nie tak ma być 
Nie ma Gienek jak przekazać  
Tego co pobiera z wody  
Ledwo co żem się obronił  
A tu znowu mam pod górkę 
Co mam zrobić by się najeść  
To pytanie dręczy mnie  
Jeśli szybko nie odpowiem  
To wykończę się  
Nie ma Gienek dużo czasu 
Coraz słabszy chłopak nasz 
Jak tym razem wyjść z opresji  
Czego znów dokonać ma ?  
Gdyby wszystko transportował  
To by znów się uratował  
Trochę czasu już minęło  
Aparaty wyczarował  
Jednak czegoś mu brakuje  
Bo to wciąż nie skutkuje  
Gienek ciągle kombinuje  
Chyba rączek potrzebuje  
Jednak był za słaby na to  
Rączka mu nie wyszła  
Za to piękne listki dwa 
Gienek na łodydze ma  
Nagle Gienek w wielkim szoku  
Bo otrzymał trochę soku  
Może jednak pożywienia  
Ach nic nie złamie Gienia  
Gienek znowu ucieszony  
Bo już wie że wszystko ma  
Gdy rośliny to ujrzały  
One także tego chciały  
Wszystkie wzięły przykład z Gienka  
Wyszły z wody żadna nie pęka  
Jednak część się trochę bała  
I w wodzie do końca życia została.  
 

 
Dominika 
Góral: 
 Był 
słoneczny, 
wakacyjny 
dzień. Wysłana 
przez babcię, 
jechałam auto-
busem pod-
miejskim w 

