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Drogi Czytelniku 

 Witamy po feriach zimowych. Nadszedł czas na to, by wrócić do 

rzeczywistości i zabrać się do roboty – w końcu drugi semestr trwa już na 

dobre. 

 A co się działo w szkole od ostatniego numeru naszej gazetki? Żakinada i 

Studniówka! Ach… co to był za dzień  Maturzyści już powoli zapominają o 

tym, co się działo i zabierają się za solidną naukę, przynajmniej taką nadzieję 

mają nauczyciele  Emocje pewnie wrócą, gdy czwartoklasiści doczekają się 

studniówkowych zdjęć i filmów. 

 A co poza tym się wydarzyło… były wycieczki edukacyjne, sportowe, 

konkursy, zawody, prelekcje oraz duże przedsięwzięcie naszej szkoły - Festiwal 

Walentynkowy. Czekamy też na wyniki egzaminów zawodowych – 22 marca 

nadchodzi wielkimi krokami.  
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Żakinada 
 1 lutego od samego rana maturzyści opanowali całą szkołę. To był dzień 

ich Studniówki, ale już tradycją stało się, iż najpierw czas na poranną zabawę w 

szkole. Szkolne korytarze zamieniły się w szpital psychiatryczny, więzienie oraz 

biwak. Na korytarzach biegali lekarze, pielęgniarki, więźniowie, a także osoby, 

które jak można się domyślać wybierały się, albo już wracały z biwaku.  

 Już od samego wejścia do szkoły każdy uczeń, jak i nauczyciel wiedział, że 

to wyjątkowy dzień. Wszędzie czekał ktoś, kto chciał dostać cukierki. I trzeba 

przyznać, że większość przyszła do szkoły przygotowana   

 Maturzyści mieli także okazję zaprezentować się w auli. Każda klasa 

świetnie przygotowała się do swojego występu. Klasa A przygotowała także 

quiz o nauczycielach, przy którym wszyscy świetnie się bawili i przy okazji mogli 

dowiedzieć się kilku ciekawostek o poszczególnych osobach. Zabawa była 

naprawdę świetna, a później wszyscy szybko udali się do domów, by szykować 

się na bal   

 



 

 

 

 

 



Studniówka  
 Wracają wspomnienia… To był wyjątkowy wieczór, jedyny w 

swoim rodzaju. 1 lutego pięknie prezentujący się maturzyści wraz z 

osobami towarzyszącymi, a także nauczyciele spotkali się, by razem 

uczcić symboliczne 100 dni do matury. W ten dzień nikt nie myślał  

o nauce, tylko o dobrej zabawie. 

 Po przemówieniu Pani Dyrektor CKZiU Moniki Upławy  przyszedł 

czas na poloneza. Niektórzy byli lekko zestresowani, żeby wszystko 

dobrze wyszło, ale ostatecznie było dostojnie i elegancko. Następnie 

klasy pozowały do zdjęć, a później rozpoczęła się już zabawa. Zabawa 

do białego rana. Potargane rajstopy, pobrudzona koszula czy inne 

tego typu wypadki nikomu nie przeszkadzały. Próbowaliśmy nawet 

tańczyć belgijkę, choć tu akurat wyszło średnio. 

 I choć nigdy nie jest idealnie to naprawdę dobrze się bawiliśmy. To 

była udana noc.  

 

XVI Chorzowski Festiwal Walentynkowy 

 Festiwal Walentynkowy to już nasza szkolna tradycja. Od 16 lat 

jesteśmy jego organizatorami. W tym roku już 8 lutego, tuż przed 

feriami mogliśmy poczuć walentynkowy miłosny klimat. Wśród  

wokalistów z różnych szkół znalazła się także nasza przedstawicielka 

Julia Sowa z klasy 1a, która pięknie zaśpiewała piosenkę „Im więcej 

ciebie, tym mniej”. Zwyciężczynią tegorocznej edycji została 

Weronika Wójcik, która wykonała utwór „Moje serce to jest muzyk”. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, wyróżnionym oraz zwycięzcom. 

Wszyscy otrzymali cenne nagrody. Wykonawców oceniało jury, 

któremu przewodniczyła p. dyr Monika Upława. Festiwal zaszczyciła 

obecnością jego pomysłodawczyni Sabina Niesporek – Mentel. 

 Gościem specjalnym imprezy był iluzjonista Adrian Mitoraj. 

Podczas jego występu z publiczności było słychać nie tylko brawa, ale 

ciągłe pytania: „Jak on to zrobił?” Dla wielu jego sztuczki mogły stać 



się wyzwaniem. Kto wie, może podczas ferii ktoś próbował pobawić 

się  magią…  

 
 

SEANS  FILMOWY 

14 stycznia uczniowie klas pierwszych i trzecich naszej szkoły,  w 

ramach projektu „Nowe horyzonty edukacji filmowej” brali udział w 

prezentacji filmu pt. „Dziennik z podróży”. Jest to historia Tadeusza 

Rolke, starszego mistrza polskiej fotografii i piętnastoletniego 

Michała, których łączy nie tylko relacja nauczyciel - uczeń. Razem 

wyruszają w Polskę, by portretować mieszkańców małych 

miejscowości, a umieszczona w camperze ciemnia umożliwia im 

natychmiastowe wywoływanie zdjęć i obdarowywanie nimi 

przypadkowo spotkanych modeli. Dla chłopca jest to doskonała 

okazja, by poznać tajniki tradycyjnej fotografii, a dla obu bohaterów - 

szansa na przeżycie pięknej przyjaźni. Uczniowie dzięki temu 

seansowi mogli  dowiedzieć  się, iż przyjaźń nie musi być typowa, czyli 

pomiędzy osobami w tym samym wieku. Świat nie jest taki 

jednowymiarowy na jaki wygląda. 

 



 

OSIĄGNIĘCIA   SPORTOWE 

Denis Szpyra z kl. IIIc zajął pierwsze miejsce w zawodach 

szachowych dla szkół średnich Szachownica III. 

Natomiast zespół taneczny EKONOMIKS składający się z 

uczennic klasy IIIb zajął drugie miejsce w X Konfrontacjach 

Tanecznych w kat. duet. 

 

A CO PRZED NAMI? 

Marzec obfitować będzie w liczne różnego rodzaju wydarzenia i 

imprezy. Ale zaczynamy już 28 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu. 

Następnie czeka nas Tydzień Promocji Zdrowia, Dni Zawodów, 

kolejne wyjścia w ramach „Nowych horyzontów edukacji filmowej” 

oraz wiele innych atrakcji. O wszystkim oczywiście napiszemy w 

kolejnym numerze gazetki. 

Żyjemy również od kilku miesięcy przygotowaniami do 

spektaklu „Maj zaczyna się jutro”. Organizatorzy zapewniają, że próby 

przebiegają coraz lepiej, według reżysera Mateusza Chojnickiego 

nawet lepiej niż w ubiegłym roku. Techniczną stroną przedstawienia 

zajął się Kuba Kmiecik. Głównym rekwizytem w spektaklu „Ożenek” 

M. Gogola jest ściana.  Ma ona 42 m 2. Przy jej budowie zużyto 192 m 

drewna, co czyni to największym dotychczasowym przedsięwzięciem 

w historii szkoły. Nie obyło się bez problemów, ale pomocny okazał 

się projekt p. prof. Aldony Goł. Organizatorów czeka jeszcze wiele 

pracy, ale do 4 kwietnia wszystko będzie ukończone  Trzymamy 

kciuki. 

 

 


