18.05.2021

Wyniki konkursu na komiks
Oto wyniki konkursu na komiks w języku obcym „Moja podróż po Europie”
I miejsce – Celina Giebel, Szkoła Podstawowa nr 29, opiekun mgr Magdalena GrocholskaKlecha
II miejsce – Laura Pawłowska, Szkoła Podstawowa nr 29, opiekun mgr Magdalena
Grocholska-Klecha
II miejsce – Franciszek Koczy, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie,
opiekun mgr Wiktoria Fetler
III miejsce – Sophie Colin, Szkoła Podstawowa nr 29, opiekun mgr Magdalena GrocholskaKlecha
Wyróżnienie Marcelina Bajwoł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie
Serdecznie gratulujemy!

29.04.2021

Projekt PO WER „Europa wspólnych wartości” laureatem
ogólnopolskiego konkursu Selfie+
15 kwietnia br. podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego programu
Erasmus+, wyłoniono laureatów konkursu Selfie+. Celem konkursu było zaprezentowanie
swoich działań współpracy europejskiej, promowanie dobrych praktyk, ukazanie zdjęć
najlepiej obrazujących idee projektów. Nasz projekt został laureatem w kategorii
„Europejskie wartości w moim projekcie”. Przypomnijmy, że projekt „Europa wspólnych
wartości”, realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie we współpracy ze
szkołą partnerską IES Banus w Cerdanyola del Vallès w Hiszpanii, miał za zadanie poznanie
wspólnego dziedzictwa kulturowego, redukowanie uprzedzeń i stereotypów. Głównym celem
projektu było doskonalenie kompetencji językowych zarówno w języku angielskim, jak i
hiszpańskim, praca w międzynarodowych grupach nad tematem „Europa wspólnych
wartości”, poznanie historii, tradycji krajów partnerskich oraz nauka otwartości i tolerancji,
poszanowanie inności.

7.04.2021

Konkurs plastyczny
Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie ogłasza konkurs
plastyczny dla dzieci szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Celem konkursu jest przyjrzenie się naszym sposobom radzenia sobie z trudną sytuacją
izolacji, urwanymi kontaktami, brakiem bezpośrednich spotkań z rówieśnikami, przyjaciółmi,
nauczycielami czy członkami rodziny. Ważnym celem jest również inspirowanie dzieci i

młodzieżY do odkrywania różnych sposobów dbania o siebie – dzielenie się dobrymi
praktykami. Czas, w którym jesteśmy jest trudny dla każdego. Warto porozmawiać i podzielić
się z innymi naszymi sposobami na poradzenie sobie z izolacją.

7.04.2021

Sukcesy naszych uczniów
Niezmiernie miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów. Karol Toborek z klasy
2bg zajął pierwsze miejsce w konkursie hiszpańskojęzycznym organizowanym przez Wydział
Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w ramach obchodów Święta Hispanofonii. Natomiast
Paweł Jaskulski z klasy 3A zajął 3 miejsce w konkursie na prezentację multimedialną dla
szkół województwa śląskiego „Dialogues francophones” również organizowanym przez
Uniwersytet Śląski. Gratulujemy!

18.03.2021

Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym
Z przyjemnością informujemy, że w poniedziałek 8 marca 2021 roku podpisane zostało
porozumienie o współpracy dydaktycznej między Śląskim Uniwersytetem Medycznym w
Katowicach, a IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie.
Nawiązanie współpracy zaowocuje podejmowaniem wspólnych działań, które będą
prowadziły do poszerzenia wiedzy uczniów naszej szkoły z zakresu nauki o zdrowiu i
medycyny.

2.03.2021

Młodzi w Akcji+
Właśnie zakończyło się inauguracyjne spotkanie wiosennej edycji projektu "Młodzi w
Akcji+". Katarzyna Pogoda, Julia Majewska i Natalia Olszewska z klasy 2cp wysłuchały
bardzo ciekawego wykładu Rzecznika Praw Obywatelskich pana doktora Adama Bodnara
oraz zostały zapoznane z działaniami i szkoleniami, w których będą brać udział przez kolejne
tygodnie. Efektem końcowym będzie przygotowanie przez uczennice własnego projektu
obywatelskiego. Życzymy sukcesów i czekamy na rezultaty!

1.03.2021

Felieton
Dzisiaj czas na kolejny felieton. Dzisiaj prezentujemy pracę Julii Szmidt z kl. 2 ag.
Zapraszamy do lektury!

PLATFORMY FILMOWE A NASZE OBOWIĄZKI
Każdy z nas spotkał się z jakąś platformą filmową, na której można oglądać seriale
czy filmy. Osobiście sama korzystam z jednej z takich platform. Na początku byłam
niechętna, jednak po dłuższej chwili stałam się uzależniona. Początkowo cena była dla mnie
problemem, jednakże wdrążona w trans oglądania nie miałam problemu, że z konta znika mi
pięćdziesiąt złotych miesięcznie. Wolałam wręcz wydać te pieniądze na seriale niż kupić
sobie nową bluzkę. W końcu po co oglądać serial w nowej bluzie jak można to wszystko
robić w starej i podziurawionej byle byłoby nam komfortowo.
Kolejnym krokiem w mojej karierze wyjadacza seriali stało się unikanie obowiązków.
Przynajmniej każdy z nas spędził chyba co najmniej jeden dzień w łóżku z laptopem i
ulubionym serialem. Nagle wszystkie obowiązki stały się mało ważne. Tak jakby coś
przykuło nas do łóżka zwłaszcza w czasie kwarantanny. Ciekawa fabuła, postacie, muzyka
czy kostiumy jakby zabroniły nam odejść od laptopa na te kilka godzin. Jedyna droga, jaką
pokonywaliśmy, to droga do łazienki, kuchni czy sklepu, aby podtrzymać najważniejsze
funkcje życiowe. Jedzenie też stało się dla nas ważne, przecież nie można oglądać filmu bez
dobrego jedzenia czy przekąski. Dla kogoś ze świetnym metabolizmem nie ma problemu, tak
samo jak dla mężczyzn. Natomiast u kobiet zaczyna się tutaj dramat w pięciu aktach. Nie
ukrywajmy, ale większość z nas lubi jedzenie i jest to jedna z wielu rzeczy, która sprawia nam
przyjemność. Problemem staje się, gdy jemy już piątą paczkę chipsów i dalej leżymy w łóżku
w piżamie. Czasami zdamy sobie sprawę, po tym, co zrobiłyśmy i wpadamy w panikę, bywa
też tak, iż zdamy sobie sprawę dopiero, kiedy przyjdą do nas efekty wszystkich posiłków.
Ulubione spodnie nie są już ulubione, ponieważ nie potrafimy się w nie wcisnąć. Dlatego
należy pamiętać, by jeść regularnie i ruszać się, aby nie stać się bohaterem własnego dramatu,
tym razem „nie” romantycznego. Zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy każdemu z nas mniej
się chce.
Obowiązki – każdy je ma i wykonuje chętnie lub trochę mniej. Jak więc taki Netflix
wpłynął na nasze obowiązki? Na pewno odsunął je na rzecz „kolejnego sezonu” lub „jeszcze
jednego odcinka”. Zauważyłam też, że stał się częścią tych obowiązków. Odpalamy coś sobie
w tle, czy to wieszając pranie, gotując obiad, ucząc się, czy sprzątając - „coś” zawsze leci.
Czasami fabuła będzie adekwatna do tego, co w danym momencie wykonujemy i może nas to
bardziej zmotywować do pracy. Niektórzy oglądanie tłumaczą sobie jako naukę. Sama
poprawiłam sobie język angielski, ale co jeszcze można wynieść z takich seriali? Wszystko
zależy od nastroju i fabuły. Nie ukrywajmy tego, ale mało jest seriali „stricte” o językach albo
matematyce. Żyjemy tam życiem bohaterów, którym my w większości przypadków nie
będziemy żyć. Czasami po długim maratonie fikcja miesza się nam z rzeczywistością i kładąc
się spać planujemy jak napaść na mennicę, aby wydrukować trochę „ekstra” pieniędzy i uciec
gdzieś na Hawaje, aby jeszcze więcej leżeć i nic nie robić. Do głowy mogą wpadać nam także
zupełnie szalone pomysły, bo skoro postaci w serialu udało się, to mnie trównież.
Rozkładamy sobie więc to wszystko w czasie i już myślami odbiegamy od rzeczywistości.
Niestety kładąc się spać, musimy pamiętać, że na drugi dzień czeka nas znowu kartkówka z

fizyki, praca czy stos naczyń do umycia, który nieustannie czeka na nas w zlewie od trzech
dni, bo przecież zostały jeszcze tylko dwa odcinki do końca.

24.02.2021

Konkurs "Bliskość"
III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego zaprasza uczniów chorzowskich szkół
podstawowych i średnich do udziału w konkursie "Bliskość". Tematem konkursu jest
wypowiedź na temat BLISKOŚCI w formie fotografii, szkicu lub obrazu wykonanego w
dowolnej technice.

15.02.2021

Czy wiesz, że...
Budynek naszej szkoły liczy sobie już ponad 100 lat. Został oddany do użytku w 1907 roku.
Jego historia pełna jest ciekawostek, a dzisiaj prezentujemy jedną z nich. Czy wiecie, że od
strony ulicy Zjednoczenia widnieje wyryty napis "Liceum Ogólnokształcące", zaś wiele lat
temu była tam nazwa "Gimnazjum Żeńskie". Nasza szkoła dopiero od 1963 roku jest liceum
koedukacyjnym.

10.02.2021

Felieton
Dzisiaj kolejny felieton z cyklu „Felietony czasu pandemii”. Autorką jest Alicja Maziewska z
kl. 2 ag. Zapraszamy do lektury.

FILMOWY 2020
W roku 2019 myślałam, że już wszystko w życiu widziałam. W dobie pandemii przekonałam
się jednak, że jest to bujda na resorach. Sytuacje, które wydarzyły się w 2020
można by porównać do wielu filmów.
W marcu, kiedy ludzie wykupywali ze sklepów zapasy papieru toaletowego na przynajmniej
rok i toczyli ze sobą walki o ostatnią paczkę makaronu, czułam się jakbym oglądała
,,Podziemny krąg” tylko dziwnym trafem Brad Pitt tym razem się z nikim nie bił. Dzieci w
tym czasie pozostawione same sobie nieludzko się nudziły i wymyślały przeróżne
zabawy oraz rozrywki, niektóre kończyły się tragicznie. Podczas kiedy rodzice byli w
pracy, latorośl urządzała sobie istny ,,Projekt X”.

W międzyczasie mogliśmy obserwować na żywo: ,,Jak rozpętałem trzecią wojnę
światową” między Stanami Zjednoczonymi, a Iranem. Na szczęście wszystko rozeszło się po
kościach. W następnym miesiącu mieliśmy ,,Płonącą pułapkę” w Australii. Wszyscy byli
zdruzgotani sytuacją na Półkuli Południowej i wytworzyło się wiele zbiórek pieniędzy na
pomoc w ugaszeniu pożarów. Przynajmniej wszyscy dowiedzieli się, że Australia to tak
naprawdę kontynent.
Obecna sytuacja, w której żyjemy przypomina wszystkie produkcje o zombie połączone
z czeskim filmem. W szpitalach pracownicy służby zdrowia są poubierani w skafandry
żywcem wyciągnięte z ,,Epidemii strachu”, a tak naprawdę w rzeczywistość przypominają:
,,Daleko od noszy”.
Moja mama zasłynęła z najkrótszej kwarantanny w kraju. Była na niej
dokładnie dwie godziny. Kiedy w panice wróciła do domu z pracy i powiedziała, że ma od
dziś być w izolacji zaczęliśmy się martwić. Wyprowadziła się do drugiego mieszkania, po
czym z zegarkiem w ręku wróciła po dwóch godzinach i oznajmiła nam, że była to pomyłka
policji. Czy nie brzmi podobnie do fabuły ,,Drogówki”?
Też strajki, które odbywały się w ostatnim czasie, już nawet nie mówiąc o tym, czy chodzi o
strajki kobiet, czy o odpowiedzi narodowców czy Kościoła. Wszyscy zachowywali się jak w
,,Planecie małp” włączając w to polityków, z którymi robi się z tego wersja ,,Planeta
małp deluxe”.
Jeszcze dwadzieścia, bądź dziesięć lat temu ludzie myśleli, że przyszłość będzie wyglądać jak
w ,,Matrixie” albo ,,Incepcji”. Nikt nie spodziewał się ,,Powrotu do przeszłości”; do czasów
prawie jak w 1920 roku, kiedy mieliśmy epidemię hiszpanki. Strach pomyśleć, co będzie za
kolejną dekadę czy dwie, oczywiście jeśli wszyscy nie poumieramy w tym roku.

8.02.2021

Czy wiesz, że...
Monika Hojnisz-Staręga, olimpijka, zlota medalistka mistrzostw Europy chodziła do Curie?

"Nie bez powodu, będąc na moich pierwszych Igrzyskach Olimpijskich w Sochi
postanowiłam wysłać kartkę z pozdrowieniami i podziękowaniem do szkoły, w której
spędziłam trzy mile wspominane lata nauki i przygody.
Z racji trybu życia jaki prowadziłam i prowadzę do dziś, a mianowicie ciągłe wyjazdy i
mnóstwo nieobecności, moje zaangażowanie w życie szkoły i klasy nie było na najwyższym
poziomie, lecz gdy tylko mogłam starałam się to nadrobić. Nie byłoby to łatwe, gdyby nie
wyrozumiałość i pomoc przede wszystkim Pana Dyrektora Romana Herrmanna, nauczycieli choć jak wszędzie, nie z każdym było kolorowo :P - oraz dzięki klasie, która była jedyna w
swoim rodzaju i czasami chciałabym móc znów znaleźć się z nimi w szkolnej ławce...

Przeszkody jakie mnie czekały i jakie musiałam pokonywać nauczyły mnie samozaparcia,
samodyscypliny, wytrwałości w dążeniu do celu, co teraz owocuje i pomaga mi w życiu
codziennym, a przede wszystkim na trasach biathlonowych.
Wiem, że wszystko co dzieję się na drodze naszego życia jest po coś i czegoś uczy. Dlatego
lata spędzone w Curie zapamiętam na długo, gdyż zostawiły niezapomniany ślad w mojej
przeszłości."
Monika Hojnisz-Staręga, matura 2010

4.02.2021

Wyniki wyborów
Wyniki dzisiejszych wyborów przedstawiają się następująco:
Piotr Wajer 113 głosów
Mateusz Ogłoziński 38 głosów
Wanessa Reczek 24 głosy
W głosowaniu brało udział 175 uczniów z 378 uprawnionych do głosowania. Tym samym
Piotr Wajer został wybrany Przewodniczącym Prezydium Samorządu Uczniowskiego na
kadencję luty 2021 - styczeń 2022. Gratulujemy!

2.02.2021

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021
31 stycznia br. odbył się 29 Finał WOŚP, podczas którego kwestowaliśmy datki na zakup
sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Był to już drugi Finał WOŚP
dedykowany laryngologii.
Wśród wolontariuszy kwestujących podczas akcji znalazło się 25 uczniów naszego liceum:
1. Wiktoria Kaduk, IIIa

14. Natalia Patan, IIcP

2. Marcel Lutek, IIIa

15. Martyna Kalbarczyk, IIcP

3. Emilia Mońka, IIIa

16. Karolina Wiśniewska, IIcP

4. Wiktoria Golbik, IIIa

17. Elżbieta Blachecka, IIdP

5. Adam Brudek, IIIb

18. Julia Wojciechowska, IIbG

6. Joanna Zielińska, IIIc.

19. Karolina Piontkowska, IIbG

7. Weronika Grochowska, IIIc

20. Adrian Wystup, Ia

8. Jakub Klyta, IIIc

21. Martyna Kaczmarek, Ia

9. Dorota Polok, IIaP

22. Dominika Demska, Ib

10. Milena Golasz, IIaP

23. Artur Chamczyk, Ib

11. Julia Majewska, IIcP

24. Olimpia Drzał, Ib

12. Aleksandra Mirus, IIcP

25. Julia Kolarczyk, Ib

13. Oliwia Siwek, IIcP

Nasi wolontariusze kwestowali w chorzowskim sztabie WOŚP działającym przy Zespole
Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie – naszym wspólnym sukcesem było zebranie
11 136,27 zł
Dziękujemy!

1.02.2021

Ruszyła kampania wyborcza!
Poniżej możecie zobaczyć sylwetki tegorocznych kandydatów na "Przewodniczącego Szkoły"
Od dzisiaj do środy macie czas na zastanowienie się kogo wybrać.
W wyborach startują:
Mateusz Ogłoziński kl. 2 ap
Wanessa Reczek kl. 2 dp
Piotr Wajer kl. 2cg
W czwartek 4.02.2021r. odbędą się wybory on-line. (szczegóły w wiadomości na Librusie)

29.01.2021
Wybory Przewodniczącego SU

Od poniedziałku 1.02.2021 rusza kampania wyborcza kandydatów na Przewodniczącego
Prezydium Samorządu Uczniowskiego (kadencja luty 2021 - styczeń 2022). W tym dniu
zostaną opublikowane materiały promocyjne zgłoszonych kandydatów. Kampania potrwa do
środy 3.02.2021r.
Wybory zostaną przeprowadzone w sposób elektroniczny w dniu 4.02.2021r. (czwartek) za
pośrednictwem linku do głosowania, który uczniowie otrzymają w wiadomości na Librusie.

Zapraszamy do śledzenia kampanii wyborczej, przyjrzenia się sylwetkom kandydatów oraz
oddania głosu.
Pamiętajcie... każdy głos jest WAŻNY!

29.01.2021
Nasi uczniowie zawsze wykazywali się kreatywnością, czego dowodem są ostatnie wystawy
prac plastycznych. Teraz pora na mistrzów pióra. Rozpoczynamy publikację błyskotliwych
felietonów uczniów naszej szkoły. Dzisiaj pierwszy felieton z cyklu "Felietony czasu
pandemii", którego autorką jest Zuzanna Susek z kl. 2 ag. Zapraszamy do lektury.

"Wirusowe mutanty"
W roku 2020 niezidentyfikowane przez badaczy stado organizmów zaatakowalo i zajęło
bezpowrotnie obszar serwisów internetowych na całym świecie. Wedle ustaleń zjawisko to
wiąże się z coraz to gorszą sytuacją epidemiczną i nauczaniem zdalnym-pogromem uczniów
lubiących odwiedzać placówki szkolne.
Podczas ostatniego półrocza u młodzieży, czyli istot prawie dorosłych badacze wykryli
nadzwyczajna zdolność do przeobrażania się w inne stworzenia.
Rzecz ta zastanawiająca jest nie tylko z punktu biologii ,lecz ze skali zjawiska i
nadprzyrodzonych zdolności, które to odkrywane kolejno przez epidemiczne zamknięcie
zadziwiają rodziców, nauczycieli jak i samych badanych.
Izolacja, której poddana została wymierająca populacja zmotywowanych licealistów
przywołuje pierwotne instynkty przetrwania. Objawiają się one dążeniem do zyskania cennej
dla ciała tkanki tłuszczowej i pożeraniem wszystkiego, co się rusza oraz modlitwami o
pobudzenie często nieaktywnej I trudnej do odbudowy kory mózgowej.
W tym przypadku nie pozostaje nic innego jak tylko przemiana gatunkowa rodem z filmów
przyrodniczych.
W młodych organizmach, które przywykły do życia wśród stada zauważa się rosnącą niechęć
do walki o wiedzę z innymi stworzeniami. Dzielą się one na grupy, reprezentując nikłą lub też
nieokrzesaną chęć nauki.
Ot tak uczniowie szkół średnich z ciekawych świata istot przeobrażają się w leniwe poczwary
przesiadujące w kokonach swojej niepewności.
Zdarzają się dni, gdy zmęczeni zasiedzeniem rozwijają skrzydła jak polny motyl, gdy to na
zdalnych zajęciach wuefu wykonują wymachy w pokoju o wymiarach 2 na 2.

W poniedziałkowy ranek budzące się z zimowego snu niedźwiedzie w zaciągniętych
piżamach człapią ku urządzeniom elektronicznym w celu meldunku na lekcji jak w
przydrożnym motelu.
Będąc nieświadomymi konsekwencji swych czynów, zmąceni snem, uczniowie poświęcają
mniej czasu na przygotowywanie do zajęć niż na zimową hibernację.
Licealiści, niczym węże prześlizgują się między cyfrowymi oknami teamsa, dążąc do
szybkiej i skutecznej obrony przed odpowiedzią.
Wyłączając mikrofon w strachu o przetrwanie, zamieniają się w oposa pozorujacego własną
śmierć. Leżąc tak na autostradzie własnego lenistwa, pozostawiają za sobą nieustannie
trwającą ciszę .
Strudzone tym faktem pobudzone kofeiną wiewiórki, oczekując na orzechy w postaci ocen
niczym karabin maszynowy recytują zadanie domowe.
Nic w tym zoologicznym kręgu nie ginie. Chyba że chodzi o zdalne lekcje matematyki.
Wtedy śmiertelność osobników niepokojąco wzrasta.
Bo czymże byłaby nauka bez ryzyka?