kierunku domu kobiety, o której mówiono, 
że praktykuje czarną magię i rzuca klątwy na 
gospodarstwa sąsiadów. Byłam sceptyczna co 
do wszelkich podobnych pogłosek, zwłaszcza, 
że Zielarka i moja babcia znały się od dzieciń-
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miałam okazji jej poznać, ponieważ babcia zwykle jeździła po swoje herbaty i lekarstwa sama, jednak byłam pewna, że raczej nic mi nie grozi z 
jej strony. 
 Kiedy dojechałam na miejsce, od razu wiedziałam, że nie pomyliłam drogi. W promieniu co najmniej 15 metrów sąsiedzi starali się 
nie sadzić żadnych kwiatów ani nie trzymać żadnych żywych zwierząt. Zadzwoniłam do drzwi i otworzyła mi starsza kobieta o miłej twarzy. 
Przedstawiłam się, powiedziałam, że babcia nie mogła przyjść, ponieważ się przeziębiła i zaproszona weszłam do środka. W promieniu co 
najmniej 15 metrów sąsiedzi starali się nie sadzić żadnych kwiatów ani nie trzymać żadnych żywych zwierząt. Zadzwoniłam do drzwi i otwo-
rzyła mi starsza kobieta o miłej twarzy. Przedstawiłam się, powiedziałam, że babcia nie mogła przyjść, ponieważ się przeziębiła i zaproszona 
weszłam do środka. 
– Poczekaj chwilkę w pokoju, przygotuję coś ekstra, co ją postawi na nogi – powiedziała wesoło, kiedy usiadłam w dużym fotelu.   
 Pokój był przytulny. Na ścianach wisiało dużo zdjęć a tapety wyglądały na stare i wyblakłe. Parapety były ozdobione rzędem kwia-
tów w doniczkach. Patrzyłam przez chwilę w ich stronę i usłyszałam, jak jedna z paprotek odezwała się do mnie. Oczywiście, nie było to moż-
liwe, ale słyszałam, że się odezwała. 
– Hej! Co słychać? – Zapytała. 
 Nie byłam przygotowana na to pytanie, jednak starałam się brzmieć miło i odpowiedziałam, że u mnie wszystko dobrze. Usłyszała 
nas chyba gospodyni, która przyszła na chwilę z drugiego pokoju i powiedziała, że rośliny mogą być odrobinę zaczarowane, ale stanowią 
wspaniałych kompanów do rozmowy i poprosiła paprotkę, żeby opowiedziała mi jakąś historię, ponieważ ona musi przygotować jeszcze kilka 
rzeczy dla babci. 
– W porządku… może opowiem ci historię moich pradziadków. 
– Zanudzisz ją – powiedziała inna roślina. – Poza tym, to nie są tylko twoi pradziadkowie. Mamy tych samych przodków ewolucyjnych... 
 Paprotka zdawała się nie zwracać na nią uwagi i przystąpiła do opowiadania swojej historii. 
- Zacznę może od czasów, których nie pamiętasz ani ty, ani ja, ani raczej absolutnie nikt na świecie. Czterysta milionów lat temu, chociaż 
wszyscy nie byliśmy zbytnio zróżnicowani, babcia i dziadek Zielenice Wodne charakteryzowali się stosunkowo dużą różnorodnością form. 
Mieli już dosyć złożoną anatomiczną i morfologiczną budowę i byli gotowi do rewolucji. Wiedzieli jednak, że przeprowadzka będzie trwała 
długo i przekazywali coraz to nową wiedzę kolejnym pokoleniom. I udało się! Przejście roślin zielonych z środowiska wodnego do lądowego 
było jednym z najważniejszych etapów ewolucji królestwa roślin. 
Sporym problemem była dla nich jednak ich budowa. Kiedy żyli w wodzie, mieli nieograniczony dostęp do wody a rozpuszczone w wodzie 
substancje mineralne przenikały do wnętrza ich organizmów poprzez całość powierzchni plechy. Sytuacja rośliny lądowej jest trudniejsza - 
może ona czerpać wodę i substancje mineralne jedynie z gleby, chociaż tak samo potrzebuje ciągłego dostępu do wody. Poza tym konieczne 
było, by woda była rozprowadzana po całym ustroju. Na lądzie dostęp do wody nie był stały, dziadkowie musieli z tej przyczyny zacząć ją w 
jakiś sposób magazynować. Tej cechy nie posiadali jednak jako glony. Gdy tylko zostawali przeniesieni na ląd - wysychali. Dodatkowo na lądzie 
mogli zginąć na skutek suchego atmosferycznego powietrza, które stanowi przyczynę szybkiego wyparowania cząsteczek wody z komórek. 
Dlatego ważne było wykształcenie mechanizmów, które zapobiegałyby utracie wody znajdującej się w częściach nadziemnych rośliny a także 
takich, które utrzymywałyby pewien nadmiar wody, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Inną kwestią było to, że glony, 
normalnie zanurzone w wodzie, są unoszone przez środowisko, które je otacza. Gdyby dziadkowie chcieli w takim stanie mieszkać na lądzie, 
byliby zwyczajnie rozpłaszczeni. Musieli zatem wykształcić sztywne ciało. 
 Kilka pokoleń później – no dobrze, może trochę więcej – w rodzinie pojawiły się pewne narządy, które pozwalały na przymocowa-
nie się któremuś z przodków do jednego miejsca. Komórki chwytnikowe, przylgi czy chwytniki okazały się bardzo przydatne – nie było to 
jeszcze to, ale pradziadkowie byli na dobrej drodze. Mniej więcej również w tym okresie rodzina robiła się coraz bardziej sztywna.  
 Problem nadmiernego parowania wody został rozwiązany przez tak zwaną kutikulę. Przodkom trochę zajęło też wykształcenie apa-
ratów szparkowych. Było to jednak bardzo ważne, ponieważ miało na celu ułatwienie roślinom wymiany gazowej poprzez powierzchnię rośli-
ny, umożliwiając roślinie zaopatrzenie się w CO2 z powietrza. Zlokalizowali je w nadziemnych pędach i liściach.  Istotne były też komórki 
korka. Ich powstanie na powierzchni zewnętrznej łodygi spowodowane było tym, iż w czasie ewolucji liczne naczyniowe rośliny, które rosły 
na grubość wytwarzały coraz bardziej rozległe tkanki przewodzące. Ciśnienie w środku pędu wzrastało i zewnętrzne tkanki łącznie z kutikulą 
często się rozrywały. Z biegiem czasu komórki korka stały się martwe, ich błony były coraz grubsze a woda już nie przenikała przez nie. 
– Z tego, co wiem – podjęła po chwili przerwy paprotka – pierwszą rośliną, która wyszła na ląd była prababka Psilophytopsida. Żyła w okresie 
syluru oraz dewonu i zalicza się ją do paprotników. Podobno miała bezlistne pędy wyposażone w wiązkę przewodzącą a także aparaty szpar-
kowe w skórce. U szczytu jej pędów obecne były pojedyncze zarodnie, w których znajdowały się liczne, rozsiewane przez wiatr zarodniki. 
Znanych jest 20 rodzajów tych roślin, jej kuzynek. Ciotka Rynia - Rhynia Major - jest ich przedstawicielką. Osiągała ona wysokość do pięć-
dziesięciu centymetrów a jej średnica wynosiła maksymalnie pół centymetra. Nieobecność liści świadczyć może o tym, iż całość pędu nad-
ziemnego przeprowadzała fotosyntezę. Dzięki skamielinom wiemy, jak wyglądała ciocia, ale niestety stwierdzenie jej barwy jest niemożliwe. 
Szkoda. 
 Wiedziałam, że moja rozmówczyni byłaby w stanie opowiadać o każdym pokoleniu swojej rodziny po kolei, jednak w tym momen-
cie musiała przerwać, ponieważ do pokoju weszła Zielarka. Podała mi koszyk z przyrządzonymi przez siebie specyfikami, poprosiła, by po-
zdrowić babcię i grzecznie zasugerowała, że powinnam już sobie iść. Sama też kierowałam się już powoli w kierunku wyjścia, więc podzięko-
wałam i wyszłam. Bogatsza w wiedzę o ewolucji roślin, z wiklinowym koszykiem, niczym Czerwony Kapturek, wróciłam do domu. 
 
