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22 kwietnia 2022 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród zwycięzcom i laureatom konkursu „Polska-
Węgry-historia przyjaźni”. Finalistami konkursu zostały osoby,

które uzyskały minimum 85% wymaganych punktów. Laureatem
konkursu z naszej szkoły został uczeń klasy 3A4 - Dawid Witala.

Zwycięzcy i laureaci zostali zaproszeni po odbiór nagród do
siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, gdzie

zostały im wręczone nagrody z rąk Ministra Edukacji Narodowej -
Przemysława Czarnka oraz pozostałych organizatorów konkursu -

Instytutu Sztuk Wschodnich oraz ambasady Węgier. Razem z
Panem Ministrem w trakcie wręczania nagród obecni byli również

przedstawiciele Sejmu RP. 

"KARTOTEKA"

FINAŁ KONKURSU
HISTORYCZNEGO

TEATRALNE 
POŻEGNANIA

MIĘDZY NAMI

Piątego kwietnia uczniowie naszej szkoły odwiedzili Miejski Dom
Kultury w Mikołowie. Odbył się tam spektakl oparty na dramacie
Tadeusza Różewicza o tytule “Kartoteka”. Grupa pokazała swój

znakomity talent aktorski oraz własną interpretację utworu
Różewicza. Po przedstawieniu mieliśmy szansę porozmawiać z

reżyserem i aktorami oraz zadać im nurtujące nas pytania. 

        Koniec roku dla klas trzecich to również ostatnie wspólne
wyjazdy. Tak się złożyło, że tym razem maturzyści odwiedzili

dwa teatry:  „Teatr Polski” w Bielsku – Białej i „Bagatelę” w
Krakowie.  W „Teatrze Polskim”  obejrzeliśmy  wielokrotnie

nagradzaną  sztukę pt.: „Cyrano de Bergerac”.  Dla wielu
uczniów był  to pierwszy kontakt z widowiskiem teatralnym.
Zachwyciły kostiumy, znakomita gra aktorska, scenografia.

Wrażenia niesamowite: połączenie iskrzącego humoru i
lirycznego wzruszenia. Wobec atmosfery stworzonej przez

aktorów nikt nie pozostał obojętny. To był naprawdę udany
wieczór!

          Zachęceni teatralnymi przeżyciami skorzystaliśmy z
ostatnich biletów na sobotnie przedstawienie komedii „Wieczór

kawalerski” w krakowskiej „Bagateli”. Tym razem wyjazd miał
inny cel – odstresowanie przed maturalnymi testami. Po dość

nietypowych przeżyciach z dotarciem do centrum Krakowa
(nasz autokar miał poważną usterkę) w dobrych nastrojach

weszliśmy do teatru.  Komedia  spełniła nasze oczekiwania.  Co
chwila słychać było  wybuchy śmiechu i oklaski.  Sobotni,

kwietniowy wieczór zakończył się… polonezem pożegnalnym na
mikołowskim parkingu.



24 maja w naszej szkole odbył się dzień patrona
przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszym etapem był

test wiedzy składający się z trzech części. Klasy z najwyższymi
wynikami zakwalifikowały się do etapu drugiego.

Każda z klas wybierała pięcioosobowy zespół, który
uczestniczył w przygotowanym escape roomie o tematyce

rotmistrzowskiej.
Zadaniem uczniów było wydostanie się z celi więziennej przy

użyciu różnych wskazówek, które w niej znaleźli. Wszyscy,
którzy brali udział w zabawie byli bardzo zadowoleni.

Zwycięzcami zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu,
okazała się być klasa 3c4 – gratulujemy!

30.05.2022 r. w naszym liceum odbył się Dzień Śląski. W
poszczególnych salach lekcyjnych mieściły się stanowiska,

których tematyka była oczywiście związana z naszym
województwem.

W jednej z sal wysłuchaliśmy Pani Żwaki, która przygotowała
stanowisko z literaturą. Opowiadała o autorach, którzy są
Ślązakami i nie tylko. Była to świetna okazja do poznania

nowej, interesującej lektury.
Na sali gimnastycznej spotkaliśmy się z zespołem

,,Mikołowianki,,. Poznaliśmy śląski tradycyjny strój i obyczaje.
Zatańczyliśmy polkę, przy czym świetnie się bawiliśmy! Goście

zaśpiewali również kilka pieśni przy pięknym
akompaniamencie instrumentów, na których grała męska

część zespołu.