27.01.2021

Sukces Moniki Hojnisz
Nasza absolwentka Monika Hojnisz-Staręga zdobyła w Dusznikach Zdroju złoty medal
mistrzostw Europy! W biegu indywidualnym na 15 km była bezkonkurencyjna, mimo
jednego pudła na strzelnicy i jednej karnej minuty na metę dobiegła jako pierwsza. To kolejne
mistrzowskie trofeum Moniki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych udanych startów!

25.01.2021
Ruszamy z projektem "Czy wiesz, że...", który ma na celu przybliżyć historię, ciekawostki,
fakty, ale i tajemnice Curie. W każdy poniedziałek pojawiać się będzie nowa informacja o
naszej szkole. Pierwszą postacią, którą chcemy Wam przypomnieć jest Piotr Baron.
Tak wspomina Curie:
Pierwsze wejście do budynku naszej szkoły pamiętam do dziś. Zapach, kolor ścian, skrzypiące
drzwi klas. Był to dla mnie inny świat. Wyobrażałem sobie, że właśnie zaczynam coś nowego,
skrajnie innego od lat spędzonych w szkole podstawowej. Rozpoczynałem bardziej "dorosłe"
życie i byłem z tego dumny. Miałem silne postanowienie, że nauczę się porządnie języka
polskiego i w przyszłości będę pracował w radiu.
Mieliśmy wspaniałą klasę i niesłychanie mądrą wychowawczynię. I proszę nie traktować tego
jak lukrowane wspomnienia pięćdziesięcioletniego absolwenta. Pokazywała nam piękno
języka polskiego, w tamtych czasach czytaliśmy poezje Herberta, poznawaliśmy Miłosza,

jeszcze przed jego Noblem. Po lekcjach, już bez Pani Haliny, czasem ze szklanka taniego wina
(smakowało paskudnie!) słuchaliśmy Floydów, Perfectu, Porter Band, Zeppelinów...
Curie to bardzo ważny przystanek w moim życiu. Tam założyliśmy z Wojtkiem Laskiem
szkolne radio. Nadawaliśmy na dużej przerwie przez 20 minut. Nie wiem skąd, ale zdobyliśmy
wtedy pierwszą płytę Dire Straits. Katowaliśmy Sułtanów Swingu na "adapterze" Mr. Hit.
Była tak zdarta, jakby przejechał po niej czołg. Wspaniałe czasy, wspaniali ludzie. A IV LO w
Chorzowie... no cóż, po wielu latach pozwoliło mi spełnić największe marzenie. Powiedzieć
do mikrofonu "Tu program trzeci Polskiego Radia".

19.01.2021

Książki w domenie publicznej
Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa
Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały
kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające,
znajdujące się w domenie publicznej. Szczegółowa informacja dostępna jest także na
stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/cyfrowa-biblioteka-dla-uczniow-i-studentow

23.12.2020

Życzenia
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę, by każdy dzień świętowania
był wypełniony miłością, bliskością, spokojem i rodzinnym ciepłem.
Niech Nowy Rok 2021 przyniesie nadzieję na lepsze jutro
i spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń.
Iwona Mizerska
dyrektor IV LO

21.12.2020

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty
Dziękuję wszystkim, którzy przesłali zdjęcia na konkurs fotograficzny "Świąteczna książka".
Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa postanowiła nagrodzić sześć fotografii i
przyznać dwa równorzędne pierwsze, drugie i trzecie miejsca.

Oto laureaci:
I miejsce Aleksandra Fiedler kl. 2dp oraz Filip Tereszyński kl. 1a
II miejsce Ewelina Pawlikowska kl. 3c oraz Patrycja Pyka kl. 2cg
III miejsce Maja Szymańska kl. 2cp oraz Elżbieta Blachecka kl. 2dp

Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane w świątecznym odcinku CURIErka
Beata Wróblewska

9.12.2020
Dzień Patrona
8 grudnia to "Dzień Patrona" w naszym liceum. W normalnych okolicznościach pewnie
spotkalibyśmy się w auli, szkoła udekorowana byłaby informacjami z życia Marii
Skłodowskiej-Curie, a pod popiersiem naszej Patronki stanęłaby tradycyjna róża. Tym razem
jednak świętowaliśmy zdalnie.
Nasza Patronka była niebagatelną osobistością i zdecydowanie przerastała swoją epokę.
Poznajcie zatem kilka ciekawostek z życia Marii Skłodowskiej-Curie. Grafiki przygotowali
uczniowie klas trzecich.

30.11.2020

Konkurs fotograficzny
Ogłaszam szkolny konkurs fotograficzny „Świąteczna książka”. Zadaniem konkursowym jest
zrobienie dowolnego świątecznego zdjęcia, którego bohaterem będzie książka (np. z książką,
którą polecacie na święta, albo w świątecznej scenerii). Bądźcie kreatywni!
Zdjęcia proszę przesyłać na adres biblioteka_curie@wp.pl do 13 grudnia. Najciekawsze
prace zostaną nagrodzone książkami oraz publikacją w mediach społecznościowych naszej
szkoły.
Beata Wróblewska

2.11.2020

Erasmus Days w Curie
16 października br. obchodziliśmy Dni programu Erasmus+ w naszym Liceum. W bieżącym
roku szkolnym kontynuujemy realizację projektu KA229 „Podstawy autonomii uczniów w
myśleniu i działaniu” we współpracy ze szkołami z Turcji, Grecji, Włoch i Północnej
Macedonii. Niestety z powodu pandemii wizyty w ramach programu w szkołach partnerskich
są obecnie zawieszone. Nie przeszkodziło nam to jednak w przesłaniu krótkich filmów z
pozdrowieniami naszym partnerom. Rozstrzygnęliśmy również konkursy na hasło

reklamujące naukę języków obcych oraz zdjęcie prezentujące pomysł na idealny projekt
europejski. W pierwszej kategorii zwyciężyły Oliwia Siwek z klasy 2cp oraz Dorota Cyganek
z klasy 2bp, natomiast w drugim konkursie wyróżnienie zdobyła Natalia Warzecha z 2cp.
Serdecznie gratulujemy!

29.10.2020

Upoluj swoją książkę
Biblioteka szkolna przystąpiła do projektu „Upoluj swoją książkę”, który potrwa od 2 do 30
listopada. Dzięki tej akcji uczniowie będą mieli okazję za darmo przeczytać 12
bestsellerowych książek w formie e-booków lub posłuchać audiobooków. Aby wziąć w niej
udział, należy pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR
umieszczony na plakacie, który znajduje się poniżej. Po zeskanowaniu kodu za pomocą
smartfona, każdy czytelnik otrzyma dostęp do książek. Dodatkowo każdy uczestnik akcji
może zaprosić pięciu znajomych!
Zapraszamy!

26.10.2020

Upoluj swoją książkę. Zostań ambasadorem akcji!
Po raz kolejny nasza szkołą bierze udział w projekcie „Upoluj swoją książkę”. Ta
ogólnopolska akcja czytelnicza, która ma charakter bezpłatnej wypożyczalni e-booków i
audiobooków poszukuje ambasadorów wśród uczniów szkół, które zakwalifikowały się do tej
akcji. Do 28 października należy zgłosić się po darmową koszulkę z kodem dającym dostęp
do 12 książkowych bestsellerów. Koszulki dostanie 1000 osób, które w najciekawszy sposób
opiszą, jak będą promowały akcję w swojej szkole!

14.10.2020

Życzenia
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia naszym Drogim
Nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym.
Każdego dnia z uśmiechem na twarzy, cierpliwością oraz spokojem ducha witacie nas w
szkole oraz pokazujecie i uczycie jak przebrnąć przez tę przygodę zwaną życiem oraz jak
wdrożyć się w realia świata osoby dorosłej. Bez Was żaden z uczniów nie byłby w stanie
osiągnąć takiej wiedzy oraz zdolności do patrzenia w przyszłość. Chcielibyśmy jeszcze raz
podziękować za to, że zwłaszcza dzisiaj pomimo wyjątkowo ciężkich czasów w których
przyszło nam żyć, dalej z poświęceniem dla naszego dobra wykonujecie pracę pedagogów i
wychowawców.
Każdy wie, że nauczyciele z IV LO w Chorzowie są najlepsi!
Kochamy Was!
Z poważaniem
Samorząd uczniowski

14.10.2020

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
We wtorek 13 października w auli naszej szkoły odbyła się, inna niż wszystkie, akademia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Klasa II cg przygotowała program artystyczny, którego
widzami byli tylko nauczyciele. Dziękujemy Wam drodzy uczniowie!

22.09.2020

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
We wtorek 22 września w auli naszego liceum odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas
pierwszych. Przedstawiciele klas ślubowali przy sztandarze szkoły pozostać wiernymi
tradycji, godnie reprezentować szkołę, rzetelnie wypełniać uczniowskie obowiązki, dbać o
honor i dobre imię szkoły oraz przestrzegać zasad budujących tożsamość narodową i
regionalną.
Życzymy Wam aby czas spędzony w naszej szkole był czasem wyjątkowym, nawiązywania
wielu przyjaźni oraz sukcesów w nauce.
Witamy w gronie pełnoprawnych uczniów Curie!

23.05.2020

Projekt "Europa wspólnych wartości"
Uczestnicy projektu "Europa wspólnych wartości" przygotowali Ebook na temat realizowanego w roku
szkolnym 2019/2020 projektu w ramach funduszy europejskich. Zapraszamy do zapoznania się z książką i
do współpracy w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

24.04.2020

Dla Maturzystów

Uwierzcie w siebie,
spełniajcie marzenia,
cieszcie się życiem,
dzielcie szczęściem!
Drodzy Maturzyści, dziękujemy za wspólną trzyletnią przygodę.
Życzymy, aby pozytywny wiatr zawsze dmuchał w Wasze żagle.
POWODZENIA!

14.04.2020

Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny "Książka w czasie pandemii" został rozstrzygnięty. Spośród nadesłanych prac
komisja konkursowa postanowiła nagrodzić trzy prace oraz przyznać trzy wyróżnienia.

I miejsce Karol Toborek, kl. I bG
II miejsce Klaudia Hansel, kl. II a
III miejsce Julia Kopczyńska, kl. III b

Wyróżnienia:
Zosia Gościniak, kl. II b
Mateusz Kamiński, kl. III d
Natalia Warzecha, kl. I cP

Dziękuję wszystkim, którzy przesłali fotografie. Wykazaliście się pomysłowością i niebanalnym
podejściem do tematu.
Beata Wróblewska

11.03.2020

Informacja
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza
to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie
będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej
wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,


ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną
zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca
br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg
materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;



jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje
dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których
przebywasz;
 śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju
oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,


pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska
ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od
nauki;
 odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj
ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów
rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali
materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów,
którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz
zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:



 dziennik elektroniczny;
 strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów
bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały
do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów.
Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą
programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?



 Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od
osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym
telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjnozakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani
konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

6.03.2020

Podsumowanie projektu „Europa wspólnych wartości”
Hiszpańska fiesta w IV LO
Podsumowanie projektu „Europa wspólnych wartości”

W piątek 21 lutego br. odbyła się w naszej szkole uroczystość podsumowująca 6-miesięczny projekt PO
WER, w ramach którego współpracowaliśmy ze szkołą partnerską IES Banus w Cerdanyola del Vallès w
Hiszpanii. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i zakładał wyjazd 10 uczniów wraz z 2 opiekunami do Hiszpanii w terminie od 10
do 17 listopada 2019 roku.
Głównym celem projektu było doskonalenie kompetencji językowych zarówno w języku angielskim jak i
hiszpańskim, praca w międzynarodowych grupach nad tematem „Europa wspólnych wartości”, poznanie
dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji krajów partnerskich, nauka otwartości i tolerancji,
poszanowanie inności oraz redukowanie uprzedzeń i stereotypów. W trakcie realizacji projektu uczniowie
wzięli udział w warsztatach na temat współdziałania w grupie i kompetencji kluczowych. Udział w
wymianie pozwolił uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności m.in. komunikacyjne, organizacyjne, pracy
w grupie, zarządzania sobą w czasie, krytycznego myślenia i kreatywności. Uczniowie i nauczyciele mieli
możliwość uczestniczenia w konkretnych zajęciach edukacyjnych jak również w codziennym życiu
młodzieży hiszpańskiej.

28.02.2020

Pożegnanie
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 20 lutego 2020 roku zmarł prof. dr hab. Jacek
Lyszczyna, wieloletni pracownik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca,
dydaktyk literatury, tłumacz, znawca epoki romantyzmu i znakomity wykładowca akademicki, ale również
- wielki przyjaciel Naszego Liceum, długoletni juror chorzowskiego konkursu recytacji w mowie śląskiej,
organizowanego w IV LO.

Był autorem takich książek, jak między innymi: Poeta szczęsnej ziemi, ks. Norbert Bonczyk (1994),
Księdza Antoniego Stabika podróże i książki (1998), Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 17951922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich (2002) oraz współredaktorem czterech tomów
Słownika pisarzy śląskich.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają, łącząc się w bólu i cierpieniu:
Roman Herrmann, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie,
Grzegorz Zarzycki, polonista, organizator konkursu recytacji w mowie śląskiej.

27.02.2020

Warsztaty kulinarne
Uczniowie naszego liceum brali udział w dwudniowych warsztatach kulinarnych zorganizowanych na
terenie Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Wspólne przygotowywanie dań i deserów
wegetariańskich i wegańskich dostarczyło mnóstwa wrażeń, nie tylko dla podniebienia. Poznaliśmy nowe
techniki gotowania i nowe przepisy.
Było smacznie.

31.01.2020

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020
12 stycznia br. odbył się 28 Finał WOŚP, którego hasło w tym roku brzmiało:
"Wiatr w żagle". Kwestowaliśmy datki „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i
leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”. Wśród wolontariuszy znalazło się 31 uczniów naszego
liceum:
Oliwia Kamińska, kl. IaP
Martyna Sikorska, kl. IaP
Jennifer Stawicka, kl. IaP
Emilia Liwowska, kl. IbG
Patrycja Dubas, kl. IbG
Aleksander Grzelak, kl. IbG
Julia Hamilka, IbP
Aleksandra Sojka, kl. IbP

Monika Skubała, kl. IbP
Weronika Rockstein, kl. IbP
Natalia Wal, kl. IcG
Zuzanna Kurzaj, kl. IcG
Wiktoria Kopiecka, kl. IcP
Martyna Kalbarczyk, kl. IcP
Karolina Wiśniewska, kl. IcP
Natalia Bromboszcz, kl. IcP
Przemysław Cierpica, kl. IcP
Wiktor Kaczor, kl. IcP
Angelika Czarnecka, kl. IdP
Emilia Mońka, kl. IIa
Nicola Rogaś, kl. IIa
Oliwia Handzlik, kl. IIa
Natalia Krysztofiak, kl. IIa
Adam Brudek, kl. IIb
Zuzanna Małek, kl.IIb
Joanna Zielińska, kl. IIc
Weronika Grochowska, kl. IIc
Kamila Gwara, kl. IIIa
Dominika Susek, kl. IIIa
Daria Chmiel, kl. IIIa
Aleksandra Majda, absolwentkaNasi wolontariusze kwestowali w chorzowskim sztabie WOŚP działającym
przy Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie – naszym wspólnym sukcesem było zebranie
60 497,59 zł.

9.01.2020

Erasmus + w IV Liceum Ogólnokształcącym

Od września br. chorzowskie liceum Curie realizuje dwuletni projekt współpracy europejskiej „Podstawy
autonomii uczniów w myśleniu i działaniu” w ramach programu Erasmus+ wspólnie ze szkołami z Turcji,
Włoch, Północnej Macedonii i Grecji. Głównym założeniem projektu jest budowanie świadomości i
autonomii uczniów, poszerzanie ich kompetencji z zakresu współdziałania w grupie oraz rozwój
kreatywności i kompetencji informatycznych. Projekt jest związany z przygotowaniem młodych ludzi do
świadomego obywatelstwa, rozwijaniem umiejętności krytycznego myślenia, komunikacji i umiejętności
społecznych uczniów, a także promowaniem wartości europejskich - tolerancji, szacunku i demokracji.
W dniach od 8 do 15 grudnia miała miejsce wizyta projektowa w Chorzowie. W trakcie wymiany
skupiliśmy się na temacie imigracji oraz prawach człowieka. Uczniowie ze szkół partnerskich byli
zakwaterowani w domach polskich uczniów. Program projektu był bardzo napięty, ale i tak uczniowie
zagraniczni mieli okazję poznać polską kuchnię, zwyczaje, styl życia młodych ludzi. Dla naszych
licealistów był to sprawdzian z gościnności i biegłości językowej.
W trakcie wizyty w Polsce uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich zostali zapoznani z polskim
systemem edukacyjnym oraz zasadami funkcjonowania polskich placówek publicznych. Był to czas
intensywnych działań projektowych, warsztatów, debat, a także zwiedzania, poznawania dziedzictwa
kulturowego naszego regionu i kraju. Odwiedziliśmy Muzeum Śląskie w Katowicach, Nikiszowiec,
chorzowski jarmark bożonarodzeniowy, a także „Wolkę”, miejsce spotkań chorzowskiej młodzieży.
Zostaliśmy również przyjęci w Urzędzie Miasta przez Prezydenta Miasta ds. społecznych, Pana Wiesława
Ciężkowskiego, gdzie zapoznano nas z historią Chorzowa, jego symbolami, zasadami funkcjonowania
miasta. Odbyliśmy również całodzienną wycieczką do Krakowa, miasta wpisanego na światową listę
dziedzictwa UNESCO. Zwiedziliśmy Wzgórze Wawelskie, Katedrę oraz Podziemia Rynku. Ostatniego
dnia cała grupa odwiedziła były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.
Wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie żywią przekonanie, że koniec wizyty w Polsce jest
początkiem owocnej współpracy w ramach naszego projektu Erasmus+.

20.12.2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Daniel Zimoch z klasy III b znalazł się wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy 16 grudnia
2019 r. odebrali w auli Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu Stypendium Prezesa Rady
Ministrów za wysokie wyniki w nauce. Serdecznie gratulujemy Danielowi i życzymy dalszych
sukcesów!

19.12.2019

Akcja Ciacho dla Miłosza
Drodzy rodzice, nauczyciele i uczniowie,
W przeprowadzonej 29 listopada 2019 roku zbiórce pieniędzy na rzecz Miłosza Pałaszewskiego, w
ramach Akcji Ciacho, zebrano imponującą kwotę 36 tysięcy 110 zł, która została przelana na konto
Miłosza w Fundacji Słoneczko. Chłopczyk urodził się jako wcześniak, cierpi na porażenie mózgowe i
wymaga intensywnej, kosztownej rehabilitacji

W imieniu rodziców chłopca i jego samego pragnę przede wszystkim wyrazić
wdzięczność za aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Państwu ogromną

W szczególności dziękuję rodzicom, opiekunom, nauczycielom i uczniom – wszystkim, którzy upiekli
ciasta i którzy je kupowali.
Dziękuję dyrekcji IV LO za zgodę na przeprowadzenie akcji w szkole.
Szczególnie dziękuję uczniom – bezpośrednim organizatorom. Bez Was, Waszego zaangażowania i
operatywności akcja na pewno by się nie udała.
Grzegorz Zarzycki

18.12.2019
Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową
W Urzędzie Miasta stoi niezwykła choinka, którą przystrajają bałwanki zrobione z odpadów komunalnych.
Ponieważ kreatywność naszych uczniów jest wielka po raz kolejny podjęli się zadania zrobienia ozdób ze
śmieci, co wcale nie jest takie proste. Pomysłowość naszych uczennic została doceniona. W swojej
kategorii wiekowej Alicja Maziewska zajęła pierwsze, Zuzanna Susek drugie, a Kamila Gwara trzecie
miejsce. Gratulujemy!

18.12.2019
XXXIII Festiwal Artystycznych Talentów
Moc festiwalowych emocji za nami, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w
przedsięwzięcie tak uczniom, jak i nauczycielom. Czas ogłosić zatem zwycięzców. Nagrodę Publiczności
w kategorii spektakl otrzymują "Młodzi bogowie" z 1Cp. Nagroda Publiczności w kategorii piosenka
przypadła w udziale Julii Majewskiej z 1Cp, zaś Nagrodę Publiczności w kategorii taniec uzyskuje grupa
"Sharki" z 1Cg. Serdecznie gratulujemy!!! Statuetki zostaną wręczone po zakończeniu Szkolnych Jasełek
20 grudnia.