 
WYWIADY 
Mamy uczniów z wieloma talentami. Postanowiliśmy porozmawiać z nimi o ich pasjach i osiągnięciach w formie cyklu wywiadów w kolejnych 
numerach biuletynu.  
W bieżącym numerze biuletynu przedstawiamy wywiady z uczniami uprawiającymi taniec. Mieliśmy okazję przekonać się o umiejętnościach 
Ani Zychowicz i Mikołaja Kolczarka z kl. 2 LO.  W  tym roku dołączyła do naszej szkoły do kl. 3 LO jeszcze jedna pasjonatka tańca -  Małgosia 
Kowalczyk.   
Wywiad z Anną Zychowicz z kl. 2LO: 
1. Aniu, jaki taniec uprawiasz i gdzie go ćwiczysz? 
Tańczę w Częstochowskim Teatrze Tańca (CTT) i specyficzne jest to, że nie tańczymy jednego wybranego tańca np. jazzu albo baletu, tylko 
każdy spektakl jest mieszanką mniej lub bardziej kontrastowych rodzajów. W spektaklach najczęściej przewija się taniec współczesny, choć 
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zdarzyło nam się przedstawienie 
("Kochankowie dnia, czyli historia jednej foto-
grafii), gdzie podstawą był taniec towarzyski, a 
np. "Kopciuszek" był głównie w rytmie disco. 
2. Od jak dawna trenujesz i jak zaczęła się ta 
pasja? 
Trenuję już od 11 lat i można powiedzieć, że 
zawdzięczam to mojej siostrze, Dominice, 
ponieważ to ona zawsze była zainteresowana 
takim spędzaniem wolnego czasu. W Szkole 
Podstawowej nr 31 jedna godzina tańca była 
obowiązkowa, spodobało nam się to i zaczę-
łyśmy chodzić na zajęcia do dziecięcej grupy 
Perfect.  
3. Co pociąga Cię w tańcu? 
W tańcu podoba mi się to, że łączy w sobie 
aktorstwo, ruch i obcowanie z muzyką. Dzię-
ki tym trzem rzeczom, możemy stać się na 
chwilę kimś zupełnie innym. Możemy opowie-
dzieć historię bez używania słów, co sprawia, 
że jest to bardzo uniwersalny język, którym 
porozumiewają się ludzie w różnym wieku, 
różnej narodowości i o różnych doświadcze-
niach.  W dodatku jest to bardzo dobry spo-
sób na pozbycie się nadmiaru negatywnych 
emocji i dostarczenie sobie endorfin.  
4. Czy uważasz że trzeba mieć jakieś szcze-
gólne predyspozycje do uprawiania tańca? 
Uważam, że taniec nie stawia ograniczeń. Jest 
tak wiele rodzajów, że każdy jest w stanie 
znaleźć coś dla siebie. Oczywiście mówię tu o 
tańcu rekreacyjnym, ponieważ zawodowa 
kariera tancerza niestety zazwyczaj nie trwa 
długo. Mimo wszystko nawet taniec dla przy-
jemności poprawia naszą kondycję, ogólne 
samopoczucie i uczy wytrwałości, więc pole-
cam każdemu zainteresowanie się tym tema-
tem. 
5. Gdzie występujesz (przedstawienia, kon-
kursy, miasta, tytuły spektakli itp.)? 
Można mnie zobaczyć w spektaklach i poka-
zach CTT. Aktualnie w naszym repertuarze 
znajduje się "Witkacy" na którego serdecznie 
zapraszam.  
6. Co uważasz za swój największy sukces w 