DZIEŃ ŚLĄSKI

DZIEŃ PATRONA

29 kwietnia  w Miejskim Domu Kultury w
Mikołowie uroczyście pożegnaliśmy

tegorocznych absolwentów naszego liceum.
Szkołę opuścił ostatni rocznik

pogimnazjalny, który  ponad 10 miesięcy
uczył się zdalnie.  Konferansjerkę prowadzili  

Marysia i Bartek z 3b4. W części oficjalnej
usłyszeliśmy przemówienia Pani Dyrektor

oraz zaproszonych gości, a uczniowie
odebrali z rąk swoich wychowawców

świadectwa ukończenia szkoły. Wszystkich
gości  zachwyciły  występy Lizy i Wiktorii, a

finał należał do chłopców z klasy 3 c, Emilii z
3a i Krzysztofa z 3a4. Były podziękowania,

życzenia i wzruszenia. 



,,EKOZAKĄTEK
PILECKIEGO"

WYCIECZKI

Nojlepij to mie się podobała godka Pani Tabaszewskiej o pochodzeniu ślunskiej godki, bo to je
richtik istotne i kożdy ślunzok dyć ja powinnien znoć. Pani tyż piyknie obleczono była, pokozała

nom tyż tradycyjne ślunskie obliczenie. U Pani Turskiej zaś były bombony, kreple i inne
maszkiety. Nawet moja Oma dyć tam była, to się moga pochwolić. Jo se nawet oblekła strój

mojej pra Omy i żech witała Panie Mikołowianki, co nom tukej prziszły trocha pośpiwać. 

W dniu 7 czerwca na zamku w Ogrodzieńcu
odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia
konkursu "Zielona pracownia 2022".

Zostaliśmy zaproszeni jako laureaci. Nasz
projekt pracowni biologiczno- geograficznej

"Ekozakątek Pileckiego" zdobył
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Katowicach. Po rozdaniu dyplomów, uczniowie
wzięli udział w warsztatach ekologicznych oraz

zwiedzili zamek.



SPORTOWE CO NIE CO

 27 kwietnia odbyły się zawody piłki
nożnej dziewcząt. Po zaciętej walce,

nasza reprezentacja szkolna wygrywa,
tym samym awansując na zawody

rejonowe!

 Dziewczyny - srebro gratulacje!
 Chłopcy po zaciętej walce, kończą na V miejscu

ZAWODY POWIATOWE Z PIŁKI
NOŻNEJ DZIEWCZĄT

ZAWODY POWIATOWE W
SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

KSIĄŻKI NA WAKACJE
1. "Beach Read" Emily Henry - zabawna historia miłosna, która dzieje się w trakcie lata.
2. "Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnet t- piękna, klasyczna powieść dla osób z młodym sercem i
duszą.
3. "Gdzie śpiewają raki" Delia Owens - wspaniała oda do świata przyrody z wzruszającą historią o
dojrzewaniu.
4. "Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata" Benjamin Alire Sáenz - wspaniała opowieść o
przyjaźni i rodzinie.
5. "Siedmiu mężów Evelyn Hugo" Taylor Jenkins Reid  - dla fanów Złotego Czasu Hollywood
6. "Szóstka wron" oraz "Królestwo Kanciarzy" Leigh Bardugo - to dylogia to historia pełna niebezpieczeńst
7. "Sherlock Holmes" Arthur Conan Doyle - klasyka literatury
8. "Przeminęło z wiatrem" Margaret Mitchell - rewelacyjna historia pełna miłości, wyzwolenia oraz
przekraczania norm.
9. Seria "Baśniobór" Brandon Mull - mimo lat chętnie czytana przez młodych i dorosłych.
10. "Ślepnąc od Świateł" - to bestselerowy kryminał Jakuba Żulczyka.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4883142/siedmiu-mezow-evelyn-hugo
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbYWlquF2mLeaZoyoKromP4lb4lZg:1655660701753&q=Arthur+Conan+Doyle&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCvKzlFiB7GyKw21jLKTrfTTMpNLMvPzEnPiS_Myy1KLilORhJIzEosSk0tSi6ySi1ITS_KLFrEKORaVZJQWKTgDFeQpuORX5qTuYGXcxc7EwQAAc15uWWYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjW_fvfiLr4AhXkAxAIHYJaCY4QmxMoAXoECG8QAw
https://www.wydawnictwoalbatros.com/ksiazki/przeminelo-z-wiatrem/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsa1rA7xe2JUsUr1VUkYw5fOm49oMA:1655660890825&q=Brandon+Mull&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCoozss1VIKwi3LLs5O15LOTrfST8vOz9XMyS1KLEosq44tTizJTi60SS0sy8osWsfI4FSXmpeTnKfiW5uTsYGXcxc7EwQAA-TinPFIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjElZC6ibr4AhUQxYsKHQivA0oQmxMoAXoECG8QAw