18.12.2019
Z PO WER-em do Hiszpanii
Od początku roku szkolnego młodzież IV Liceum Ogólnokształcącego z Chorzowa realizuje projekt
wymiany młodzieżowej „Europa wspólnych wartości” w ramach programu Ponadnarodowej mobilności
uczniów. Młodzież, zafascynowana językiem i kulturą Hiszpanii przystępując do projektu zdecydowała się
rozpocząć pracę nad własnym rozwojem oraz doskonaleniem umiejętności językowych zarówno w języku
angielskim, jak i w języku hiszpańskim. Główne cele projektu to poznanie wspólnych wartości
europejskich, wspólnego dziedzictwa kulturowego, redukowanie uprzedzeń i stereotypów, nauka tolerancji
i otwartości, w szczególności między narodami polskim i hiszpańskim. Proponowane w projekcie tematy i
działania mają na celu pokazanie różnic i podobieństw w zakresie historii i kultury, wartości, skłaniając
tym samym do refleksji na temat innych i siebie samych. Projekt kieruje uwagę uczniów nie tylko na to, co
dzieli, ale przede wszystkim na to, co łączy młodych ludzi wywodzących się z dwóch miejsc Europy.

16.12.2019

ISKIERKA dla Marty
W miniony weekend w ramach akcji organizowanej przez Fundację „Iskierka” uczniowie IV LO im. M.
Skłodowskiej – Curie wzięli udział w kweście na rzecz 16-letniej Marty Konik z Radzionkowa.

Wśród wolontariuszy znaleźli się:
Przemysław Domogała, kl. IaP
Oliwia Kamińska, kl. IaP
Wiktoria Kocur, kl. IaP
Zuzanna Kurzaj, kl. IcG
Natalia Wal, kl. IcG
Dominika Susek, kl. IIIa
Oktawia Kowalska, kl. IIId
Natalia Zembold, kl. IIId.

Moje życie stało się inne, trudne, czasem zwyczajnie smutne, ale mam w sobie nadzieję. Mam też wokół
siebie mnóstwo fajnych i dobrych ludzi, mój brat, rodzina, są moi przyjaciele i mam swoje kochane…dwa
kotki. Bo tak w ogóle to ja bardzo kocham kotyJ Chciałabym znów pojeździć na desce snowbordowej, pójść
do szkoły, zatańczyć oberka, bo wiecie ja tańczyłam w zespole folklorystycznym i tak po prostu ŻYĆ.
Marta Konik, dla przyjaciół po prostu TusiaJ
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za empatię oraz pomoc w realizacji marzeń Marty.

11.12.2019

Dzień Patrona
W poniedziałek 9 grudnia świętowaliśmy imieniny naszej Patronki. Z tej okazji uczniowie klasy 1aP
przygotowali przyjęcie, w czasie którego dzielili się ze społecznością szkolną przepysznymi ciastami oraz
popcornem. Na korytarzach można było zobaczyć wystawki poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie a także
spotkać naukowców: Marię Skłodowską-Curie, Piotra Curie, Alberta Einsteina i Henryka Becquerela,
wziąć udział w konkursie imieninowym oraz posłuchać utworów Chopina. W konkursie wiedzy o naszej
patronce i promieniotwórczości pierwsze miejsce zajęła Ewa Słotwińska z kl. 1bp, a zespołowo zwyciężyła
klasa 1ap.
Dziękujemy za wspólne świętowanie.

9.12.2019

XXXIII Festiwal Artystycznych Talentów czas zacząć...
XXXIII Festiwal Artystycznych Talentów czas zacząć...
Już niedługo, bo w poniedziałek 16 grudnia od godz. 11.00 będziemy mogli obejrzeć w auli naszych
artystów. Kolejność przesłuchań przedstawia się następująco:
PIOSENKA:
1. Alicja Maziewska
2. Julia Majewska
3. Julia Kopczyńska
4. Sylwia Chińcz
SPEKTAKL:
Młodzi bogowie z 1 Cp
TANIEC:
5. Agata Jelonek
6. Dziewczyny królowej z 1Ag
7. Aleksandra Sobek
8. Sharki z 1Cg
Podczas festiwalu będzie można oddać głos na swojego ulubionego wykonawcę, drodzy uczniowie to Wy
przyznacie nagrody w kategoriach festiwalowych. Czeka nas moc niespodzianek.
P.S. Artystów prosimy o dostarczenie plakatów.

9.12.2019

Kasia Pogoda laureatką konkursu polonistycznego
Katarzyna Pogoda z klasy 1Cp uzyskała pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym
będącym częścią MULTITESTU przeprowadzanego przez warszawskie Centrum Edukacji Szkolnej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy Kasi dalszych sukcesów.

9.12.2019

Konkurs "O jesienną złotą chryzantemę"
Miło nam poinformować, że Weronika Grochowska z klasy 2c zdobyła wyróżnienie w XIX Miejskim
Konkursie Poetyckim "O złotą jesienną chryzantemę" Poetce gratulujemy!

27.11.2019

Nagroda Prezydenta Miasta
W poniedziałek 18 listopada w Miejskim Domu Kultury Batory odbyło się rozdanie nagród Prezydenta
Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w minionym roku. Naszą szkołę reprezentował Brian Gruca, który
został wyróżniony za wyniki, które uzyskał w ubiegłym sezonie wraz z drużyną hokejową Naprzód Janów.
Serdecznie gratulujemy!

27.11.2019

Akcja "Prezent pod choinkę" - podziękowania
Bardzo serdecznie dziękuję uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za włączenie się w akcję „Prezent pod
choinkę”. W tym roku udało nam się zrobić 13 paczek z prezentami. Wszystkie upominki trafią do
najbiedniejszych dzieci w domach dziecka, świetlicach, szpitalach i kościołach na Ukrainie, Białorusi i
Rumunii.
Beata Wróblewska

22.11.2019

Akcja "Ciacho"
Szanowni Państwo, rodzice i opiekunowie
Zwracamy się z gorącą prośbą o udział - przez upieczenie ciast - w Akcji Charytatywnej pod nazwą
„Ciacho”. Akcja ta przeprowadzona będzie po raz osiemnasty i odbędzie się w piątek, 29 listopada 2019
roku.
Przedsięwzięcie to polega na sprzedaży własnoręcznie upieczonych ciast przez uczniów dwóch
chorzowskich liceów: Słowaka i Curie, w różnych miejscach miasta, głównie w wybranych szkołach, a
następnie przekazanie uzyskanego dochodu na rzecz chorego dziecka, które potrzebuje pomocy.
Tak naprawdę pomoc, jaką otrzyma chore dziecko zależy jedynie od Państwa hojności i wielkiego serca. W
tym roku chcemy pomóc siedmioletniemu Miłoszowi Pałaszewskiemu.
Miłosz urodził się przedwcześnie 25 grudnia 2012 roku z wagą 990g.
Rozpoznanie: skrajne wcześniactwo, skrajnie niska urodzeniowa masa ciała, niewydolność oddechowa,
niewydolność krążenia, krwawienie z płuc, bezdechy, wylewy dokomorowe, krwiak śródmózgowy,
retinopatia, zapalenie opon mózgowych, wodogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia mowy.
Chłopczyk jest dzieckiem, które codziennie musi pokonywać niewyobrażalnie trudne przeszkody. Ma
możliwość rozwoju tylko dzięki stałej, intensywnej i kosztownej rehabilitacji. Decydujący jest każdy dzień,
który, wypełniony dobrze ukierunkowaną terapią, daje mu szansę na to, aby jego codzienność nie odbiegała
niczym od szczęśliwych i beztroskich dni jego rówieśników.

Wiele już osiągnął, jednak do samodzielności i zdrowia jeszcze daleka droga. Miłosz ma zaburzenia mowy
(dyzartrię), ale dzięki ciężkiej i systematycznej pracy potrafi mówić. Ma mózgowe porażenie dziecięce, ale
dzięki pasji rodziców chodzi po górach i zdobywa szczyty. Ma niedowład lewostronny, ale dzięki
dziecięcemu zapałowi nauczył się pływać i nurkować. Ma opóźniony rozwój psychoruchowy, ale dzięki
temu, że jest ciekawy świata uczy się języka angielskiego i wspina się na ściance wspinaczkowej. Jego
rozwój nabrał w ostatnim czasie dużego tempa. Pomiędzy tym, co potrafił rok temu a dzisiaj jest ogromna
przepaść. Niestety z drugiej strony, pomiędzy tym, co potrafi dzisiaj, a co potrafić powinno siedmioletnie
dziecko, również jest przepaść. Pomimo harmonijnego rozwoju i imponującego tempa, w jakim to robi,
wciąż daleko mu do normalności.
W imieniu Miłosza, jego rodziców i własnym prosimy o wsparcie w postaci wypieku słodkości podczas
tegorocznej Akcji Ciacho.
Informujemy również, że jesteśmy gotowi w tym dniu przewieźć każdą żądaną ilość ciasta (prawie każdą)
pod podany przez Państwa adres (np. do domu, miejsca pracy, miejsca spotkań). Cenę jednej blachy ciasta
ustaliliśmy na 60 złotych.
Zamówienia prosimy składać pod numerem telefonu: 603 694 528.
Grzegorz Zarzycki i organizatorzy – uczniowie IV LO

19.11.2019

Spotkanie z Magdaleną Gorzkowską
W poniedziałek 18 listopada gościem naszej szkoły była Magdalena Gorzkowska. Pani Magdalena to
polska lekkoatletka, sprinterka, uczestniczka Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012, srebrna medalistka
sztafety 4 x 400 halowych Mistrzostw Świata w Portland w 2016 roku. Od momentu zakończenia kariery
lekkoatletycznej alpinistka i himalaistka, zdobywczyni szczytów m.in. Mont Blanc, Aconcagua,
Kilimandżaro oraz jako najmłodsza Polka w historii – Mount Everest (17 maja 2018, w wieku 26 lat i 17
dni). 18 maja 2019, jako pierwsza Polka, zdobyła Makalu bez wspomagania tlenem z butli. 27 września
2019 zdobyła szczyt Manaslu.
Uczniowie klas IBP, I CG, IDP oraz I CP uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez naszego gościa.
W czasie tych spotkań mogli ugruntować swoje wiadomości z zakresu prawidłowego odżywiania się.
Serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania z tak wybitnym sportowcem.

15.11.2019

XXXIII FESTIWAL ARTYSTYCZNYCH TALENTÓW
czas zacząć
Już na początku grudnia odbędzie się konkurs, w którym każdy kto zechce zaprezentować swoje niezwykłe
uzdolnienia, umiejętności oraz pasje o charakterze artystycznym będzie mógł się zrealizować. W tym roku
wszystkie klasy pierwsze zobligowane są do przygotowania spektaklu. Wszelkich informacji udzielają
prof. Nina Siwy, prof. Regina Frelich oraz prof. Aleksandra Król.

23.10.2019

Nagradzamy 100% frekwencję
We wtorek 22 października wręczyliśmy nagrody za stuprocentową frekwencję we wrześniu 2019 r.
Tym razem w konkursie organizowanym przez Samorząd Uczniowski 64 uczniów otrzymało wyróżnienie
w postaci BONU na jednorazowe zwolnienie z nieprzygotowania do lekcji. Gratulujemy wszystkim
nagrodzonym!!!
Cieszymy się, że Wasza frekwencja we wrześniu byłą taka wysoka!!!

23.10.2019

Mistrzostwa Chorzowa w piłce ręcznej
We wtorek 22 października 2019 reprezentacja naszej szkoły w składzie: Katarzyna Nawrocka, Julia
Chlibkiewicz, Patrycja Kałwa, Paulina Pietrzyńska, Paulina Rendchen, Oliwia Handzlik, Emilia Mońka,
Wiktoria Gawenda, Patrycja Malona, Justyna Nowak, Aleksandra Sobek, Maja Szymańska, Wiktoria
Kubas wywalczyła w piłce ręcznej III miejsce wśród szkół średnich Chorzowa.

Serdecznie gratulujemy!

18.10.2019

XV Rajd Curie
XV Rajd "CURIE" za nami. W tym roku szlaki zawiodły nas aż na Skrzyczne 1257 m n.p.m. Weseli i pełni
sił wyruszyliśmy autokarem do Szczyrku, gdzie pod bacznym okiem opiekunów p. Agnieszki Pelli, p.
Agnieszki Burdzik oraz p. Michała Pelli ruszyliśmy żółtym szlakiem w kierunku Małego Skrzycznego
1211 m n.p.m. Nie było łatwo, ale daliśmy radę. Później już grzbietem przeszliśmy na Skrzyczne, gdzie
mogliśmy odpocząć, czymś się posilić oraz napawać się wspaniałymi widokami. Po godzinnej przerwie
rozpoczęliśmy zejście. Tym razem trasa wiodła zielonym szlakiem, który zaprowadził nas do centrum
Szczyrku. Tam mogliśmy napić się kawy lub herbaty, albo zjeść małe co nieco w miejscowych kawiarniach
lub restauracjach. Zdjęcia, które zamieszczamy to kolejny dowód na to, że na XV Rajdzie Curie było
super!!!
Serdecznie zapraszamy na kolejny rajd, który odbędzie się na wiosnę... Może tym razem z ogniskiem i
pieczeniem kiełbasek.

PS.
Obiecujemy, że trasa będzie łatwiejsza :)

11.10.2019

Olga Tokarczuk laureatką literackiej Nagrody Nobla
Literacką Nagrodą Nobla za 2018 rok została uhonorowana Olga Tokarczuk, natomiast za rok 2019 tę
prestiżową nagrodę otrzymał austriacki pisarz Peter Handke.
Szwedzka Akademia podała, że Olga Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z
encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia", zaś Peter Handke za „pracę,
która z lingwistycznym geniuszem eksploruje peryferie i specyfikę ludzkiego doświadczenia".
W naszej bibliotece można wypożyczyć książki naszej noblistki.

10.10.2019

Pola Nadziei
05 i 06 października 2019 r. w ramach akcji POLA NADZIEI uczniowie IV LO im. M. Skłodowskiej –
Curie wzięli udział w kweście na rzecz chorzowskiego hospicjum. Wolontariusze, wśród których byli
następujący uczniowie:
Klaudia Walerus, kl. IIa
Wiktoria Golbik, kl. IIa
Daria Kijek, kl. IIa
Paulina Rendchen, kl. IIa
Oliwia Handzlik, kl. IIa
Marta Spyra, kl. IIa
Natalia Krysztofiak, kl. IIa
Zuzanna Małek, kl. IIb
Dominika Susek, kl. IIIa
Aleksander Mazurek, kl. IIId
zebrali łącznie 1690 zł.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za empatię oraz chęć niesienia pomocy.

8.10.2019

Projekt Erasmus+
W związku z realizacją projektu Erasmus+ „Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu”
ogłaszamy rekrutację uczniów na wyjazd do Turcji. Wyłonimy 6 uczniów, którzy będą reprezentować

nasze Liceum w międzynarodowym gronie. Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy wypełnić
kartę zgłoszenia ucznia oraz wypełnić formularz rekrutacyjny w języku angielskim. Wymagana swobodna
znajomość języka angielskiego. Wizyta w szkole partnerskiej w Turcji jest planowana w terminie od 8 do
14 grudnia br. Serdecznie zapraszamy do udziału. Po wszelkie dodatkowe informacje, karty zgłoszenia,
możecie się zwracać do szkolnego koordynatora projektu – do pani prof. Aleksandry Rabsztyn –
nauczyciela języka hiszpańskiego (sala 39).

27.09.2019

Demagog.pl w Curie
Na zaproszenie p. prof. Celiny Konieczny klasa 2c uczestniczyła w warsztatach Akademii FactChackingu.
Zajęcia poprowadził Marcel Kiełtyka z portalu Demagog.pl. Uczniowie dowiedzieli się jak rozpoznawać w
sieci fake newsy, jak radzić sobie z dezinformacją w social mediach oraz co to deepfake i dlaczego jest taki
groźny.

24.09.2019

Sukces naszych uczniów w zawodach lekkoatletycznych
W poniedziałek 23 września uczniowie Curie reprezentowali naszą szkołę na Miejskich Zawodach
Lekkoatletycznych szkół ponadpodstawowych. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
Martyna Krause 1CG - 2 miejsce sztafeta 4x100mK
Maja Szymańska 1CP
Liwia Garcarczyk 3B - 2 miejsce indywidualnie 400mK
Natalia Stopyra 3C - 1 miejsce indywidualnie 800mK
2 miejsce sztafeta 4x100mK
Oliwia Handzlik 2A
Sandra Mendera 1CG
Paulina Rendhen 2A - 2 miejsce sztafeta 4x100m dziewcząt
Julia Dobrzyńska 1CG
Ksenia Korepta 3D - 3 miejsce indywidualnie 100mK
2 miejsce sztafeta 4x100mK
Krzysztof Kaczmarek 3A
Radosław Rzepka 2B - 1 miejsce indywidualnie 100mM
Paweł Mieleszczuk 3B
Szymon Chromik 1CP
Daniel Zimoch 3B
Mikołaj Winiarski 3D
Mateusz Drabina 1CG
Kamil Góra 3B - 3 miejsce indywidualnie w skoku w dal
Mateusz Solny 3B
Ze sportowym pozdrowieniem
Agnieszka Pella

20.09.2019

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
W piątek 20 września w auli naszej szkoły uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie,
obiecując pozostać wiernymi tradycji, godnie reprezentować szkołę, rzetelnie wypełniać uczniowskie
obowiązki oraz dbać o honor i dobre imię szkoły.
Uczniom klas pierwszych życzymy wielu sukcesów w nauce, nowych przyjaźni i aby czas nauki w Curie
był czasem wyjątkowym.
Witamy w gronie pełnoprawnych uczniów Curie!

18.09.2019

Bluzy (i nie tylko) z logo szkoły
Już niebawem wszyscy chętni będą mogli zamówić niepowtarzalną bluzę lub koszulkę polo z logo szkoły.
Dodatkowych informacji udziela Pani prof. Agnieszka Pella

16.09.2019

Nasz pierwszy Erasmus +
Nasz pierwszy Erasmus +
„Podstawy autonomii ucznia w myśleniu i działaniu”

Niezmiernie miło nam poinformować, że od września bieżącego roku nasze Liceum realizuje projekt
współpracy europejskiej w ramach programu Erasmus+ wspólnie ze szkołami z Turcji, Włoch, Macedonii i
Grecji. Głównym założeniem projektu jest budowanie autonomii uczniów w myśleniu i działaniu. Projekt
jest związany z przygotowaniem młodych ludzi do świadomego obywatelstwa, rozwijaniem umiejętności
krytycznego myślenia, komunikacji i umiejętności społecznych uczniów, a także promowaniem wartości
europejskich - tolerancji, szacunku i demokracji. Językiem komunikacji projektu jest język angielski.
Czas trwania przedsięwzięcia to 2 lata. W bieżącym roku szkolnym planowany jest wyjazd do Turcji i
Włoch, a także wizyta uczestników ze wszystkich krajów partnerskich w Polsce. W trakcie wymian
skupimy się na następujących tematach: imigracja, prawa człowieka, demokracja, dyskryminacja,
zaangażowanie obywatelskie. Przed każdym wyjazdem będzie prowadzona rekrutacja uczestników oraz
intensywne działania przygotowujące do aktywnego udziału w przedsięwzięciu.
Zachęcamy wszystkich uczniów naszego liceum do zaangażowania się w prace projektowe.

20.08.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego
W poniedziałek 2 września o godzinie 8.00 w parafii pw. św. Antoniego z Padwy zostanie odprawiona
msza. św. inaugurująca nowy rok szkolny i katechetyczny.
O godz. 9.00 spotkaniem w auli rozpoczną rok szkolny uczniowie klas drugich i trzecich, zaś rozpoczęcie
roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych odbędzie się w auli o godz. 10.00.

30.06.2019

Sukces Darii Gembickiej
Daria Gembicka wywalczyła złoty medal w biegu indywidualnym w kategorii juniorek młodszych
podczas odbywających się w Dusznikach Zdroju Mistrzostwach Polski w biathlonie letnim (2730.06.2019).
Serdecznie gratulujemy Darii i życzymy kolejnych sukcesów!

17.06.2019

Zakończenie zajęć edukacyjnych
W najbliższy środę o godzinie 8.00 w Parafii św. Antoniego z Padwy zostanie odprawiona msza św. na
zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w intencji uczniów i nauczycieli, zaś w auli naszego liceum
o godzinie 9.00 odbędzie się uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.