tej dziedzinie? 
Za największy osobisty sukces w tej dziedzi-
nie uważam odegranie roli złej siostry w 
"Kopciuszku" i bardzo pozytywne opinie, 
które do mnie potem docierały. A niewątpli-
wie istotnym wyróżnieniem, które dotyczy 
całego zespołu jest zaproszenie do Turcji, 
gdzie w kwietniu tego roku mamy zagrać 
"Witkacego". 
7. Czy uprawianie tańca w tej formie wiąże 
się z dużym poświęceniem i wysiłkiem? Z 
czego musisz zrezygnować? 
Zdecydowanie tak. Praca w CTT zajmuje 
dużo czasu: środowe i piątkowe wieczory 
poświęcam na trening, przed premierą do-
chodzą też całodniowe próby, nie mówiąc już 
o samych spektaklach do których przygoto-
wanie zajmuje ok. 1,5 h, a zdarzało się, że 
graliśmy 3 spektakle jednego dnia. Obozy i 
warsztaty odbywające się w wakacje i ferie to 
bardzo ważny czas podczas przygotowywania 
nowych przedstawień, więc czasem trzeba 
zrezygnować z innych wyjazdów np. rodzin-
nych. Oczywiście z tak intensywną pracą wią-
żą się również kontuzje, ja na szczęście nie 
mam zbyt wiele powodów do narzekań, ale 
zdarza się, że kręgosłup wymaga zwiększonej 
troski. Do zakwasów i bólów mięśni da się 
przyzwyczaić, więc to stosunkowo mały pro-
blem. Jednak to wszystko jest rekompenso-
wane przez satysfakcję jaką daje końcowy 
efekt naszej wspólnej pracy.  
8. Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem? 
Jeśli nie, to co ci pozostanie z tego hobby? 
Nie wiążę przyszłości z tańcem w sensie za-
wodowym, ponieważ wiem, że to bardzo 
ryzykowna profesja i tylko najlepsi są w stanie 
się z tego utrzymać. Mimo wszystko na pew-

no chciałabym dorabiać sobie prowadząc 
zajęcia np. dla małych dzieci. Na szczęście 
moje inne zainteresowania, bardzo łatwo 
można połączyć z tematyką taneczną i to 
zamierzam kiedyś zawodowo robić.  
 
