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Uczniowie I LO 
w niemieckiej prasie!

Już po raz piąty uczniowie I LO im. J. 
Słowackiego w Częstochowie mieli możli-
wość zawitać do przepięknego, niezwykle 
klimatycznego miasteczka Forchheim 
w landzie Bawaria. Spędzili tam tydzień 
od 28.05-03.06.2016r.  Uroczyste powita-
nie przez samego burmistrza Forchheim 
odbyło się w ratuszu. Na tę okoliczność 
została zaproszona również lokalna prasa: 
Nordbayerische Nachrichten oraz Fränki-
scher Tag. Burmistrz Franz Streit z zapa-
łem opowiadał o historii miasteczka i go-
rąco zapraszał na Annafest. Właściwie 
dlaczego nie? Program wymiany obfituje 

w szereg rozmaitych wydarzeń: tych eks-
cytujących i relaksujących, jak choćby 
spływ kajakowy, wizyta w Muzeum Levi-
-Straussa czy w Muzeum Zabawek, krajo-
znawczych, a więc wędrówki ulicami 
Bambergu i Norymbergi, historycznych – 
zwiedzanie Centrum Hitlerowskiego, czy 
też po prostu edukacyjnych w postaci 
zwykłego uczestnictwa w zajęciach szkol-
nych. A na Annfest nas jeszcze nie było! 
Ale to już chyba prywatnie, ponieważ 
mieszkańcy Forchheim obchodzą swoje 
święto pod koniec lipca, w pełni naszej 
przerwy wakacyjnej – ale prawdziwie po 
bawarsku! Mmm, kto nie skosztowałby 
Schäuferla mit Kloß?! Also...     

Finał projektu 
,,Przywróćmy Pamięć’’

W ciągu bieżącego roku szkolnego gru-
pa uczniów I LO uczestniczyła w projekcie 
mającym na celu pielęgnowanie żydow-
skiego dziedzictwa kulturowego, którego 
ślady obecne są w naszym regionie. Po-
mysłodawcą inicjatywy była Fundacja 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego we 
współpracy z Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN. Uczniowie włączeni w inicja-
tywę przygotowali kilka niezwykłych dzia-
łań przybliżających kulturę Żydów. Dzięki 
projektowi można było obejrzeć żydow-
skie wesele odegrane w formie pantomi-
my, powstał film pt. ,,Spacer po żydow-
skiej części Częstochowy’’, młodzież gości-
ła również z wizytą u Stanisławy Włodarz, 
z domu Szlama, która wraz z rodzicami zo-
stała nagrodzona medalem Sprawiedliwi 
Wśród Narodów Świata oraz honorowym 
obywatelstwem państwa Izrael. Ucznio-
wie I LO przeprowadzili z panią Stanisławą 
wywiad, który został zarejestrowany i spi-
sany. Kolejnym etapem było przygotowa-
nie ulotek informujących o wkładzie spo-
łeczności żydowskiej w rozwój gospodar-
czy miasta i ich materialnym dziedzictwie. 
Ulotki były rozprowadzane wśród miesz-
kańców Częstochowy w ramach akcji 
,,Żonkile’’ upamiętniającej wybuch po-
wstania w  getcie warszawskim. 

Podsumowaniem projektu była gala 
odbywająca się 15 czerwca w Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN, w której 

wzięło udział 37 szkół z całej Polski pre-
zentujących swój dorobek projektowy. 
Udział w projekcie „Przywróćmy Pamięć” 
przyczynił się do pogłębienia wśród 
uczniów nieksiążkowej wiedzy, poznania 
wielu wartościowych osób i odkrycia na-
szego miasta na nowo. Dodatkowo mło-
dzież kształciła umiejętność pracy w gru-
pie oraz odpowiedzialności za powierzo-
ne zadanie. Projekt pobudził umiejętność 
komunikacji interpersonalnej i twórczego 
myślenia.

Agnieszka Adamik kl. Ia
Agata Jończyk kl. Ia

To już 31 lat Europejskiej 
Rodziny Szkół im. Juliusza 

Słowackiego!
W  dniach 09 – 11 czerwca miał miejsce 

XXXI Zlot Europejskiej Rodziny Szkół  im. 
Juliusza Słowackiego. Tym razem przed-
stawiciele szkół z Polski, Czech i Ukrainy 
spotkali się we Wrocławiu – Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016. Organizatorzy zadba-
li, by uczestnicy poczuli ten międzynaro-
dowy klimat. Już podczas uroczystości 
otwarcia strofy poezji naszego Patrona 
wybrzmiały w wielu językach m.in. po 
hiszpańsku, włosku, francusku, niemiec-
ku, czesku. Dalszy program zlotu był bar-
dzo interesujący i bogaty w wydarzenia 
kulturalne, takie jak: wizyta w Ossoli-
neum, obejrzenie Panoramy Racławic-
kiej, zwiedzenie Muzeum Pana Tadeusza, 
w którym mieliśmy możliwość zobaczenia 
rękopisu naszej epopei narodowej oraz 
obejrzenie wystawy w Muzeum Narodo-
wym „Moda PRL-u”. 

Oczywiście spacerowaliśmy również po 
pięknej wrocławskiej Starówce i złożyli-

śmy kwiaty pod pomnikiem Juliusza Sło-
wackiego. Zwyczajowo odbyły się także 
dwa konkursy poświęcone życiu i twór-
czości  Patrona. Nasze liceum reprezento-
wali uczniowie klasy I a – Katarzyna Buka-
ła i Piotr Orłowski. Odnieśliśmy sukces 
w konkursie „W kręgu poezji Juliusza Sło-
wackiego”, w którym Kasia zajęła I miej-
sce w kategorii poezja śpiewana. Poza 
tym poznaliśmy wspaniałych ludzi i mieli-
śmy możliwość przeżycia wielu pięknych 
chwil.

Gala „Śląskich Asów”

30 maja 2016 roku na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od-
była się VI edycja „Śląskich Asów”. Uroczy-
stość – prowadzona przez redaktor 
Agnieszkę Strzemińską – przebiegała 
w przyjaznej atmosferze. Zebranych w au-
li gości przywitał prof. dr hab. Ryszard Ko-
ziołek, prorektor ds. kształcenia i studen-
tów. O część nieoficjalną zadbała Teresa 
Kasprzyk z Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, prezen-
tując pokaz „Wymiana ciepła i metody ob-
razowania termicznego”.

Do tegorocznych „Śląskich Asów” zo-
stało zgłoszonych ponad trzystu uczniów 
z 55 szkół ponadgimnazjalnych z woje-
wództwa śląskiego. Laureaci i finaliści 
olimpiad, konkursów przedmiotowych 

i tematycznych otrzymali listy gratulacyj-
ne od JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego 
prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Na-
grody – symboliczne statuetki Asów oraz 
nagrody rzeczowe otrzymały szkoły, które 
mogą poszczycić się największą liczbą wy-
różnionych.

Nasze liceum zgłosiło dziewięcioro lau-
reatów i finalistów. Chociaż nie znaleźli-
śmy się na podium, to możemy być dum-
ni z naszych Asów – dzięki nim mamy 
I miejsce w Częstochowie!

Gratulujemy: Natalii Cierpiał (2a), Pa-
trycji Kulak (2a), Martynie Madej (2a), Le-
nie Mirowskiej (3a), Wiktorii Mrowiec 
(2a), Małgorzacie Mróz (2a), Bartoszowi 
Paczyńskiemu (2a), Kindze Raźniak (3a) 
i Oliwii Rybiałek (3c)