10.06.2019

"Iskierka" dla Kubusia
W ubiegły weekend w ramach akcji organizowanej przez Fundację „Iskierka” uczniowie IV LO im. M.
Skłodowskiej –
Curie wzięli udział w kweście na rzecz 5-letniego Kubusia Komandra.
Wśród wolontariuszy znaleźli się:
Natalia Passon, kl. IIa
Aleksandra Jańczewska, kl. IId
Zuzanna Kalka, kl. IId
Mateusz Kamiński , kl. IId

Aleksander Mazurek, kl. IId
Daniel Chliszcz, kl. Ib
Zuzanna Małek, kl. Ib
Oskar Kubisztal, kl. Ib
Weronika Grochowska, kl. Ic
Dominika Halczuk, kl. Ic.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za empatię oraz chęć niesienia pomocy.

10.06.2019

Wizyta gości ze Zlina
W dniach od 4 do 7 czerwca gościliśmy w naszej szkole nauczycieli i uczniów ze szkoły w Zlinie. Czesi
uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, zwiedzili urząd miasta w Chorzowie, podziwiali panoramę
Śląska z wieży ratuszowej oraz Szybu Prezydent. Dowiedzieli się również wiele o historii regionu dzięki
odwiedzinom w Skansenie, Muzeum Śląskim oraz spacerując po Chorzowie i Katowicach. Nie mogło
zabraknąć wyjazdu do Krakowa, gdzie wraz z przewodnikiem zobaczyli Wawel, stare miasto oraz
Collegium Maius. Integracji czeskich i polskich uczniów towarzyszyły oczywiście "Belgijka", a także
rozmowy na temat podobieństw i różnic w naszych językach.

6.06.2019

Nagroda Korczakowska 2019
Z ogromną przyjemnością i dumą pragniemy poinformować o podwójnym sukcesie naszej pani profesor
Beaty Wróblewskiej.
29 maja w Chorzowskim Centrum Kultury po raz siódmy odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród
Korczakowskich.
Pani profesor Beata Wróblewska zwyciężyła w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymując wyjątkową
nagrodę z rąk Pana Wiceprezydenta Wiesława Ciężkowskiego oraz uczniów chorzowskich szkół.
Drugie wyróżnienie zostało przyznane przez Młodzieżową Radę Miasta, która doceniła "...wyróżniającą się
twórczą pracę edukacyjno-pedagogiczno-kulturalną".
Serdecznie gratulujemy w imieniu całej społeczności uczniowskiej oraz grona pedagogicznego!

6.06.2019

Śladami absolwentów: Teresa Wallis-Joniak
W poniedziałek 3 czerwca br. w Miejskiej Galerii Sztuki MM odbył się wernisaż malarstwa Juliusza
Joniaka. W gronie uczestników tego wydarzenia znalazła się także żona malarza Teresa Wallis-Joniak -

absolwentka naszego liceum. Po zdaniu matury w 1947 roku studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez wiele lat była nauczycielką wychowania plastycznego w krakowskich
liceach. Za swoją pracę pedagogiczną była kilkakrotnie nagradzana przez Ministra Edukacji Narodowej.
Pracę pedagogiczną łączyła z aktywnością twórczą uprawiając malarstwo pejzażowe i rodzajowe. Obrazy
jej autorstwa znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
W rozmowie z dużą życzliwością wspominała postać dyrektor Ireny Jarzębińskiej i ks. katechety
Sylwestra Durczoka. Nasza absolwentka z zainteresowaniem wysłuchała informacji o współczesnych
sprawach szkoły i obiecała odnowić kontakt.

4.06.2019

XX Konkurs Historyczny "Curie-Słowak"
W poniedziałek 3 kwietnia w naszej szkole odbył się XX Konkurs Historyczny "Curie-Słowak". W tym
roku pytania skupione były wokół obchodów stulecia trzech powstań śląskich oraz plebiscytu. Miło nam
poinformować, że pierwsze miejsce ex aequo zajęli Kinga Szczygieł z klasy 2 a oraz Daniel Zimoch z
klasy 2 b. Trzecie miejsce przypadło Jakubowi Widerze z klasy 2c. Z naszej szkoły w konkursie udział
wzięli również Emilia Mońka i Marcin Pietruczanis z klasy 1a. Gratulujemy i zapraszamy do historycznych
zmagań za rok.

4.06.2019

Akcja "Książka na wakacje"
Zachęcamy wszystkich, którzy rozliczyli się z wypożyczeń z roku szkolnego do wypożyczeń wakacyjnych.
Spędź wakacje z ciekawą książką!

24.05.2019

Dzień Języków Obcych w Curie
20 maja br. w naszym liceum świętowaliśmy Dzień Języków Obcych. Z tej okazji zostały zorganizowane
warsztaty w języku angielskim, hiszpańskim i włoskim przez wolontariuszy EVS z organizacji Bona Fides
z Katowic. Zaproszeni goście przedstawili nam swoje kraje Ukrainę, Włochy i Hiszpanię oraz zapoznali z
zasadami udziału w programie Unii Europejskiej European Voluntary Service. Uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych mogli sprawdzić swój poziom języka angielskiego w corocznym konkursie
Champion of English. Laureatami zostali uczniowie SP 28 z Rudy Śląskiej Denis Hanisz i Zuzanna
Ziarnik.
Na zakończenie zostały wręczone nagrody w konkursie na folder turystyczny w języku obcym prezentujący
miasta partnerskie Chorzowa. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności językowych uczniów,
propagowanie wiedzy o miastach partnerskich Chorzowa oraz rozwijanie w uczniach świadomości
interkulturowej, otwartości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur. W konkursie I miejsce zajęła Klaudia
Hansel z IV LO, II miejsce Weronika Domagała z ZSB oraz Wiktoria Gutkowska IV LO, natomiast III
miejsce przypadło Natalii Szczerbie z ZSB ex aequo z Sylwią Chińcz. Gratulujemy zwycięzcom i
dziękujemy za wspólną zabawę!

13.05.2019

Parada Schumana
W sobotę 11 maja w samo południe uczniowie naszej szkoły wraz z p. prof. Martyną Ozimkiewicz i p.
prof. Marzeną Sopel uczestniczyli w dorocznej Paradzie Schumana w Warszawie. W tym roku po raz
kolejny głównym tematem były prawa człowieka, a także zbliżające się wybory do Parlamentu
Europejskiego. Oprócz Parady odbyło się zwiedzanie Miasteczka Schumana - miejsc ulicznych spotkań i
dyskusji.

6.05.2019

Konkurs
Zapraszamy uczniów uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół
ponadgimnazjalnych z Chorzowa do wzięcia udzialu w konkursie na najciekawszy folder turystyczny w
języku obcym prezentujący miasto partnerskie Chorzowa.

10.04.2019

Wyniki V Miejskiego Konkursu HIV/AIDS
Oto wyniki V Miejskiego Konkursu HIV/AIDS. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Relacja z konkursu w następnym CURIErku już niebawem.

KATEGORIA WIEDZA: GIMNAZJA I VIII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Kornelia Koziorowska
(Gimanzjum Dwujęzyczne AZSO)
II miejsce Zofia Bryła
(Gimanzjum Dwujęzyczne AZSO)
III miejsce: Alicja Nowakowska (SP 21)
KATEGORIA WIEDZA: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce: Adam Sołtyk (I LO)
II miejsce: Kamil Dziuba (III LO)
III miejsce: Paulina Dulko (II LO)
KATEGORIA PLAKAT: GIMNAZJA I VIII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Martyna Hellmann
(SP nr 34)
II miejsce: Katarzyna Kleist
(SP nr 29)
III miejsce: Aleksandra Sojka
(SP nr 34)
Wyróżnienie: Julia Hamilka

(SP nr 25)
KATEGORIA PLAKAT: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce: Alicja Świątek (ZSB)
II miejsce: Natalia Jajczyk (IV LO)
III miejsce: Alicja Ozdemir (III LO)
KATEGORIA MODEL PRZESTRZENNY WIRUSA HIV/AIDS:
GIMNAZJA I VIII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Paulina Krzon (SP nr 21)
II miejsce: Julia Nawrat
(SP nr 29)
III miejsce: Paulina Olejnik
(SP nr 15)
Wyróżnienie: Brian Gruca
(SP nr 5)
KATEGORIA MODEL PRZESTRZENNY WIRUSA HIV/AIDS:
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce: Natalia Kuczka (III LO)
II miejsce: Katarzyna Nawrocka
(IV LO)
III miejsce: Więcławska Antonina
(III LO)

KATEGORIA WIEDZA: GIMNAZJA I VIII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Kornelia Koziorowska
(Gimanzjum Dwujęzyczne AZSO)
II miejsce Zofia Bryła
(Gimanzjum Dwujęzyczne AZSO)
III miejsce: Alicja Nowakowska (SP 21)
KATEGORIA WIEDZA: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce: Adam Sołtyk (I LO)
II miejsce: Kamil Dziuba (III LO)
III miejsce: Paulina Dulko (II LO)
KATEGORIA PLAKAT: GIMNAZJA I VIII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Martyna Hellmann
(SP nr 34)
II miejsce: Katarzyna Kleist
(SP nr 29)
III miejsce: Aleksandra Sojka
(SP nr 34)
Wyróżnienie: Julia Hamilka
(SP nr 25)

KATEGORIA PLAKAT: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce: Alicja Świątek (ZSB)
II miejsce: Natalia Jajczyk (IV LO)
III miejsce: Alicja Ozdemir (III LO)
KATEGORIA MODEL PRZESTRZENNY WIRUSA HIV/AIDS:
GIMNAZJA I VIII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Paulina Krzon (SP nr 21)
II miejsce: Julia Nawrat
(SP nr 29)
III miejsce: Paulina Olejnik
(SP nr 15)
Wyróżnienie: Brian Gruca
(SP nr 5)
KATEGORIA MODEL PRZESTRZENNY WIRUSA HIV/AIDS:
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce: Natalia Kuczka (III LO)
II miejsce: Katarzyna Nawrocka
(IV LO)
III miejsce: Więcławska Antonina
(III LO)

5.04.2019

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych
warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do
strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców
uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym
rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem
posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia
przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do
strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją
odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma
wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten
fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
9. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
10. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
11. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
poz. 69, z późn. zm.).
12. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn.
zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z
2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
13. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
z późn. zm.).
14. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
z późn. zm.).

2.04.2019

Sukces Daniela Zimocha
Miło nam poinformować, że Daniel Zimoch, uczeń klasy II b, został laureatem III Ogólnopolskiej
Olimpiady Prawa Kanonicznego. Finał odbył się na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem tegorocznego konkursu były Sakramenty
wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest i bierzmowanie.
Serdecznie gratulujemy Danielowi!

2.04.2019

Śląsko godka w Chorzowie, czyli Przeca pierwyj to było
20 finalistów wystąpiło w finale XXVIII Konkursu Recytacji w Mowie Śląskiej, który odbył się w
Naszym Liceum 15 marca. Jego uczestnicy i zaproszeni goście podkreślali (jak co roku zresztą), że był
niepowtarzalny. W tym roku wygrał Szymon Kubas, uczeń Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w
Świętochłowicach. Nasz uczeń – Daniel Zimoch zajął II miejsce. Gratulujemy!
Uczestnicy wyłonieni podczas eliminacji reprezentowali grupy wiekowe od 1 klasy szkoły podstawowej do
klas ponadgimnazjalnych. Przyjechali do nas z Bytomia, Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór, Imielina,

Bierunia, Rybnika, Świętochłowic, Istebnej i Chorzowa. Jury w składzie: prof. dr hab. Mirosława Siuciak z
Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako przewodnicząca, prof. dr hab.
Helena Synowiec i prof. dr hab. Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Śląskiego oraz mgr Halina Pisarkowa - polonistka w IV LO (obecnie na emeryturze, ale w jury od początku
trwania konkursu) oceniało tradycyjnie dobór tekstów, umiejętność posługiwania się gwarą i te elementy,
które składają się na poprawną recytację.
Dobór tekstów źródłowych był zróżnicowany, choć w tym roku królowały teksty własne. Dowiedzieliśmy
się więc, jak było downij i dziś, jak się robi żur, o śląskiej rodzinie, skond my się wziyni, jak jo się znojdła
i o tym, że naszy ziymi trza przoć. Ale jedno łączyło te teksty: przebijała z nich miłość do śląskiej ziemi,
naszych tradycji, obyczajów i wartości.
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych klas I - III zajął Mateusz Lipko z SP nr 17 w
Świętochłowicach, Drugie miejsce przyznano Antoninie Łytko z z SP nr 2 w Imielinie. Trzecie miejsce
zdobył Michał Kiera z SP nr 46 w Bytomiu. Wyróżnienie otrzymali: Julia Kidala z SP nr 15 w
Tarnowskich Górach i Agnieszka Królewicz z SP nr 12 w Chorzowie
W kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV - VI pierwsze miejsce zajęła . Zofia Stolorz
Z SP nr 2 w Imielinie, drugie Katarzyna Brol z SP nr 15 w Tarnowskich Górach, , a trzecie – Oliwia
Stawicka z SP 24 w Rudzie Śląskiej. Wyróżnienie otrzymali: Bartosz Dworniczak z SP nr 1 w
Świętochłowicach oraz Jakub Łytko z SP nr 2 w Imielinie.
W kategorii SP klas 8, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Szymon Kubas,
drugie - Daniel Zimoch z IV Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie, a trzecie Anna Legierska z
Istebnej. Wyróżnienie otrzymała Weronika Socha z Rybnika.
Lubię to podkreślać, że nasz konkurs pobił osobliwy rekord, gdyż jest najstarszym, najdłużej realizowanym
konkursem tego typu w regionie. A kto wie, czy w kategorii konkursów recytatorskich nie jest najstarszym,
a na pewno, jednym z najstarszych w Polsce. Tym bardziej powinno nas cieszyć, że odbył się w tym roku
w szacownych murach Naszego Liceum.
Gratuluję wszystkim uczestnikom za wspaniałe recytacje w naszej śląskiej mowie, gratuluję również
rodzicom i tym, którzy przygotowali recytatorów.
Dziękuję Panu Dyrektorowi za prowadzenie konkursu, Państwu Profesorom: Reginie Frelich i
Krzysztofowi Grali – za znakomite przygotowanie Dnia Śląskiego w Curie.
Dziękuję wszystkim, którzy którzy pomagali w organizacji konkursu, a w szczególności moim uczniom –
Martynie Pielot, Darii Sworowskiej, Zosi Gościniak, Zuzi Kalce, Adamowi Brudkowi, Radkowi Rzepce,
Wiktorowi Nowickiemu oraz Angeli Warzyńskiej i Dominice Susek i całej ekipie CURIErka. Bez was
byłbym bezradny jak dziecko we mgle. Dziękuję.
Dziękuję całej społeczności Curie za dojrzałe zachowanie podczas finału, i już dziś zapraszam na 29.
Edycję konkursu, który przynosi chlubę Curie i królewskiemu miastu Chorzów.
Grzegorz Zarzycki

16.03.2019

Sukces dziewcząt w koszykówce
15 marca 2019 r. odbył się finał Rejonowych Zawodów w Koszykówce Juniorek. Wszystkie mecze były
bardzo zacięte i pełne sportowych emocji. Nasza drużyna w składzie: Agata Knapik, Katarzyna Knapik,
Wiktoria Bednarek, Paulina Śliwińska, Oktawia Mrozek, Dominika Nimsz, Katarzyna Zięba, Paulina
Sówka, Agnieszka Cichoń, Laura Dąbek, Emilia Mońka, Paulina Rendchen i Oliwia Handzlik wywalczyły
I miejsce! Następny etap to zawody wojewódzkie.
Serdecznie gratulujemy!!!

13.03.2019

Wyjazd narciarsko-snowboardowy
Kolejny Winter Snow Camp za nami. W tym roku jeździliśmy po tatrzańskich stokach. Zapraszamy do
krótkiej filmowej relacji z naszego wypadu.

8.03.2019

Konkurs poetycki "Miłość niejedno ma imię"
Miło nam poinformować, że w konkursie poetyckim "Miłość niejedno ma imię", organizowanym przez
filię w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy, Martyna Wachowiak zajęła
pierwsze miejsce, a Weronika Grochowska trzecie miejsce. Naszą szkołę reprezentowały również Alicja
Leśniak i Monika Kwiecień. Serdeczne gratulacje!

8.03.2019

Wizyta grupy rekonstrukcyjnej
7 marca br. gościliśmy w naszej szkole Grupę Edukacyjno-Historyczną „Para Bellum”. Przedstawiciele
grupy rekonstrukcyjnej poprowadzili zajęcia warsztatowe z historii w klasie Ib, Ic oraz dla maturzystów z
klasy IIIc i IIId. Podczas spotkania zaprezentowano mundury żołnierza polskiego, żołnierza Wehrmachtu i
Armii Czerwonej. Młodzież mogła również zobaczyć mundur oraz uzbrojenie Kozaka kubańskiego (nazwa
formacji pochodzi od rzeki Kubań).
W trakcie zajęć licealiści mogli poznać militaria z czasów II wojny światowej oraz wybrane epizody
historyczne, o których nie wspomina się na lekcji historii (bitwa pod Diemiańskiem – stoczona na froncie
wschodnim w 1942 roku pomiędzy oddziałami Armii Czerwonej a Wehrmachtu wokół miasta Diemiańsk,
na południe od Leningradu).

5.02.2019
Wojewódzki Konkurs Sztuki
W dniach od 8 do 9 kwietnia 2019 roku w Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się szósty
Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa Towary liryczne Agnieszki Osieckiej. Przedsięwzięcie jest imprezą
cykliczną o zasięgu wojewódzkim, przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych (kl.VI,VII,VIII)
oraz III klasy gimnazjum, także szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych województwa
śląskiego. Uczestnicy prezentują utwory autorstwa Agnieszki Osieckiej w dwóch kategoriach:
Recytacja i Piosenka. Zwycięzcy konkursu wezmą udział w Koncercie finałowym, który odbędzie się
16 kwietnia 2019 r. w Chorzowskim Centrum Kultury. Zgłoszenia prosimy nadesłać do 28 marca
2019 r.
Zwracamy się z prośbą o pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych konkursem.

29.01.2019
Najlepszy występ juniorek w biathlonie
Podczas biathlonowych Mistrzostw Świata Juniorów w Osrblie Karolina Janko, Daria Gembicka i
Patrycja Stanek, które startowały w kategorii juniorek młodszych, wywalczyły w biegu sztafetowym
3x6 km czwarte miejsce. To najlepsze osiągnięcie w historii startów naszych reprezentantek
Brawo dziewczyny, brawo Daria!
Tych, którzy jeszcze nie widzieli zachęcamy do obejrzenia ostatniego odcinka CURIErka, w którym
wywiad z Darią Gembicką.

25.01.2019
Wizyta wolontariuszy z Hiszpanii
21 stycznia br. nasze liceum odwiedziły wolontariuszki z Hiszpanii i przeprowadziły zajęcia w języku
hiszpańskim i angielskim, których głównym celem było zaprezentowanie ich ojczystego kraju, jego
historii, kultury, kuchni, a także zachęcenie młodych ludzi do udziału w programie Erasmus +, a w
szczególności w akcji EVS – European Voluntary Service. Na co dzień Isabela i Marta są
zaangażowane w działalność katowickiego Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

16.01.2019
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019
13 stycznia br. odbył się 27 Finał WOŚP, którego hasłem w tym roku było "Gramy dla dzieci małych i
bez focha". Wśród wolontariuszy znalazło się 27 uczniów naszego liceum: Agnieszka Matysek, kl. IIIa

Magdalena Fiołkowska, kl. IIIc
Monika Dubas, kl. IIIc
Aleksandra Majda, kl. IIIc
Weronika Landkocz, kl. IIIc
Weronika Górecka, kl. IIIc
Paulina Mizura, kl. IIIc
Katarzyna Pietraszek, kl. IIIc
Kaja Woźnik, kl. IIIc
Aleksandra Dokupil, kl. IIIc
Eliza Pyttel, kl. IIa
Daniel Chliszcz, kl. Ib
Radosław Rzepka, kl. Ib
Marta Ziemak, kl. Ia
Emilia Mońka, kl. Ia
Nicola Rogaś, kl. Ia
Oliwia Handzlik, kl. Ia
Joanna Zielińska, kl. Ic
Weronika Grochowska, kl. Ic
Natalia Bzdzikot, kl. Ic
Weronika Jeziorowska, kl. Ic
Wiktor Nowicki, kl. Ib
Adam Brudek, kl. Ib
Zuzanna Małek, kl. Ib
Natalia Jankowiak, kl. Ib
Nasi wolontariusze kwestowali w chorzowskim sztabie WOŚP działającym
przy Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie i zebrali dla dzieci kwotę
9.941,88 zł.
Dziękujemy!