Wywiad z Mikołajem Kolczarkiem z kl. 2LO: 
1. Mikołaju, jaki taniec uprawiasz i gdzie go 
ćwiczysz? 
Uprawiam taniec towarzyski. Trenuję w szko-
le tańca Zorba Mykanów. 
2. Od jak dawna trenujesz i jak zaczęła się ta 
pasja? 
Taniec towarzyski trenuję już 8 lat. Przygoda 
z tańcem zaczęła się przez przypadek i trwa 
do dziś. 
3. Co pociąga Cię w tańcu? 
Wyrażanie emocji. Jest to wspaniałe. W każ-
dym tańcu można wyrazić siebie. Niekiedy 
dany taniec odpowiada dzisiejszemu nastrojo-
wi i wtedy nieważne jak się czujesz i tak za-

tańczysz go najlepiej. 
4. Czy uważasz że trzeba mieć jakieś szcze-
gólne predyspozycje do uprawiania tańca?  
Tak, należy mieć silną wolę, ponieważ bez niej 
daleko się nie zajdzie. Myślę, ze tancerze po-
winni być jak większość sportowców wytrwa-
li w działaniu, ponieważ tylko wtedy nasz 
wysiłek zaowocuje. 
5. Gdzie występujesz (przedstawienia, kon-
kursy, miasta, tytuły spektakli itp.)? 
Występuję na turniejach ogólnopolskich, 
międzynarodowych, grand- prix Polski, mi-
strzostwach śląska i mistrzostwach Polski 
południowej. 
6. Co uważasz za swój największy sukces w 
tej dziedzinie? 
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6. Co uważasz za swój największy sukces w tej dziedzinie? 
Moimi największymi sukcesami jest wicemistrzostwo Polski południowej oraz 3 miejsce w najbardziej prestiżowym turnieju w Polsce o pu-
char Mariana Wieczystego. Poza tym mam kilkadziesiąt wygranych turniejów, z czego się bardzo cieszę. 
7. Czy uprawianie tańca w tej formie wiąże się z dużym poświęceniem i wysiłkiem? Z czego musisz zrezygnować? 
Trenowanie tańca towarzyskiego wiąże się z bardzo dużym poświeceniem. Codziennie trenuję od 2 do 3 godzin, a muszę mieć jeszcze czas 
na naukę. Ludzie myślą, że każdy tancerz pójdzie na trening, potańczy sobie i wyjdzie z sali. Wbrew pozorom jest całkiem inaczej: każdy z nas 
musi poświęcić kilkadziesiąt godzin na rozwój fizyczny. Musimy wytrenować nasze choreografie do perfekcji i nawzajem się wspierać w rela-
cjach partner z partnerką. Mamy regularnie wprowadzone ćwiczenia siłowe, treningi kondycyjne i techniczne. Nieraz zdarzało mi się wyczołgi-
wać z zajęć.  Weekendy mam wolne, chyba, że jest jakieś szkolenie lub turniej, wtedy przepada cały dzień. Jeśli chodzi o turnieje, ludzie myślą, 
że każdy z nas ma sponsorów, fryzjerów itp. W rzeczywistości jedyne osoby, które mi pomagają to moi rodzice, trener i partnerka. Nikt z 
nas nie ma sponsorów, a każdy wyjazd na turniej, uszycie stroju, opłacenie wejściówek na turniej pokrywają nasi rodzice. Jest to z ich strony 
bardzo duże poświęcenie, za co im dziękuję. 
8. Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem? Jeśli nie, to co ci pozostanie z tego hobby? 
Jeszcze nie wiem. Na pewno taniec będzie moim wariantem na przyszłość -  jedną z opcji tego, co chciałbym robić w życiu. 
 