16.01.2019
RAZEM z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Niedziela 13 stycznia 2019 roku na długo zapadnie w naszej pamięci ze względu na niezrozumiały,
barbarzyński akt przemocy. Tego dnia, w czasie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
doszło do brutalnego ataku na Prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza, w wyniku którego
kilkanaście godzin później Paweł Adamowicz zmarł.
W związku z zaistniałą sytuacją zadecydowaliśmy, że spotkamy się w dzień pogrzebu
(najprawdopodobniej w sobotę) o 20.00 pod budynkiem ZST nr 1 w Chorzowie ul. Sportowa 23, gdzie
rok rocznie pracuje Sztab WOŚP. W godzinę, kiedy w niedzielę zostało puszczone światełko do nieba
milczeniem, ciszą, byciem razem zaprotestujmy wspólnie przeciwko nienawiści i przemocy, oddając
cześć Pawłowi Adamowiczowi. Minuta ciszy będzie ważnym sposobem uczczenia jego pamięci, a
jednocześnie potępieniem tego, co się wydarzyło. Bądźmy razem! Niech dobro Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy trwa dalej! Możemy się różnić, możemy się spierać, ale nie możemy się
nienawidzić!

Dobro i wspólnota muszą zwyciężyć! Symbolicznym światełkiem może być zapałka, znicz, latarka. Za
każde przybycie serdecznie dziękujemy! Pokażmy, że jesteśmy razem, WSZYSCY RAZEM z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ŻE GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA I JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ.

4.01.2019
Wyjazd na narty
Jeżeli nie narty w Austrii to może się skusicie na 4 dniowy wyjazd na narty lub dechę do Białki
Tatrzańskiej :) im więcej będzie osób tym cena będzie niższa :)
Wszelkich informacji udziela p. Michał Pella

17.12.2018
Koncert w Hospicjum
13 grudnia uczennice naszego liceum
Zuzanna Kalka, kl. IId
Angela Warzyńska, kl. Ic
Zofia Gościniak, kl. Ib
Klaudia Walerus, kl. Ia

odwiedziły pacjentów Hospicjum w Chorzowie.
W tym przedświątecznym czasie zaniosły im życzenia oraz drobne prezenty, wykonane przez uczniów
klas pierwszych, ale także kolędy samodzielnie wykonane na skrzypcach, flecie oraz waltorni.
Umiejętność dzielenia się sobą z drugim człowiekiem nadaje piękno ludzkiemu życiu.

15.12.2018
Curie Mundial - podsumowanie
XXXIII Curie Mundial przeszedł do historii. W całym turnieju wzięło udział 13 dwuosobowych
drużyn. Po zaciętych i pełnych emocji meczach grupowych, systemem każdy z każdym, rozegranych
30 listopada oraz 7 grudnia 2018 r., przyszedł czas na rozstrzygające mecze.
Mecze finałowe zostały rozegrane 14 grudnia 2018 - jak zawsze podczas Curie Mundialu - systemem
pucharowym, czyli przegrana drużyna odpada z turnieju.
W tegorocznej edycji Curie Mundialu I miejsce wywalczyli Jakub Losa i Damian Taborski, na
miejscu II uplasowali się Bartosz Pawlyta i Mateusz Gawron, a miejsce III przypadło Piotrowi

Lewickiemu
i
Wszystkim zawodnikom gratulujemy zdobytych trofeów.

Adamowi

Mani.

W tym roku zmagania zawodników śledziła drużyna CURIErka. Będą więc wywiady, zdjęcia
zwycięzców oraz obszerna relacja z meczów. Już z niecierpliwością czekamy na kolejny odcinek
poświęcony, kto wie być może w całości Curie Mundialowi.
Zapraszamy już za rok na kolejną XXXIV już edycję Curie Mundialu.
Ze sportowym pozdrowieniem
Michał Pella

13.12.2018
Akcja charytatywna Ciacho dla Wiktorka – zakończona!
Ponad 300 blach ciasta o bajecznym wyglądzie i smaku, upieczonych przez rodziców i uczniów Curie,
kilkudziesięciu wolontariuszy, szereg instytucji i osób prywatnych, uczestniczących w naszym
przedsięwzięciu i, co najważniejsze, kilkadziesiąt tysięcy złotych zebranych na rehabilitację małego
Wiktorka – oto bilans naszej akcji, która w Chorzowie jest już tradycją trwającą 16 lat. Uczniowie
Curie i Słowaka na początku grudnia przynoszą do szkoły pyszności, żeby pomóc dziecku, które
bardzo potrzebuje wsparcia.
Ciasta sprzedawaliśmy w Urzędzie Miejskim w Chorzowie, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w
Chorzowie i Szpitalu Miejskim na Strzelców Bytomskich, ale także w innych instytucjach miejskich i
firmach. Zamówienia składały też pojedyncze osoby, ponieważ bezinteresowna pomoc jest potrzebą
serca nas wszystkich.
Całkowity dochód zostanie przekazany na rehabilitację Wiktorka Strzeleckiego.
Przypominam, że nasz maluch urodził się z wielowodziem, czyli kilkoma wadami wrodzonymi, w tym
z agenezją ciała modzelowatego (wada mózgu) i refluksem pęcherzowo-nerkowo-moczowodowym. U
Wiktora zdiagnozowano opóźnienie psychoruchowe, opóźnienie mowy, hipotonię i zaburzenia

integracji sensorycznej. Pierwsze trzy miesiące życia chłopczyk spędził w szpitalu. Następnie
rozpoczęła się walka o jego sprawność psychofizyczną. Wiktor poddawany jest rehabilitacji, jednak
wciąż rozwija się znacznie później niż jego rówieśnicy. Aby mógł rozwijać się jak inne dzieci, musi
pracować o wiele ciężej, każda nowa umiejętność czy postęp w jego rozwoju jest okupiony potem,
łzami oraz ciężką pracą.
Wiktor, mimo swoich ograniczeń, jest radosnym i pełnym energii dzieckiem. Dzielnie znosi wszelkie
zabiegi, badania i żmudne ćwiczenia. Wbrew trudnej sytuacji rodzice chłopca nie tracą nadziei, że ich
dziecko będzie w przyszłości samodzielne.
Z wielką przyjemnością dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym przedsięwzięciu. W
szczególności Sekretarzowi Miasta Chorzowa, dyrektorowi ZUS-u w Chorzowie, p. dyrektor szpitala
na ul. Strzelców Bytomskich Annie Knysok – za zgodę na sprzedawanie ciast.
Dziękuję dyrekcji IV LO za zgodę na przeprowadzenie akcji w szkole, nauczycielom, którzy upiekli
ciasta i tym, którzy je kupowali.
Dziękuję także uczniom i absolwentom, którzy upiekli ciasta, pomagali w organizacji i dzielili się
swoim doświadczeniem – fajnie, że wracacie w mury Curie!
Szczególnie dziękuję moim uczniom – bezpośrednim organizatorom. Bez Was, Waszego
zaangażowania i operatywności akcja na pewno by się nie udała.
Na koniec informuję, że znów pobiliśmy rekord - udało się zebrać ponad 32 200 zł., co oznacza, że
rodzice Wiktora przez około 1,5 roku nie będą musieli się martwić, skąd wziąć pieniądze na
rehabilitację
syna.
Ostateczną kwotę poznamy pod koniec tygodnia.

11.12.2018
Sukces koszykarek
W poniedziałek 10 grudnia reprezentacja dziewcząt naszej szkoły w składzie: Agata Knapik,
Katarzyna Knapik, Paulina Śliwińska, Oktawia Mrozek, Dominika Nimsz, Katarzyna Zięba, Paulina
Sówka, Agnieszka Cichoń, Laura Dąbek, Wiktoria Bednarek, Emilia Mońka, Oliwia Handzlik,
Paulina Rendchen zdobyła mistrzostwo Chorzowa w piłce koszykowej juniorek.
Serdecznie gratulujemy!

10.12.2018
Zawody Pływackie
"Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju!" Tak wołały dzieci z chorzowskich przedszkoli i szkół podstawowych
podczas kolejnych Zawodów Pływackich zorganizowanych przez Oddział Miejski WOPR w
Chorzowie. Wśród ratowników - wolontariuszy, którzy pomagali przeprowadzić to niezwykłe
wydarzenie, byli także nasi uczniowie: Magdalena Fiołkowska, Oktawia Kowalska, Paulina Sówka,
Sandra Koziara, Dominika Susek, Maciej Szecel oraz nasza absolwentka Katarzyna Boduch i pan
Michał Pella.

Głównym koordynatorem zawodów była pani Agnieszka Pella
Dziękujemy wszystkim za pracę i czas poświęcony dzieciom.

10.12.2018
Świateczne Zawody Łyżwiarskie
W miniony piątek 7 grudnia reprezentacja naszej szkoły w składzie: Emilia Mońka, Weronika
Błaszczyk, Daria Eliasz, Kinga Ziaja, Mikołaj Winiarski, Patryk Milkiewicz, Konrad Cholewa,
Damian Paszek pod opieką pani Agnieszki Pelli zdobyła VII miejsce w Świątecznych Zawodach
Łyżwiarskich Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzowie.
Serdecznie gratulujemy!

5.12.2018
Świąteczna zbiórka dla Rodzinnego Domu Dziecka
Samorząd Uczniowski organizuje świąteczną zbiórkę rzeczy, które mogą wspomóc Rodzinny Dom
Dziecka w Siemianowicach Śląskich.
Zbieramy wszystko co może się przydać dzieciom w Domu Dziecka (żywność, środki czystości,
drobne upominki: zabawki, gry, książeczki). Wspomóżmy dzieci, które pod opieką wychowawców
organizują swoje życie na nowo.

Akcja trwa od 03 do 17 grudnia 2018 roku.
Wszystkie podarowane rzeczy można przynosić do pokoju nauczycieli WF.

5.12.2018
Festiwal Artystycznych Talentów
W tegorocznej edycji festiwalu udział wzięli niezapomniani artyści,dziękujemy za ich magiczne
występy, zaś wszystkim widzom za wspólnie spędzony czas. Nagrodzonej laurem publiczności Julii
Kopczyńskiej serdecznie gratulujemy!!!
Do zobaczenia za rok.

26.11.2018
Akcja "Ciacho"
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów oraz Absolwenci IV LO w Chorzowie

Zwracam się z gorącą prośbą o udział, przez upieczenie ciast w Akcji Charytatywnej pod nazwą
„Ciacho”, Akcja ta przeprowadzona będzie po raz siedemnasty i odbędzie się w piątek, 07 grudnia
2018 roku.
Przedsięwzięcie to polega na sprzedaży własnoręcznie upieczonych ciast przez uczniów dwóch
chorzowskich liceów: Słowaka i Curie, w różnych miejscach miasta, głównie w wybranych szkołach,
a następnie przekazanie uzyskanego dochodu na rzecz chorego dziecka, które potrzebuje pomocy.

Akcja „Ciacho” po raz pierwszy zorganizowana została w 2003 roku. Jej inicjatorami byli uczniowie I
Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego z Chorzowa. Młodzież piekła ciasta, które następnie
sprzedawała na kiermaszu w szkole i Urzędzie Miasta. Zebrane pieniądze przeznaczano dla Domu
Dziecka w Chorzowie, a w roku 2005 na odbudowę zniszczonej w wyniku tsunami szkoły w Galie na
Sn Lance. Kolejny rok przyniósł wielkie zmiany. Do współpracy ze Słowakiem przyłączyli się
uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie. Przedsięwzięcie nabrało
tempa, rozszerzono listę instytucji, w których sprzedawano ciasta. Od roku 2006 zbieramy fundusze
na leczenie ciężko chorych dzieci. Dotychczas pomoc z naszej strony otrzymało 15 małych pacjentów.
Jesteśmy znani w regionie i nie tylko. O naszej Akcji piszą gazety, mówi radio, pokazuje nas
telewizja, TVN 24 dwukrotnie wyemitował reportaże na temat Akcji Ciacho. Największy sukces
odnieśliśmy w 2017 roku, kiedy to wsparcie finansowe w wysokości ponad 30 tysięcy otrzymała
Zosia Olszówka.

Tak naprawdę pomoc, jaką otrzyma chore dziecko, zależy jedynie od Państwa hojności i wielkiego
serca. W tym roku chcemy pomóc małemu (2 i pół roku) Wiktorowi Strzeleckiemu, który urodził się z
wielowodziem, czyli kilkoma wadami wrodzonymi, w tym z agenezją ciała modzelowatego (wada
mózgu) i refluksem pęcherzowo-nerkowo-moczowodowym. U Wiktora zdiagnozowano opóźnienie
psychoruchowe, opóźnienie mowy, hipotonię i zaburzenia integracji sensorycznej. Pierwsze trzy
miesiące życia chłopczyk spędził w szpitalu. Następnie rozpoczęła się walka o jego sprawność
psychofizyczną. Wiktor poddawany jest rehabilitacji, jednak wciąż rozwija się znacznie później niż
jego rówieśnicy. Aby mógł rozwijać się jak inne dzieci, musi pracować o wiele ciężej, każda nowa
umiejętność czy postęp w jego rozwoju jest okupiony potem, Izami oraz ciężką pracą.

Zapraszamy również do zakupu ciast, które będziemy sprzedawać w dniu 7 grudnia 201S r. Koszt
jednej blachy (co najmniej 16 kawałków) to 50 zł. Szczególnie zachęcamy do zakupu firmy i osoby
prywatne, ciasta dowieziemy pod wskazany adres w dniu 7 grudnia w godzinach 9-14. Zamówienia
można składać u naszych przedstawicieli lub pod numerem telefonu: 664 223 407 (to telefon do mamy
Wiktora). Proszę pamiętać, ze ciasto to jedynie symbol, chodzi o zebranie jak największej kwoty dla
dziecka.

Wiktor, mimo swoich ograniczeń, jest radosnym i pełnym energii dzieckiem. Dzielnie znosi wszelkie
zabiegi, badania i żmudne ćwiczenia. Wbrew trudnej sytuacji rodzice chłopca nie tracą nadziei, że ich
dziecko będzie w przyszłości samodzielne.

Tegoroczną akcję charytatywną przeprowadzamy wraz z Fundacją Dzieciom „Cała Naprzód”.

Pieniądze zebrane ze sprzedaży ciast zostaną przeznaczone na rehabilitację dziecka.

Organizator Akcji Ciacho
Grzegorz Zarzycki

6.11.2018
Warsztaty w Sądzie Rejonowym
Grupa uczniów z rozszerzonego Wos-u uczestniczyła w pierwszych warsztatach prowadzonych w
Sądzie Rejonowym. Omawialiśmy zagadnienie związane ze strukturą krajowego sądownictwa,
źródłami i podziałem prawa. Zastanawialiśmy się również czym w praktyce jest zdolność do
czynności prawnych. Naszym przewodnikiem był sędzia Robert Seweryn.

5.11.2018
Upoluj swoją książkę!
Nasza szkoła zakwalifikowała się do tegorocznej edycji projektu „Upoluj swoją książkę”. Program
jest realizowany w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej Czytaj PL, która ma charakter bezpłatnej
wypożyczalni e-booków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację mobilną
Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednym z trzech plakatów, które
znajdziecie na szkolnym korytarzu, w sali 42 oraz w bibliotece.
Akcja trwa do końca listopada.
Zapraszamy!

31.10.2018
XXXIII Curie Mundial

Już niebawem kolejny turniej dwójek piłkarskich! Zapisy do XXXIII Curie Mundialu będą
przyjmowane do 22.11.2018 r. u nauczycieli wychowania fizycznego lub pocztą elektroniczną na
adres curie.mundial@op.pl. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się 23.11.2018 r. w auli podczas
dużej przerwy.

Grupy swoje mecze będą rozgrywały w piątki 30.11 oraz 7.12, natomiast mecze finałowe odbędą się
14.12.
Zapraszamy!

29.10.2018
Europejska Odznaka Jakości dla naszego projektu eTwinning
Niezmiernie miło nam poinformować, że realizowany w ubiegłym roku szkolnym projekt w języku
francuskim „La richesse de nos différences” czyli „Bogactwo różnorodności” właśnie otrzymał
Europejską Odznakę Jakości. W projekcie nasze Liceum reprezentowały uczennice klasy 3 a Zuzia
Czabator, Monika Jodłoś, Marta Zasada, Oliwia Leśniewska oraz Agnieszka Czop, a także Julia
Gąsiorowska i Klaudia Lorek z 2 a. Serdecznie gratulujemy uczestnikom projektu! Możecie zapoznać
się z jego rezultatami w postaci międzynarodowego ebooka dostępnego pod adresem:
https://issuu.com/eneiffel/docs/ebook_la_richesse_de_nos_difference

19.10.2018
Ogólnopolski Tydzień Kariery
W związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery, który trwa od 15 do 21 października 2018 r, naszą
szkołę odwiedziła pani Anna Rymoniak z Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.
W czwartek 16 pażdziernika 2018 r dwadzieścioro jeden uczniów klas trzecich miało możliwość
skorzystania z indywidualnej rozmowy doradczej oraz zapoznania z ofertami pracy dla młodzieży
uczącej
się.
Serdecznie dziękujemy!

15.10.2018
Chorzowski Dzień Promocji Zdrowia
13.10.2018r w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu odbył się Chorzowski Dzień Promocji
Zdrowia. Nasza uczennica Magdalena Fiołkowska z klasy III C wraz z panią prof. Agnieszką Pellą
oraz z członkami Oddziału Miejskiego WOPR w Chorzowie i Dziecięcej Sekcji Ratowniczej Kijanki
prowadziły stanowisko promujące zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Najmłodsi uczestnicy sobotniego wydarzenia mogli poćwiczyć zabiegi podtrzymujące życie na
specjalnych fantomach. Wszystkich chętnych do promowania zabiegów BLS już dziś zapraszamy na
kolejne imprezy poświęcone zdrowiu, które będą organizowane na terenie naszego miasta.

15.10.2018
Biegi przełajowe

9.10.2018r odbyły się miejskie zawody w biegach przełajowych młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych. Reprezentacja naszych dziewcząt zajęła IV miejsce. Natomiast chłopcy w
klasyfikacji końcowej uplasowali się na miejscu V.
Serdecznie gratulujemy!
Szkołę reprezentowali: Paulina Rendchen, Emilia Mońka, Oliwia Handzlik, Natalia Stopyra, Liwia
Garcarczyk, Ksenia Korepta, Agnieszka Cichoń, Dominik Brzozowski, Artur Jabłonka, Maciej
Szymański, Mateusz Kamiński, Mikołaj Winiarski, Radosław Rzepka, Michał Haberla.

15.10.2018
XIV Rajd Curie
28 września 2018 roku silna ekipa uczniów naszej szkoły wzięła udział w XIV Rajdzie Curie. Podczas
malowniczej trasy wiodącej szlakiem z Wisły Dziechcinki przez Soszów do Wisły Centrum
dopisywała nam nie tylko przepiękna pogoda ale i dobre humory.
Dziękujemy wszystkim za udział.
Zapraszamy na kolejny wiosenny Rajd Curie.

7.10.2018
Panel "Rok 1918 w Polsce i na Górnym Śląsku"
W piątek 5 października grupa uczniów naszego liceum wzięła udział w panelu edukacyjnym ,,Rok
1918 w Polsce i na Górnym Śląsku”, który odbył się w katowickim Kinoteatrze ,,Rialto”. Uczniowie
obejrzeli film „Szlakiem Powstań Śląskich” w reżyserii Aleksandry Fudali. Następnie wysłuchali
panelu edukacyjnego, w którym wzięli udział: prof. Ryszard Kaczmarek, prof. Andrzej Chwalaba i dr.
Marcin Jarząbek.

1.10.2018
Dni Otwarte Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
W Europejskim Dniu Języków Obcych młodzież naszego liceum uczestniczyła w wykładach oraz
warsztatach językowych zorganizowanych w ramach Dni Otwartych Wydziału Filologicznego w
Sosnowcu. Na początku licealiści uczestniczyli w wykładzie w języku angielskim dr. hab. Leszka
Dronga „Do we even realize why we communicate? 9 common needs and purposes of
communication”. Następnie dr Ewa Śmiłek oraz mgr Magdalena Sędek przedstawiły w niezwykle
ciekawy sposób temat „Tauromachia, czyli byk na arenie hiszpańskiej kultury i języka”. Wykład był
okazją do poznania wielu wyrażeń idiomatycznych i słów powiązanych z tematem hiszpańskiej
corridy. Całość zakończyła się konkursem, w którym pierwsze miejsce zajął zespół reprezentujący
naszą szkołę w składzie Dawid Bzura z 2 c oraz Olivier Halama z 1 c. Na zakończenie mieliśmy
możliwość uczestniczenia w warsztatach poświęconych wymowie języka szwedzkiego oraz
ciekawostek z nim związanych pt. „Szwedzki – z czym się to je? Köttbullar czy surströmming"
poprowadzonych przez mgr. Adama Wojtczaka.

27.09.2018
Żywa biblioteka
Trzecia edycja "Żywej biblioteki", organizowanej przez absolwentkę naszego liceum panią
Aleksandrę Zdaniewicz, odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury w ramach akcji "Wolność
czytania" 20 września 2018 r.
Żywa biblioteka to wydarzenie, które ma umożliwić kontakt z ciekawymi osobami - żywymi
książkami - i pozwolić na przeprowadzenie dialogu w kameralnej atmosferze.
Po raz kolejny nasi uczniowie zaangażowali się w wydarzenie, co zostało docenione przez
organizatorów. Dziękujemy i gratulujemy!

11.09.2018
Spotkanie z absolwentkami
Siedem absolwentek naszego liceum, które przystąpiły do egzaminu dojrzałości w 1953 roku spotkało
się aby świętować 65. rocznicę tamtego wydarzenia.
Czas spędzony w tak zacnym towarzystwie był okazją do wysłuchania ciekawych wspomnień i
przekazania informacji o współczesnych realiach naszej szkoły. Z wszystkimi absolwentami i
uczniami Curie dzielę się radością tych niezapomnianych chwil. Dziękując uczestniczkom spotkania
za piękne kultywowanie historii naszego liceum życzę kolejnych maturalnych rocznic przeżywanych
w pogodzie ducha i zdrowiu.
Roman Herrmann

27.08.2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19
W poniedziałek 3 września o godzinie 8.00 w parafii pw. św. Antoniego z Padwy zostanie odprawiona
msza. św. inaugurująca nowy rok szkolny i katechetyczny.
Uczniowie klas drugich i trzecich rozpoczną rok szkolny spotkaniem w auli o godzinie 9.00, zaś
rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych odbędzie się o godzinie 10. 30.

29.06.2018
Nasz projekt eTwinning
Pod koniec czerwca 2018 zakończyliśmy realizację projektu „La richesse de nos différences” czyli
„Bogactwo różnorodności” z rówieśnikami z Belgii, Francji, Włoch, Ukrainy, Niemiec, Rumunii oraz
Hiszpanii. Projekt zakładał poznanie krajów uczestniczących w projekcie, ich zwyczajów, tradycji, ale

również obalanie stereotypów dotyczących danego kraju. Uczniowie poprzez platformę TwinSpace
mieli możliwość wymiany spostrzeżeń z pozostałymi uczestnikami projektu. Całość zakończyła się
międzynarodowym wydaniem wspólnej gazetki w postaci ebooka dostępnego pod adresem:
https://issuu.com/eneiffel/docs/ebook_la_richesse_de_nos_difference
Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami naszej pracy!

18.06.2018
XIII Rajd Curie
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rajdzie pieszym, który tym razem wiódł z
Brennej Bukowej przez przełęcz Karkoszczonkę, prawie Klimczok, Trzy Kopce, Stołów, Błatnią i z
powrotem do Brennej Centrum. Cała trasa wyniosła raptem 12,5 km.
Pogoda dopisała, frekwencja super, wszyscy zadowoleni, no prawie wszyscy... Ogólnie mówiąc było
super i zapraszamy na kolejny rajd już jesienią

13.06.2018
Dla Natalii Steckiewicz
Z dużą radością informujemy, że społeczność Curie w czasie weekendowej kwesty dla Natalki, a także
w poniedziałek podczas sprzedaży ciast i słodkości zebrała łącznie
1122,03 zł
Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom i darczyńcom!

12.06.2018
Handel ludźmi

6 czerwca do naszego liceum zawitał aspirant Sebastian Imiołczyk z Komendy Miejskiej Policji w
Chorzowie, który przedstawił uczniom naszej szkoły temat zagrożenia handlem ludźmi.
Zbliżają się wakacje, a jest to czas, w którym każdy z nas potrzebuje oczywiście pieniędzy,
wchodzimy więc na strony internetowe, wyszukujemy oferty pracy i widzimy pracę za granicą –
łatwa, dobre wynagrodzenie, krótki czas pracy! Ale czy to może być prawda? Okazuje się, że tylko w
niektórych przypadkach taka oferta może okazać się prawdziwa.
Pan aspirant przybliżył naszym uczniom dane dotyczące handlu ludźmi - szacuje się, że około 21
milionów ludzi na świecie zostało ofiarami tego procederu, w większości oczywiście były to kobiety,
jednak różnica między ofiarami płci męskiej i żeńskiej nie jest tak duża, jakbyśmy się tego
spodziewali (kobiety 55%, mężczyźni 45%)

Powrót do domu z miejsca przymusowej pracy jest bardzo trudny, natomiast jeśli przed wyjazdem
odpowiednio się zabezpieczymy, jest szansa na wydostanie się z kraju, w którym nas przetrzymują i
powrót do ojczyzny.
PAMIĘTAJ ABY:







mieć przy sobie (głęboko ukryte) pieniądze na bilet powrotny do domu
nie oddawać nikomu swoich dokumentów (paszportu, dowodu osobistego) ani telefonu
komórkowego
zapisać na kartce wszystkie kontakty z telefonu do osób, z którymi będziesz mógł/mogła
skontaktować się, zaraz po pojawieniu się na miejscu
umówić się z osobą, do której chcesz zadzwonić, że jeśli np. we wtorek o godzinie 19:00 nie
zadzwonisz, to oznacza, że dzieje się coś niedobrego
numery telefonu możesz mieć zapisane na kilku kartkach, jedną z nich możesz włożyć np. do
buta (bardzo małe jest prawdopodobieństwo, aby bezpośrednio po Twoim przyjeździe zabrali
Ci od razu buty
jeśli dzieje Ci się krzywda i zdecydujesz się uciekać, postaraj się dotrzeć do ambasady albo do
najbliższego posterunku policji - oni udzielą Ci pomocy i zapewnią bezpieczny powrót do
domu.

PAMIĘTAJ, że nie jesteś niczyją własnością, a tym bardziej ludzi, którzy chcieli zrobić Ci krzywdę!
Średnia stawka za człowieka sprzedawanego do pracy to tylko 500 euro…
Mam nadzieję, że udało mi się przestrzec Was przed podejmowaniem pochopnych decyzji związanych
z pracą w okresie letnim - w Europie, ale także w Polsce na przykład nad polskim morzem… Zawsze
można sprawdzić pracodawcę przed wyjazdem do pracy!

Daria Chmiel, kl. I a

6.06.2018
Koncert laureatów V edycji Wojewódzkiego Konkursu Sztuki Słowa
"Towary liryczne Agnieszki Osieckiej"
W poniedziałek 28 maja Koncert laureatów V edycji Wojewódzkiego Konkursu Sztuki Słowa
"Towary liryczne Agnieszki Osieckiej" zwieńczył zmagania uczestników. Wśród nagrodzonych nie
zabrakło uczniów naszej szkoły. III miejsce w kategorii recytacja ponadgimnazjalna zdobył Daniel
Zimoch, któremu serdecznie gratulujemy. Młodzi wykonawcy, jak i wszyscy zaproszeni goście mieli
okazję wysłuchać czarownego Recitalu Magdy Umer. Wieczór pełen wrażeń i niezwykłych spotkań z
twórczością Agnieszki Osieckiej na długo pozostanie w naszej pamięci.

Wyniki V edycji Konkursu Sztuki Słowa
"Towary liryczne Agnieszki Osieckiej" przedstawiają się następująco:
Gimnazja Recytacja:
1 miejsce Jagoda Sadziak (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola

Szymanowskiego w Katowicach)
2 miejsce Zuzanna Gajdzik (Gimnazjum nr 10 w ZS nr 10 w Zabrzu)
3 miejsce Patrycja Marzec (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach)
Ponadgimnazjalna Recytacja:
1 miejsce Joanna Garbacz (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach)
2 miejsce Wiktoria Januszko (III LO im. S. Batorego w Chorzowie)
3 miejsce Daniel Zimoch (IV LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Chorzowie)
Gimnazja Piosenka:
1 miejsce Dominika Serafin (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach)
2 miejsce Jagoda Sadziak oraz wyróżnienie dla Agnieszki Zaczkowskiej za akompaniament
(Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
3 miejsce ex aequo: Patrycja Trzebińska (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach) oraz Patrycja Krawczyk (Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa ODK - "Pulsar")
Ponadgimnazjalna Piosenka:
1 miejsce Urszula Kozielska (Starochorzowski Dom Kultury)
2 miejsce Wiktoria Jaworska (III LO im. S. Batorego w Chorzowie)
3 miejsce Damian Tomczyk (ZS nr 10 w Zabrzu – VII Technikum)
Wyróżnienie dla zespołu "Detuned" (III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach)
Osoby Dorosłe Recytacja:
wyróżnienie dla Anny Dawal
Osoby Dorosłe Piosenka:
wyróżnienie dla Melomaniaków (Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach)

6.06.2018
Pomóżmy Natalce!

W dniach 08-10.06.2018r uczniowie naszej szkoły będą brali udział w kweście organizowanej przez
Fundację "Iskierka" na rzecz 7 - letniej dziewczynki - mieszkanki Chorzowa Natalii Steckiewicz.
Wolontariuszami będą:
Aleksandra Majda, kl.IIc
Aleksandra Dokupil, kl. IIc
Monika Dubas, kl. IIc
Magdalena Fiołkowska, kl. IIc
Paulina Mizura, kl. IIc

Weronika Górecka, kl. IIc
Weronika Landkocz, kl. IIc
Agata Knapik, kl. IIe
Katarzyna Knapik, kl. IIe
Paulina Śliwińska, kl. IIe
Paulina Sówka, kl. IIe
Agnieszka Cichoń, kl. IIe
Klaudia Lorek , kl. Ia
Julia Gąsiorowska, kl. IaZachęcamy całą społeczność Curie do włączenia się do akcji - w poniedziałek
11.06.2018r w naszej szkole organizujemy zbiórkę koleżeńską na rzecz Natalii. Polegać ona będzie na
sprzedaży ciastek i słodkości własnego wypieku.
Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć do akcji prosimy o kontakt z pedagogiem szkoły panią Beatą
Benną lub panią Agnieszką Pellą. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 07.06.2018r (czwartek) o
godzinie 11.05 w sali nr 18.

6.06.2018
Fabian Kowalski wicemistrzem Polski
Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Fabian Kowalski zdobył srebrny medal w kategorii
+90 kg na odbywających się 1 i 2 czerwca w Pile Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych i
Juniorów Młodszych w Judo. Fabian, reprezentujący AZS AWF Katowice w finałowej walce uległ
tylko Wojciechowi Kordyalikowi z AZS Śląsk Wrocław.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

6.06.2018
Kolejna wizyta wolontariuszy EVS
25 maja br. nasze liceum odwiedzili wolontariusze z Turcji i Hiszpanii, odbywający staż w Fundacji
Bona Fides w Katowicach. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać przygotowanych przez
Praktykantów prelekcji na temat wybranych regionów Hiszpanii oraz na temat historii i kultury Turcji,
a także możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych.

28.05.2018
Mistrzynie Polski w plażowej piłce ręcznej
W miniony weekend w Parku Słupna w Mysłowicach odbyły się Mistrzostwa Polski juniorek w
plażowej piłce ręcznej. W rywalizacji 12 drużyn zwyciężyła drużyna KPR Ruch Chorzów. W składzie
zwycięskiej drużyny znalazły się trzy uczennice klasy II e naszego liceum: Wiktoria Bednarek,
Dominika Nimsz i Oktawia Mrozek. Mistrzyniom Polski serdecznie gratulujemy.

28.04.2018
Dzień Kultury Żydowskiej w Curie
Jeśli na początku był jeden świat - Eden, to jesteśmy predestynowani do tego, aby zbudować go na
nowo. W ten właśnie sposób zrodził się w pomysł projektu edukacyjnego, który pozwoliłby młodym
ludziom spojrzeć na przeszłość i zaczerpnąć z niej wnioski na budowę pozytywnej przyszłości, opartej
na zasadach wzajemnego szacunku, bez konieczności wyrzekania się własnych poglądów, czy
wartości.
CZYTAJ DALEJ W TUBIE CHORZOWA

26.04.2018
Sukces naszych uczniów w konkursie „Francja w moich oczach”
Niezmiernie miło nam poinformować, że 21 kwietnia br. Zuzia Krupa, uczennica klasy 1 B zajęła I
miejsce w miejskim konkursie piosenki francuskiej doskonale interpretując „La vie en rose” Édith
Piaf, natomiast Filip Cyndecki z klasy 2 A zajął II miejsce w konkursie na pracę plastyczną pt
„Francja w moich oczach - trzy kolory”. Gratulujemy naszym laureatom!

18.04.2018
Nagrody Korczakowskie
We wtorek 17 kwietnia 2018 roku w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala
wręczenia Nagród Korczakowskich 2018. Serdecznie gratulujemy naszym nauczycielom Pani
Agnieszce Pelli i Panu Krzysztofowi Grali uzyskania nominacji do tej nagrody.
Cieszymy się, że ich codzienna praca została doceniona.

11.04.2018
Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu
W czwartek 5 kwietnia 2018r reprezentacja naszej szkoły w składzie: Dominika Susek, Weronika
Błaszczyk, Katarzyna Knapik, Daria Gerlic, Dominika Długosz, Maciek Parzybok, Konrad Cholewa,
Mikołaj Winiarski zdobyła III miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu.
Serdecznie gratulujemy!

26.03.2018
EXIT TOUR 2018
26 marca br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie profilaktycznym EXIT TOUR,
którego organizatorem było Stowarzyszenie „Fala”. W zajęciach wzięły udział wszystkie klasy drugie
oraz wybrane pierwsze. Na kilkugodzinny program złożył się cykl warsztatów, które związane były z

uzależnieniami od narkotyków, agresją oraz radzeniem sobie z nią, a także z seksualnością i różnym
podejściem do niej kobiet i mężczyzn. Kolejnym tematem poruszanym podczas warsztatów był handel
ludźmi, a także zachowania i postawy, które mu przeciwdziałają. Wykładowcami i prowadzącymi
zajęcia byli profesjonalni psycholodzy i trenerzy, a także specjaliści pracujący na co dzień w
ośrodkach terapii uzależnień – wszyscy pracujący również z młodzieżą w różnego rodzaju akcjach
profilaktycznych. Cały program rozpoczął się - a potem zakończył - koncertem w wykonaniu
anglojęzycznego zespołu muzycznego, który przyjechał, aby wziąć udział w realizacji tego projektu.

19.03.2018
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „CHAMPION OF
ENGLISH” DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
Dyrekcja i nauczyciele języka angielskiego IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie serdecznie zapraszają
do udziału w międzyszkolnym konkursie „Champion of English” dla uczniów gimnazjów.
Uczestnicy wraz z opiekunami proszeni są o przybycie 13 kwietnia 2018 (piątek) o godz. 9.00.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: chorzowlo4@curie.edu.pl do dnia 5
kwietnia 2018 (środa).

19.03.2018
Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa "Towary Liryczne Agnieszki
Osieckiej"
W dniach od 21 do 22 maja 2018 roku w Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się piąty
Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa Towary liryczne Agnieszki Osieckiej. Przedsięwzięcie jest
imprezą cykliczną o zasięgu wojewódzkim, przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych województwa śląskiego. Uczestnicy prezentują utwory
autorstwa Agnieszki Osieckiej w dwóch kategoriach: Recytacja i Piosenka. Zwycięzcy konkursu
wezmą udział w Koncercie finałowym, który odbędzie się 28 maja 2018 r. w Chorzowskim Centrum
Kultury.
Zwracamy się z prośbą o pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych konkursem.
Informacje
na
temat
przedsięwzięcia
znajdują
się
na
stronie
www. chck.pl, www. curie.edu.pl oraz na Facebooku.

14.03.2018
Spotkanie z Tomaszem Sekielskim
Dnia 2 marca 2018 r. klasa 2c miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Tomaszem Sekielskim dziennikarzem znanym przede wszystkim z telewizji TVN oraz TVP, gdzie prowadził programy
informacyjne oraz prezentował swoje reportaże. Spotkanie odbyło się w chorzowskiej
Sztygarce. Tomasz Sekielski jest niezwykle szczerą osobą. Z chęcią opowiadał o swoim debiucie, o
początkach kariery i kulisach pracy dziennikarza. Gość przybliżył nam tematykę, jaką podejmuje w
swoim zawodzie, opowiedział o wydawnictwie, które prowadzi wraz z żoną, a mianowicie serii
wydawniczej "Od deski do deski", a także o swoich reporterskich podróżach.
W czasie spotkania publiczność miała okazję obejrzeć serię zdjęć wyświetlanych na ekranie z tych
właśnie wyjazdów, np. do Kosowa czy na Ukrainę, do których zaproszony gość dopowiadał ciekawe
anegdoty. Nie zabrakło oczywiście pytań publiczności związanych z twórczością, jak również życiem

prywatnym dziennikarza. Gość liczył na to, że spotkanie rozbudzi zapał do wykonywania zawodu,
jakim jest dziennikarstwo. Po pytaniach i udzieleniu odpowiedzi, nastąpiły podziękowania i
pożegnanie uczestników spotkania.
Alicja Mazurek

13.03.2018
Śląsko godka w Chorzowie, czyli jak kupiliśmy koło od roweru
20 finalistów wystąpiło w finale XXVII Konkursu Recytacji w Mowie Śląskiej, który odbył się w
Chorzowskim Centrum Kultury 9 marca. Jego uczestnicy i zaproszeni goście podkreślali, że był
niepowtarzalny. W tym roku wygrał uczeń naszej szkoły – Daniel Zimoch. Gratulujemy!
Uczestnicy wyłonieni podczas eliminacji reprezentowali grupy wiekowe od 1 klasy szkoły
podstawowej do klas ponadgimnazjalnych. Przyjechali do nas z Siemianowic Śląskich, Piekar
Śląskich, Tarnowskich Gór, Imielina, Bierunia, Radzionkowa, Świętochłowic, Istebnej i Chorzowa.
Jury w składzie: prof. dr hab. Mirosława Siuciak z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach jako przewodnicząca, prof. dr hab. Helena Synowiec i prof. dr hab. Danuta Krzyżyk z
Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz mgr
Halina Pisarkowa - polonistka w IV LO (obecnie na emeryturze, ale w jury od początku trwania
konkursu) oceniało tradycyjnie dobór tekstów, umiejętność posługiwania się gwarą i te elementy,
które składają się na poprawną recytację.
A teksty były niezwykle zróżnicowane, podobnie jak dobór tekstów źródłowych. Tradycyjnie
uczestnicy sięgnęli do Marka Szołtyska, ale w tym roku królowały teksty własne. Dowiedzieliśmy się
więc, jak było downij i dziś, o bajtlach z Janowskiego familoka, ło babskich koralach, co ma
wspólnego komputer i babcia, ło linach, młynach i nazwie Imielin.
Po raz pierwszy w 27-letniej historii konkursu, zwyciężył uczeń naszego liceum, Daniel Zimoch.
Opowiedział w tekście „Auto z giełdy”, jak to śląska rodzina wybierała się na giełdę, by zakupić nowe
auto, ale pieniędzy nie starczyło na jego zakup. Rodzina musiała zadowolić się hulajnogą i… kołem
od roweru.
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych klas I - III zajęła Joanna Mardaus z SP nr 3 w
Bieruniu. Drugie miejsce przyznano Ksaweremu Lewińskiemu z SP nr 2w Imielinie. Trzecie miejsce
zdobył Olivier Nowak z SP nr 13 w Siemianowicach Śląskich. Wyróżnienie otrzymał: Gabriel Franik
z MSP nr 1 w Piekarach Śląskich oraz Julia Kidawa z SP nr 15 w Tarnowskich Górach.
W kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV - VI pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Brol z SP
nr 15 w Tarnowskich Górach. Drugie miejsce miała Emilia Stankiewicz z SP nr 3 w Bieruniu, a
trzecie - Jakub Łytko z SP nr 2 w Imielinie. Wyróżnienie otrzymały: Martyna Kubica z SP nr 15 w
Chorzowie oraz Magdalena Walter z SP nr 25 w Chorzowie.
W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Daniel Zimoch z IV
Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie, który recytował tekst pt. "Auto z giełdy". Drugie miejsce
zdobyła Marta Fiedor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, a trzecie - Daniel Gorcziński z II
Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach. Wyróżnienie otrzymała Weronika Namysło z
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich.
Wygląda na to, że nasz konkurs pobił osobliwy rekord, gdyż jest najstarszym, najdłużej realizowanym
konkursem tego typu w regionie. A kto wie, czy w kategorii konkursów recytatorskich nie jest
najstarszym, a na pewno, jednym z najstarszych w Polsce.
Nie ulega wątpliwości, że przynosi to chlubę Naszej Szkole i jest powodem do dumy. Zresztą przed
nami kolejne wyzwanie: 30. konkurs coraz bliżej, choć kiedyś nie wierzyłem, że dotrwam do 10. Na
szczęście mamy ten komfort psychiczny i merytoryczny, że Panie Profesorki z Uniwersytetu
Śląskiego współpracują z nami od początku, a ich wiedza i kompetencje gwarowe nie mają sobie
równych w Polsce.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomagali w organizacji konkursu, a w szczególności naszym
uczennicom - Paulinie Dornie, Oldze Klimczyk, Dominice Brol, Sandrze Jędryce, Ewie Adamskiej.