 
Wywiad z Małgorzatą Kowalczyk z kl. 3LO: 

 
1.Małgosiu, jaki taniec uprawiasz i gdzie go ćwiczysz? 
Jestem tancerką Częstochowskiego Teatru Tańca. 
W teatrze, podczas spektakli naszym najważniejszym zadaniem jest przekazanie treści widzom wyłącznie po-
przez ruch, dlatego też w trakcie zajęć zgłębiamy tajniki różnych technik tańca, począwszy od tańca współcze-
snego poprzez jazz, modern, klasykę, a nawet disco czy hip-hop. 
2. Od jak dawna trenujesz i jak zaczęła się ta pasja? 
Przygodę z tańcem rozpoczęłam mając 7 lat. Wtedy to mama zaprowadziła mnie do klubu tańca towarzyskie-
go. Trenowałam przez całą szkołę podstawową, odnosząc raz mniejsze, raz większe sukcesy. Po sześciu latach 
jednak zrezygnowałam, po to by całkowicie skupić się na nauce w szkole muzycznej. To właśnie tam po raz 
pierwszy dowiedziałam się o instytucji zwanej teatrem tańca. Zaczęłam brać udział w cyklicznie odbywających 
się warsztatach w nieistniejącym już Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu. Byłam również uczestnikiem XIX 

Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej. Jednak ze względu na czasochłonne dojazdy musiałam po-
szukać alternatywy. Tak też trafiłam do Częstochowskiego Teatru Tańca, gdzie tańczę do dziś. 
3. Co pociąga Cię w tańcu? 
Teatr Tańca pozwala mi na rozwijanie się zarówno pod kątem tanecznym, muzycznym, jak i aktorskim. Każdy kolejny spektakl jest swoistym 
wyzwaniem. Wymaga od każdego z nas skrupulatnego przygotowania, zapoznania się z problematyką tematu, który będziemy poruszać na 
scenie. Nierzadko podczas odgrywania ról musimy wykrzesać z siebie emocje, do których nie bylibyśmy zdolni w codziennym życiu. Dzięki 
temu rozwijamy się i doskonalimy umiejętności na każdej kolejnej próbie. Jednak największą nagrodą jest za każdym razem aplauz i uznanie 
widzów. 
4. Czy uważasz że trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje do uprawiania tańca? 
Moim zdaniem najważniejsze są chęci, bo dzięki nim można pokonywać wszelkie trudności. Przydatne jest również poczucie rytmu i względna 
koordynacja. Wszystko inne można wypracować. 
5. Gdzie występujesz (przedstawienia, konkursy, miasta, tytuły spektakli itp.)? 
Obecnie gram w spektaklu "Witkacy" Częstochowskiego Teatru Tańca w choreografii Włodzimierza Kucy, który można obejrzeć na scenie 
Klubu Politechnik. 
6. Co uważasz za swój największy sukces w tej dziedzinie? 
Każdy spektakl, w którym mogę wystąpić jest sukcesem. Obecnie najważniejszą rolą jest dla mnie ta grana we wcześniej wspomnianym spek-
taklu "Witkacy." 
7. Czy uprawianie tańca w tej formie wiąże się z dużym poświęceniem i wysiłkiem? Z czego musisz zrezygnować? 
Zazwyczaj spotykamy się dwa razy w tygodniu. Ulega to zmianie przed każdą premierą nowego spektaklu, kiedy to próby odbywają się nie-
malże codziennie. Wymaga to od nas pełnej dyspozycyjności. Na ten czas wszystkie obowiązki schodzą na drugi plan. Ważne jest też fizyczne 
przygotowanie. Bez dobrej kondycji nie bylibyśmy w stanie zatańczyć spektaklu w całości. Ukoronowaniem przygotowań jest premiera, która 
wynagradza nam wszystkie włożone wysiłki i utwierdza nas w przekonaniu, że było warto. 
8. Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem? Jeśli nie, to co ci pozostanie z tego hobby? 
W przyszłości chciałabym nadal rozwijać się artystycznie. Nie wiem jeszcze jaką przyjmie to formę. Od dziecka marzyłam o tworzeniu czegoś 
ważnego. Cieszyłabym się niezmiernie gdybym nadal mogła kontynuować moją taneczną pasję. Z doświadczenia wiem, że i tak nie jestem w 
stanie do końca jej porzucić.  
  
 