Dziękuję klasie 3 c za dojrzałe zachowanie podczas finału, a także Chorzowskiemu Centrum Kultury
za wszelką pomoc w organizacji konkursu, które przynosi chlubę królewskiemu miastu Chorzów.
Grzegorz Zarzycki

8.03.2018
W Curie o gwarze śląskiej nie zapominamy
Chęć pielęgnowania gwary śląskiej sprawiła, że powstał konkurs na recytację w dialekcie. Jest on
organizowany przez nasze liceum dzięki prof. Grzegorzowi Zarzyckiemu. Tegoroczny już XXVII
Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej odbędzie się 09.03.2018r. W eliminacjach, które odbywały się w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie i Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
w Chorzowie, wyłoniono dwudziestu finalistów - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z całego Górnego Śląska, którzy będą recytowali teksty po śląsku w
Chorzowskim Centrum Kultury.
W jury zasiądą: jako przewodnicząca dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. dr hab. Helena Synowiec, prof.
Mirosława Siuciak, mgr Halina Pisarek.
Zapraszamy wszystkich do wysłuchania pięknej śląskiej godki, a wszystkim uczestnikom życzymy
powodzenia!
W naszym liceum zaś odbędzie się tego dnia po raz pierwszy w historii naszej szkoły, Dzień Śląski:
wśród atrakcji zapraszamy na prezentację bajki w śląskim klimacie pt: ”Kopciuszek” czytaną przez
prof. Reginę Frelich. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali też pokaz slajdów jako tło historii
Kopciuszka, w której występują jako aktorzy.
Każdy z uczniów będzie miał niepowtarzalną okazję skosztować prawdziwy śląski kołocz, a na
korytarzowych murach zawisną różne śląskie słówka.

27.02.2018
Wycieczka dydaktyczna do Medycznej Szkoły Policealnej w Zabrzu
20 lutego 2018 r. uczniowie klas trzecich, realizujących zakres rozszerzony z biologii, uczestniczyli w
zajęciach zorganizowanych przez Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Prof.
Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu. Uczelnia zaproponowała łącznie cztery warsztaty.
Po przybyciu na miejsce przedstawiono nam ogólne zalety szkoły. Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy i
rozeszliśmy się by zobaczyć jak wyglądają poszczególne kierunki. Mogliśmy zobaczyć pracę
elektroradiologa i jak obsługiwać aparaturę medyczną. Na kierunku Technika dentystyczna każdy miał
okazję własnoręcznie wykonać odlew szczęki, którą zabraliśmy do domu. Dostaliśmy również
wykonanego z gipsu górnego zęba „6”, który posiada 5 guzków. Mieliśmy okazję popatrzeć na pracę
studentów, którzy wykonywalii aparaty ortodontyczne. Kolejne warsztaty były prowadzone przez
higienistkę stomatologiczną. Nauczyliśmy się jak poprawnie dobierać szczoteczkę do zębów oraz w
jaki sposób należy ją trzymać. Następnym etapem było przedstawienie sali do masażu. Zobaczyliśmy
sprzęt jakiego używa się do poszczególnych rodzajów masaży.
Uczelnia ma wiele możliwości, które przedstawili nam jej pracownicy podczas całej wizyty. Każdy z
nas był zaangażowany w warsztaty. Z pewnością zdobyliśmy dodatkową wiedzę na temat
poszczególnych zawodów.
Ksena Świętek kl.IIIa

26.02.2018
Lekcja muzealna "Zaczęło się od ziarna..."
13 i 16 lutego 2018 r. uczniowie klas drugich, realizujących zakres rozszerzony z biologii,
uczestniczyli w zajęciach warsztatowych "Zaczęło się od ziarna..." w Muzeum Śląskim. Lekcja
muzealna była poświęcona roślinom uprawnym i użytkowym. Uczniowie podziwiali oryginalne
pozostałości roślin uprawnych, pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych. Zobaczyli również
przedmioty wykonane z roślin przez naszych przodków pochodzące z wykopalisk oraz współczesne
produkty i przedmioty codziennego użytku.

23.02.2018
„Spotkania z nauką” na WSPS
20 lutego 2018r. uczniowie naszej szkoły – chodzący na rozszerzenie z języka polskiego klas drugich zostali zaproszeni na zajęcia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Katowicach, bliżej
znanym jako Uniwersytet SWSP lub Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.
Uczelnia zaproponowała łącznie cztery warsztaty, każdy o innej tematyce. Pierwsza prelekcja nosiła
tytuł "ABC edukacji seksualnej" i była przeprowadzona przez mgr Aleksandrę Żyłkowską. Wykład
był pełen informacji na temat antykoncepcji, jej skuteczności oraz konsekwencji związanych z
rezygnacją z tego typu środków. Na kolejnych zajęciach, również przeprowadzonych przez mgr
Żyłkowską, poruszana była kwestia psychologii miłości. Spotkanie pozwoliło nam dowiedzieć się,
kiedy mija zakochanie, a kiedy zaczyna prawdziwa miłość oraz uwzględniło wszystkie odmiany tego
uczucia. Pozostałe warsztaty prowadzone były przez mgr. Kamila Zielińskiego. Pierwszy z
warsztatów nosił nazwę "Homo czy emo-sapiens - rola emocji w życiu człowieka" i uświadomił nam,
jak ważną rolę w życiu człowieka pełnią emocje, a także odpowiedział na nurtujące nas pytania,
dotyczące metod radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz rozpoznawaniem emocji innych ludzi.
Druga prezentacja dotyczyła strachu, jednej z emocji podstawowych i wyjaśniła, dlaczego strach jest
tak częstym zjawiskiem i jak wpływa na ludzkie decyzje oraz postępowanie.
Czas spędzony na uczelni z pewnością nie był czasem straconym – przeciwnie, każdy z uczestników
po zakończeniu warsztatów przekraczał mury uczelni jako ktoś bogatszy w wiedzę na temat zjawisk i
emocji niezwykle mu bliskich, bo przecież przeżywanych przez wszystkich.
Natalia Zielińska, kl. II c

20.02.2018
Zapraszamy do oglądania CURIErka
Po sześciu latach wraca na antenę szkolna telewizja. Chcemy Was zaprosić do obejrzenia pierwszego
odcinka CURIErka, w którym można zobaczyć m.in. relację z Festiwalu Artystycznych Talentów oraz
szkolnych Jasełek.
Chcemy podziękować Izie Spętanej z kl. Ib i Dominice Susek z kl Ia, że podjęły się tego niełatwego
zadania. Trzymamy kciuki za CURIErka i całą ekipę.

15.02.2018
Bardzo dobry występ Moniki Hojnisz w Pjongczang
Monika Hojnisz była najlepsza z Polek i zajęła wysokie, szóste miejsce w biathlonowym biegu
indywidualnym na 15 kilometrów. Monika pomyliła się na strzelnicy zaledwie raz, ale nawet gdyby
była bezbłędna nie zajęłaby miejsca na podium. Do najlepszej Hanny Oeberg straciła 1:54.8 sekundy.
Gratulujemy znakomitego występu na igrzyskach olimpijskich!
Weronika Nowakowska uplasowała się na 21 pozycji, Krystyna Guzik zajęła 52, a Magdalena
Gwizdoń 83 miejsce.

Do najlepszej straciła 1:54.8 sekundy
Czytaj więcej na https://eurosport.interia.pl/raporty/raport-pjongczang-2018/aktualnosci/newspjongczang-2018-hojnisz-szosta-na-15-km-stracona-szansanowa,nId,2522626#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Do najlepszej straciła 1:54.8 sekundy
Czytaj więcej na https://eurosport.interia.pl/raporty/raport-pjongczang-2018/aktualnosci/newspjongczang-2018-hojnisz-szosta-na-15-km-stracona-szansanowa,nId,2522626#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Do najlepszej straciła 1:54.8 sekundy
Czytaj więcej na https://eurosport.interia.pl/raporty/raport-pjongczang-2018/aktualnosci/newspjongczang-2018-hojnisz-szosta-na-15-km-stracona-szansanowa,nId,2522626#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

28.01.2018
Pożegnanie
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że pogrzeb Eweliny Szołtysek, uczennicy klasy II c, odbędzie się
we wtorek 30 stycznia 2018 roku. Msza święta zostanie odprawiona o godzinie 12.00 w Kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach Piaśnikach. Uroczystości pogrzebowe odbędą
się po mszy na cmentarzu parafialnym.
Łączymy się w bólu z rodziną Ewelinki.
„Nie chcemy, bracia, byście nie wiedzieli o losie tych, którzy umierają. Nie smućcie się zatem, jak
inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to wraz z
Nim Bóg przywróci do życia także tych, którzy zasnęli zjednoczeni z Jezusem. [...] tymi słowami
pocieszajcie jedni drugich” (1 Tes 4, 13–14.18)

26.01.2018
Jeden weekend – dwie nagrody
Uzdolniona wokalnie uczennica klasy I b Zuzanna Krupa podczas Konkursu Kolęd i Pastorałek
Polskich organizowanego przez Gimnazjum nr 8 we współpracy z MDK Batory i parafią pw. Jezusa
Dobrego Pasterza w Chorzowie wyśpiewała I miejsce w kategorii solista. Natomiast w czasie IV
Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Polskich w Pajęcznie k/Łodzi zdobyła II lokatę.
Serdecznie gratulujemy!

22.01.2018

Wizyta wolontariuszy z Gruzji
16 stycznia br. nasze liceum odwiedzili wolontariusze z Gruzji i przeprowadzili zajęcia w języku
angielskim, których celem było zaprezentowanie ich ojczystego kraju, jego historii, kultury, kuchni, a także
zachęcenie młodych ludzi do udziału w programie Erasmus +, a w szczególności w akcji EVS – European
Voluntary Service. Na co dzień Max i David są zaangażowani w działalność katowickiego Stowarzyszenia
Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

19.01.2018

I Chorzowskie Targi Bezpieczeństwa
W dniu 16 stycznie br. odbyła się inauguracja Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa, z tej okazji
uczestniczyliśmy w I Chorzowskich Targach Bezpieczeństwa. Inicjatywa ma na celu poprawę
bezpieczeństwa w naszym mieście, propagowanie dobrych postaw oraz zaangażowanie jak największej
liczby osób we wspólnie realizowane działania.
Uczniowie klasy 1b wraz z prof. Beatą Benną udali się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
przy ul. Katowickiej 123, gdzie odbywały się targi. Mieli oni możliwość wziąć udział m.in. w warsztatach
z pierwszej pomocy, pokazie tresury psów policyjnych, pokazie technik samoobrony, a także użyć
alkogogli oraz narkogogli. Na sam koniec odbyło się zwiedzanie budynku straży, podczas którego
mogliśmy zasiąść w wozie strażackim i przekonać się, co się w nim znajduje oraz do czego służy.
Wiktoria Gutkowska, kl. Ib

19.01.2018

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018
14 stycznia br. odbył się 26 Finał WOŚP, którego celem w tym roku było pozyskanie funduszy „dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Wśród wolontariuszy znalazło się 25 uczniów naszego
liceum:
Natalia Passon, kl. Ia
Agnieszka Cichoń, kl. IIe
Oktawia Kowalska, kl. Id Katarzyna Zięba, kl. IIe
Agnieszka Matysek, kl. IIa Rafał Zaremba, kl. IIe
Natalia Zielińska, kl. IIc
Ksena Świętek, kl. IIIa
Aleksandra Majda, kl. IIc Patrycja Antosz, kl. IIIa

Weronika Landkocz, kl. IIc Daria Gerlic, kl. IIIa
Weronika Górecka, kl. IIc Daniela Otręba, kl. IIIa
Paulina Mizura, kl. IIc
Piotr Szymczyk, kl. IIIb
Katarzyna Pietraszek, kl. IIc Jacek Bilik, kl. IIIb
Anna Brzeziecka, kl. IId
Martyna Szczukiewicz, kl. IIIc
Laura Dąbek, kl. IIe
Dominika Brol, kl. IIIc
Weronika Świąder, kl. IIe Paulina Dorna, kl. IIIc.
Paulina Sówka, kl. IIe
Nasi wolontariusze kwestowali w chorzowskim sztabie WOŚP działającym przy Zespole Szkół
Technicznych Nr 1 w Chorzowie. Została w nim zebrana łączna kwota 71.424,79 zł. Wśród wolontariuszy
wspaniale wyróżnił się uczeń naszej szkoły Rafał Zaremba, który zebrał do swojej puszki rekordową kwotę
2.644,41 zł.
Gratulujemy wszystkim wolontariuszom i dziękujemy za wielkie serce

16.01.2018

Projekt z klasą
Miło nam poinformować, że projekt "Żydzi. Swoi czy obcy?" zyskał uznanie kapituły konkursowej Nowej
Ery i otrzymał grant na realizację przedsięwzięć związanych z programem. Naszą szkołę w ósmej edycji
konkursu "Projekt z klasą" reprezentował również projekt Step aerobic-aktywność dla każdego. Dzięki tym
inicjatywom po raz kolejny szkoła otrzymała certyfikat: Dobrze zaprojektowana szkoła.
Gratulujemy Panu prof. Krzysztofowi Grali i Pani prof. Celinie Konieczny wygranej w konkursie, a Pani
prof. Agnieszce Pelli ciekawej koncepcji projektu edukacyjnego.
Dziękujemy również uczniom zaangażowanym w realizację projektów za podejmowanie wyzwań
edukacyjnych.

16.01.2018

Sukcesy Darii Gembickiej
Pierwsze zawody tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Biathlonu „Celuj w Igrzyska”,
odbywającej się w Jakuszycach od 9 do 12 stycznia, za nami. Nasza uczennica Daria Gembicka z klasy I d
zajęła pierwsze miejsce zarówno w biegu indywidualnym juniorek młodszych, jak i w drugim dniu
zawodów, tym razem w biegu sprinterskim. Serdecznie gratulujemy Darii podwójnego złota oraz
powołania na zgrupowanie Kadry Młodzieżowej, które odbędzie się w Obertilliach w Austrii.

22.12.2017

Po wigilijnym spotkaniu...
Przedpołudniowemu piątkowemu spotkaniu w auli towarzyszyła przepiękna, nastrojowa scenografia. W
świąteczny klimat wprowadzili nas piosenkami zespołu Universe nasi uczniowie: Natalia, Eliza, Justyna,
Przemek i Piotrek oraz ksiądz Bartłomiej Dylong, który po raz kolejny przygotował dla nas niezapomniane
spotkanie. Mamy nadzieję, że słowa które padły w auli podczas spotkania skłonią do refleksji.

22.12.2017

XVI Akcja Ciacho dla Zosi – podsumowanie.
W dniu 8 grudnia 2017 roku, ramach Akcji Ciacho, przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na rzecz
Zosi Olszówki. Dziewczynka urodziła się z zespołem wad wrodzonych i wymaga intensywnej, kosztownej
rehabilitacji. Organizatorem zbiórki była Fundacja Słoneczko, ul. Stawnica 33A, 77-400 Złotów. Na
podstawie zezwolenia nr 235/2016/2474/OR (na mocy decyzji MAiC zezwalającej na organizację zbiórki
Nr 2015/2733/OR) zebrano kwotę 30 tysięcy 910 zł, która została przelana na konto Zosi w Fundacji
Słoneczko.
Zbiórka miała miejsce w Akademickim Zespole szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego
36 i IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Curie Skłodowskiej, w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 34.
Szanowni Państwo,
do podania tych faktów jesteśmy zobowiązani, gdyż prawo wymaga, by sprawozdanie z przeprowadzonej
zbiórki zostało zamieszczone w internecie razem ze wszystkimi numerami pozwoleń.
Najważniejsze jest to, że jesteście Państwo fantastyczni! Dzięki Waszemu zaangażowaniu i poświęceniu
XVI Akcja Ciacho była rekordowa pod wieloma względami, a wysokość zebranej kwoty oznacza, że
rodzice Zosi przez wiele miesięcy nie będą musieli się martwić, skąd wziąć pieniądze na leczenie córeczki.
Dziękuję gorąco Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom i Absolwentom, a także wolontariuszom, za udział w
tym przedsięwzięciu. Dziękuję Dyrekcji Naszej Szkoły za wszelką pomoc w realizacji Akcji Ciacho.
Poświęcenie dla drugiego człowieka jest rzeczą cenną i pożądaną, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. A
pomoc dziecku jest rzeczą bezcenną.
Grzegorz Zarzycki

20.12.2017

Sukces Małgosi Zagórnik w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
"Na kartkę bożonarodzeniową""
W niedzielę 17 grudnia w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie podczas Śląskiej Wiliji
zostały ogłoszone wyniki Wojewódzkiego Konkursu „Na kartkę bożonarodzeniową”. Podczas oceny prac
brana była pod uwagę oryginalność, nawiązanie do tradycji, wykorzystanie materiałów naturalnych oraz
dziedzictwo kulturowe regionu. Jury miało niełatwe zadanie, ponieważ na konkurs wpłynęło aż 1168 prac.
Tym bardziej cieszy 1 miejsce Małgosi w najstarszej z czterech kategorii wiekowych.
Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!

18.12.2017

Bieg Dziewięciu Górników
16 grudnia ma dla Śląska szczególną wartość. W 1981 r. podczas pacyfikacji kopalni Wujek zginęło
dziewięciu strajkujących górników. Od kilku lat młodzież śląskich szkół czci pamięć poległych,
uczestnicząc w Biegu Dziewięciu Górników organizowanym przez ŚCWiS. Nie mogło w nim zabraknąć
reprezentacji Curie. Pod opieką p. Krzysztofa Grali udział wzięli Ewa Bańczyk, Weronika Wacławska,
Kamila Sojka, Dominika Rzymowska, Hripsime Manukyan z klasy 1c oraz Jakub Białas i Paweł
Mieleszczuk z klasy 1b.
Zdjęcia wykonał Paweł Mieleszczuk.

17.12.2017

XXXII Curie Mundial
W dniu 15.12.2017r. odbyły się mecze finałowe XXXII Curie Mundialu. Tegorocznymi zwycięzcami
zostali Bartosz Pawlyta i Mateusz Gawron. Drugie miejsce zajęli Damian Taborski i Jakub Losa. Na
trzecim miejscu uplasowali się Adrian Nalepa i Daniel Zawada. Miejsce czwarte przypadło Tomaszowi
Gołębiowskiemu i Danielowi Rybarkowi.
Gratulujemy zwycięzcom.
Do zobaczenia za rok. :)

15.12.2017

Świąteczny konkurs na ozdobę bożonarodzeniową rozstrzygnięty
Hol Urzędu Miasta zdobi niezwykła choinka, którą przystrajają dzwonki zrobione z odpadów
komunalnych. Pomysł może budzić uśmiech na twarzach, ale zrobienie ozdoby ze śmieci nie jest wcale
proste. Zadania podjęły się dzieci i młodzież chorzowskich szkół. Nie mogło zabraknąć w tej rywalizacji
reprezentantów Curie. Kreatywność naszych uczennic została doceniona. W swojej kategorii wiekowej
Małgorzata Zagórnik zajęła pierwsze, a Wiktoria Mateja drugie miejsce. Gratulujemy wygranej!

12.12.2017

XVII Miejski Konkurs Poetycki ,,O Złotą Jesienną Chryzantemę im.
Haliny Kunysz”.
... a jednak "niektórzy lubią poezję". Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczennica klasy 2b Alicja Leśniak
zdobyła I miejsce w XVII Miejskim Konkursie Poetyckim "O Złotą Jesienną Chryzantemę im. Haliny
Kunysz”. Alicji serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne spotkania z twórczością autorki.

... a jednak "niektórzy lubią poezję". Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczennica klasy 2b Alicja
Leśniak zdobyła I miejsce w XVII Miejskim Konkursie Poetyckim "O Złotą Jesienną Chryzantemę im.
Haliny Kunysz”. Alicji serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne spotkania z twórczością autorki.
... a jednak "niektórzy lubią poezję". Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczennica klasy 2b Alicja Leśniak
zdobyła I miejsce w XVII Miejskim Konkursie Poetyckim "O Złotą Jesienną Chryzantemę im. Haliny
Kunysz”. Alicji serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne spotkania z twórczością autorki.

11.12.2017

Mikołajkowe zawody pływackie.
W dniu 10.12.2017 roku uczniowie naszej szkoły - wolontariusze współorganizowali Zawody pływackie z
okazji Mikołajek dla dzieci z chorzowskich przedszkoli i szkół podstawowych. W tym roku Mikołaj rozdał
prezenty
110
dzieciom
z
Chorzowa.
Nasi uczniowie - ratownicy i kursanci dzielnie pełnili służbę ratowniczą pilnując bezpieczeństwa małych
pływaków.
Pod opieką pani Agnieszki Pella oraz Michała Pella dyżur ratowniczy pełnili: Sandra Koziara, Dominika
Susek, Maciej Szecel, Mikołaj Winiarski, Rafał Nowicki, Katarzyna Boduch, Mateusz Klimczyk.
Dziękujemy

11.12.2017

Świąteczne zawody łyżwiarskie
W dniu 07.12.2017 roku reprezentacja naszej szkoły w składzie:
Wiktoria Baucz, Weronika Błaszczyk, Ewa Adamska, Ksenia Korepta, Daria Eliasz, Marcel Ścigała, Paweł
Wierzchowski, Damian Paszek, Mikołaj Winiarski zdobyła III miejsce w Świątecznych Zawodach
Łyżwiarskich Szkół Ponadgimnazjalnych.
Serdecznie gratulujemy!

11.12.2017

Dzień Patrona
W piątek 8 grudnia, w dniu imienin Marii Skłodowskiej-Curie świętowaliśmy w naszej szkole Dzień
Patronki. Ponieważ 7 listopada tego roku przypadła 150. rocznica jej urodzin, tegoroczny Dzień Patrona
był szczególny. W szkole nie brakowało gości. Odbyły się prelekcje naukowe pracowników Uniwersytetu
Śląskiego i Politechniki Śląskiej oraz pokazy chemiczne. O patronce w niecodzienny sposób opowiedzieli
na lekcjach również nasi nauczyciele: Grażyna Młynarz, Danuta Październik, Agnieszka Pella, Krzysztof
Grala i Wojciech Kwaśny.
Obchodom towarzyszyły konkursy: Konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie i promieniotwórczości,
konkurs na poster dydaktyczny oraz konkurs na humorystyczny mem związany z naszą patronką. W
pracowniach i na szkolnych korytarzach prezentowane były plakaty dotyczące naszej wybitnej rodaczki.
Dzień Patrona uwieńczony został spotkaniem społeczności Curie i zaproszonych gości w auli, gdzie w
ciekawy sposób sceny z życia noblistki przedstawili uczniowie klasy III a. Tam też nastąpiło wręczenie
nagród zwycięzcom konkursów.
Obok płaskorzeźby Marii Skłodowskiej-Curie tradycyjnie pojawiła się róża.

7.12.2017

Mikołaj 2017
06.12.2017 roku naszą szkołę odwiedzili specjalni goście. Mikołaj częstował grzecznych cukierkami, a
tych których miał zapisanych na liście niegrzecznych prosił o wykonanie zadań specjalnych. Zobaczcie
sami:

5.12.2017

Projekt z klasą
Dwa projekty edukacyjne naszej szkoły zostały zgłoszone do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu
wydawnictwa Nowa Era - Projekt z klasą: Step aerobik - aktywność dla każdego p prof. Agnieszki Pelli
oraz Żydzi. Swoi czy obcy? p. prof. Krzysztofa Grali i p. prof. Celiny Konieczny. Oprócz nagród

przyznanych przez kapitułę konkursu internauci wyłonią w głosowaniu internetowym 10 zwycięskich
projektów. Głosowanie trwa od dnia 4 grudnia 2017 r. do 14 grudnia 2017 r. Żeby zagłosować na wybrany
projekt należy podać swój adres e-mailowy. Głosowanie jest bezpłatne, codziennie można oddać jeden
głos.
Głosować można tutaj:
Step aerobik - aktywność dla każdego.
Żydzi. Swoi czy obcy?

1.12.2017

Nagrody Prezydenta
27 listopada w Miejskim Domu Kultury Batory odbyło się rozdanie nagród Prezydenta Miasta Chorzów za
wybitne osiągnięcia sportowe w minionym roku. Nie zabrakło na nim również uczniów naszego liceum.
Gratulacje z rąk władz otrzymali Katarzyna Knapik, Agata Knapik, Paulina Śliwińska oraz Marcel Ścigała.

27.11.2017

Warsztaty językowe
17 listopada br. w naszym liceum gościli wolontariusze z Francji i Hiszpanii, którzy przeprowadzili dla
klasy 2a i 1c zajęcia kulturowo-językowe. Zagraniczni studenci przebywają w Polsce od września biorąc
udział w wolontariacie europejskim w ramach programu Erasmus+, a na co dzień uczestniczą w
działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich. Maëva, wolontariuszka z Francji
zaprezentowała Francję, a w szczególności region Owernię i rodzinne miasto Lyon, natomiast Max
przybliżył uczniom Katalonię, jej zwyczaje, typowe potrawy i znane postaci tego regionu. Spotkanie było
okazją do wymiany opinii na temat wolontariatu europejskiego oraz stereotypów związanych z różnymi
krajami i spostrzeżeniami wolontariuszy na temat Polski.

27.11.2017

Wizyta na Uniwersytecie Śląskim
Na zaproszenie dr Cecylii Tatoj uczniowie naszego liceum uczestniczyli 23 listopada br. w imprezie
edukacyjnej popularyzującej język i kulturę hiszpańską pt. „Dzień Erasmusa. Kierunek Hiszpania”
zorganizowanej przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki w Sosnowcu. Na początku uczniowie
wysłuchali wykładu pt. „Ten wspaniały Erasmus!” na temat możliwości jakie daje Program Erasmus+, a
następnie prezentacji w języku hiszpańskim na temat Wysp Kanaryjskich. Na zakończenie uczniowie mieli
możliwość uczestniczyć w wystąpieniu mgr Xabiera Vázqueza Casanovy na temat Galicji. Całość była
przeplatana konkursami wiedzy na temat Hiszpanii oraz różnymi quizami.

2311.2017

Projekt "Stop cyberwolce"
We wtorek w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach III edycji projektu STOP
CYBERWOLCE, w których uczestniczyły klasy pierwsze i drugie. Na początku spotkania uczniowie
obejrzeli przedstawienie teatralne, którego celem było uwrażliwienie na sprawy związane z przemocą, z
jaką można się spotkać w Internecie. Przedstawienie przygotowane przez młodzieżową grupę Teatru
Forum pokazywało historię młodej dziewczyny, której zazdrosne koleżanki wrzuciły kompromitujące
zdjęcie do Internetu. Od tego czasu dziewczyna była obrażana i wyśmiewana na każdym kroku w szkole.
Nie miała z niczyjej strony pomocy, ponieważ nawet jej tata był bardzo zabiegany i wiecznie zajęty.
Niestety, całe przedstawienie nie było zakończone często wyczekiwanym przez widzów happy end’em.
Po przedstawieniu każdy z uczestników mógł zadać aktorom pytanie, dotyczące motywacji podczas
podejmowania decyzji o takim czy innym działaniu. Poza tym widzowie mogli wcielić się w rolę
pierwszoplanowej postaci i zareagować w inny sposób niż aktorka. Następnie po krótkiej prelekcji
prowadzącej warsztaty Marty Płacheckiej, odbył się wykład psychologa na temat naszych praw i
obowiązków w Internecie. Po zakończeniu nasi uczniowie mieli masę pytań, na które prowadzący bardzo
chętnie odpowiadali. Wszyscy uczestnicy wrócili do klas bardzo usatysfakcjonowani i zadowoleni z tego,
że tak wiele wynieśli z tych warsztatów.
Daniel Zimoch
kl. Ib

21.11.2017

Warsztaty w Muzeum Śląskim
W piątek 17 listopada 2017 r. klasa III c wzięła udział w warsztatach, które odbyły się w Muzeum Śląskim.
Podczas interesującej wizyty uczniowie wykonywali w grupach kolaż utrwalając jednocześnie wiadomości
dotyczące kubizmu, dadaizmu i surrealizmu.

20.11.2017

XVI Bieg Niepodległości
W dniu 10 XI 2017 r. delegacja naszej szkoły w składzie: Ksenia Korepta, Julia Osiecka, Jakub Białas,
Daniel Zimoch, Artur Jabłonka, Maciej Parzybok, Damian Paszek, Michał Bednara oraz Konrad Cholewa
pod opieką p. prof. Michała Pelli wzięła udział w XVI Biegu Niepodległości.

16.11.2017

Prezent pod choinkę - podziękowania
Bardzo serdecznie dziękuję uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za włączenie się
w akcję „Prezent pod choinkę”. W tym roku udało nam się zrobić aż 16 paczek. Wszystkie upominki trafią
do najbiedniejszych dzieci w domach dziecka, świetlicach, szpitalach i kościołach na Ukrainie, Białorusi i
Rumunii.
Beata Wróblewska

14.11.2017

Ciacho dla Zosi
W tym roku, w ramach kolejnej Akcji Curie-Ciacho, będziemy pomagać małej Zosi Olszówce.
Zofia urodziła się jako wcześniak w 32 tygodniu ciąży z wagą 1416g i z zespołem wad wrodzonych:
zarośnięciem przełyku z przetoką żołądkowo tchawiczą ( jednym słowem dziewczynka nie ma przełyku),
zarośnięciem odbytu, całkowitym odwróceniem trzewi, żołądkiem w klatce piersiowej, serduszkiem
umiejscowionym całkiem po prawej stronie klatki piersiowej. W czwartym miesiącu życia ujawniło się
również wodogłowie, oraz całkowity i nieodwracalny niedorozwój prawego płuca. Zosia karmiona jest
przez gastrostomię, oddycha za pomocą rurki tracheostomijnej, ma utworzoną przetokę ślinową, by moc
usuwać ślinę z jamy ustnej, a także wszczepioną zastawkę komorowo-otrzewnową z powodu wodogłowia.
Rekonstrukcja przełyku wciąż jest w fazie planowania, tylko szpital kliniczny w Warszawie wstępnie
podjął się leczenia operacyjnego, jednak by zabieg był możliwy, dziewczynka musi być w dobrej formie
fizycznej.
Zosia skończyła 13 miesięcy, jest bardzo opóźniona psychoruchowo - nie trzyma główki, nie siedzi sama,
na razie potrafi tylko przekręcać się z boku na bok. Potrzebna jest intensywna rehabilitacja, a jej koszt
wynosi ok. 1500 zł, miesięcznie. Niezbędne jest także urządzenie multifunkcyjne z pionizatorem Baffin.
Niestety jego koszt to 8000 zł., NFZ refunduje jedynie 3200 zł.
Mimo swoich ograniczeń, Zosia jest uśmiechniętą, kontaktową i ciekawą świata dziewczynką, której
chcemy zapewnić pomoc, by mogła kiedyś być samodzielną kobietą. Możliwości finansowe rodziców są
bardzo ograniczone. Więcej informacji na temat dziewczynki można znaleźć na facebooku (Zosia
Olszówka, Chorzów)
Zapraszamy do zakupu ciast, które będziemy sprzedawać w dniu 8 grudnia 2017 r. Koszt jednej blachy (co
najmniej 16 kawałków) to 50 zł. Szczególnie zachęcamy do zakupu firmy i osoby prywatne, ciasta
dowieziemy pod wskazany adres w dniu 8 grudnia w godzinach 9-15. Zamówienia można składać u
naszych przedstawicieli lub pod numerem telefonu: (Paulina: 536 019 684).
Organizator Akcji Ciacho
Grzegorz Zarzycki

14.11.2017

Cyprian Nocoń "Przed premierą"
W czwartek 9 listopada 2017 roku w Galerii Sztuki Współczesnej „Fra Angelico” w Katowicach odbył się
wernisaż wystawy naszego absolwenta Cypriana Noconia. Zaprezentowany na niej cykl obrazów i
rysunków opatrzony został przez autora tytułem: Przed premierą. Wśród uczestników wernisażu znaleźli
się miedzy innymi: biskup Adam Wodarczyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik z Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Ireneusz Walczak z Akademii Sztuk Pięknych (promotor i opiekun
artystyczny Cypriana Noconia).
Listopadowa wystawa naszego absolwenta była jego 10. wystawą indywidualną, ale pierwszą po
ukończeniu studiów na katowickiej ASP.
Gratulując sukcesu, jakim niewątpliwie jest prezentacja swojej twórczości w prestiżowej galerii, życzymy
Cyprianowi weny twórczej i wielu kolejnych wystaw.
Wystawa będzie czynna do 7 grudnia 2017 roku. Uczniów i absolwentów zachęcamy do odwiedzenia
galerii przy ul. Jordana 39 w Katowicach.
Roman Herrmann

14.11.2017

"Żydzi. Swoi czy obcy?"
Kolejne spotkanie w ramach projektu "Żydzi. Swoi czy obcy?" za nami. Tym razem zwiedzaliśmy Dom
Pogrzebowy oraz cmentarz żydowski w Gliwicach. Podczas warsztatów można było dowiedzieć się wiele o
obyczajowości Żydów, a zwłaszcza o roli kobiety w judaizmie. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 grudnia
w siedzibie IPN w Katowicach i będzie poświęcone historii Żydów tuż przed II wojną światową.
Krzysztof Grala

8.11.2017

Tytuł Mistrza Europy obroniony!
W holenderskim mieście Landgraaf odbyły się Mistrzostwa Europy sztuk walki Federacji IMAF-Europe.
Absolwent naszego liceum Dawid Zawada obronił tytuł Mistrza Europy w kategorii Kata Kobudo zdobyty
przed rokiem.
Dawidowi gratulujemy utrzymania mistrzowskiej formy i życzymy kolejnych sukcesów.

6.11.2017

XXXII Curie Mundial
Już niebawem w naszej szkole rusza kolejny turniej dwójek piłkarskich. Zapisy do XXXII Curie
Mundialu będą przyjmowane do 24.11.2017 r. u nauczycieli wychowania fizycznego lub pocztą
elektroniczną na adres curie.mundial@op.pl. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się 27.11.2017 r. w
auli podczas dużej przerwy.

6.11.2017

Pola Nadziei
28 i 29 października 2017 r. w ramach akcji POLA NADZIEI uczniowie IV LO im. M. Skłodowskiej –
Curie wzięli udział w kweście na rzecz chorzowskiego hospicjum. Wolontariusze, wśród których byli
następujący uczniowie:

Daniel Rutka, kl. Ia
Kamila Gwara, kl. Ia
Dominika Susek, kl. Ia
Patryk Gruszecki, kl. Ia
Ewa Bańczyk, kl. Ic
Zuzanna Kalka, kl. Id
Aleksandra Jańczewska, kl. Id

Mikołaj Winiarski, kl. Id
Mateusz Kamiński, kl. Id
Aleksander Mazurek, kl. Id
Agnieszka Cichoń, kl. IIe
Paulina Sówka, kl. IIe
Weronika Świąder, kl. IIe
Marcel Ścigała, IIIb
Adrian Nalepa, kl. IIIb
Piotr Szymczyk, kl. IIIb
Sandra Jędryka, kl. IIIb
Jacek Bilik, kl. IIIb
zebrali łącznie 2410 zł.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za empatię oraz chęć niesienia pomocy.

6.11.2017

Prezent pod choinkę
Dołącz do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”. Zrób prezent dla najuboższych dzieci
z Ukrainy, Białorusi i Rumunii. Szczegóły w szkolnej bibliotece.

27.10.2017

Film naszych uczniów nagrodzony!
W czwartek 26 października w Szkole Podstawowej nr 27 w Bytomiu Łagiewnikach odbył się finał I
Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „Jesteśmy stąd”. Ekipa naszej szkoły: Paweł Cieślak, Robert Bryłka
i Patryk Węglorz pod opieką pana prof. Krzysztofa Grali zrealizowała film pt. „Wkład ewangelików w
rozwój Chorzowa”. Film został doceniony przez jury konkursowe i zajął trzecie miejsce.
Konkurs, który objęło patronatem Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego, zaszczycił obecnością
biskup ewangelicki Marian Niemiec i prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki.
Gratulujemy serdecznie sukcesu.

26.10.2017

Plebiscyt Lwice Biznesu 2017 rozstrzygnięty
W piątek 20 października w Warszawie odbył się finał 3. edycji plebiscytu Lwice Biznesu 2017
organizowanego przez Magazyn ludzi biznesu - Law Business Quality. Nasza absolwentka Agata
Norek otrzymała nagrodę w kategorii Działalność artystyczna oraz tytuł "Lwicy Businessu" m.in. za
działalność w ramach stowarzyszenia Shields Against Violence e.V., za innowacyjny pomysł ARTraumy
oraz osiągnięcia związane z projektem "Tarcze obronne”.
Serdecznie gratulujemy prestiżowego wyróżnienia!

23.10.2017

Nauczyciel na medal
Nauczyciel naszej szkoły Krzysztof Grala został nominowany przez Samorząd Uczniowski do plebiscytu
"Nauczyciel na medal". Trzymamy kciuki!

18.10.2017

Projekt edukacyjny "Żydzi. Swoi czy obcy?"
Uwaga uczestnicy projektu edukacyjnego "Żydzi. Swoi czy obcy?". Najbliższy wyjazd edukacyjny
odbędzie się 8 listopada. Szczegóły i zgody do odebrania u p. Krzysztof Grali.

13.10.2017

IV Rajd Rowerowy
Podczas tegorocznego IV Rajdu Rowerowego pogoda skutecznie utrudniała nam dotarcia do celu, a
przeciwieństwa losu jeszcze bardziej to komplikowały. Rozprawiliśmy się jedną pękniętą dętkę, a 2 km
dalej pojawiła się kolejna . Ostatecznie daliśmy się pokonać i nie dotarliśmy do wyznaczonego celu, ale
mimo wszystko wróciliśmy do domu radośni, uśmiechnięci i odrobinę mokrzy mając 23 km nakręcone.

12.10.2017

Agata Norek nominowana do tytułu Lwica Biznesu 2017
Nasza absolwentka dr Agata Norek została nominowana do tytułu Polskiej Lwicy Biznesu w kategorii
„Działalność artystyczna”. Organizatorem tego konkursu, którego celem jest promowanie kobiet dążących
skutecznie i konsekwentnie do samorozwoju i sukcesu, jest magazyn Law Business Quality.
Agacie życzymy aby jej postawa i dorobek znalazły uznanie w oczach konkursowego jury.

10.10.2017

Wycieczka klasy Ic
W piątek 6 października byliśmy na wycieczce klasowej w Bielsku-Białej. Dotarliśmy tam pociągiem, w
którym już rozpoczęła się integracja klasy. Po dotarciu do Bielska poszliśmy do kościoła im. Marcina
Lutra. Pastor opowiedział nam o historii Luteran oraz o samym kościele. Następnie udaliśmy się do
muzeum poświęconego rodowi Sułkowskich. Po interesującej wystawie o historii miasta i reformacji
udaliśmy się do restauracji na obiad. Potem przeszliśmy na dworzec, z którego odjechaliśmy do Katowic w stronę zachodzącego słońca.
Dawid Bzura
Kuba Widera
Kl. I c

10.10.2017

XII Rajd "CURIE"
W piątek 29.09.2017 odbył się kolejny, już dwunasty, Rajd "Curie". Wzięło w nim udział 50 uczniów oraz
trójka opiekunów p. Agnieszka Pella, p. Michał Pella oraz ks. Bartłomiej Dylong. Trasa rajdu wiodła
początkowo zielonym szlakiem z Międzybrodzia Żywieckiego do przełęczy Isepnickiej. Później zielony
szlak zmienił kolor na czerwony, który doprowadził nas do punktu widokowego Kiczera. Następnie
przeszliśmy na szczyt góry Żar (761 m n.p.m.) gdzie chwilę odpoczęliśmy. Dalej podążając czerwonym
szlakiem zeszliśmy do zapory wodnej w Porąbce, gdzie znajduje się druga co do wielkości elektrownia
szczytowo-pompowa w Polsce (po elektrowni Żarnowiec) i jedyna w kraju elektrownia podziemna
mieszcząca
się
w
Międzybrodziu
Bialskim.
Już teraz zapraszamy na kolejny Rajd "CURIE", który odbędzie się wiosną.

6.10.2017

Ścieżka wiedzy o roślinach egzotycznych
26 września i 5 października 2017 r. uczniowie klas trzecich realizujących zakres rozszerzony z biologii
uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych w gliwickiej Palmiarni. Licealiści uczestniczyli w programie
„Ścieżka wiedzy o roślinach egzotycznych” i otrzymali stosowny certyfikat. Poznali rośliny użytkowe,
tropikalne, sukulenty oraz bogactwo palm i bambusów.

25.09.2017

Interaktywne wykłady "Biorobotyka"
15 września 2017r. uczniowie klas drugich realizujących zakres rozszerzony z biologii uczestniczyli w
interaktywnych wykładach „Biorobotyka” organizowanych przez Uniwersytet Śląski.
Jednym z nich był wykład dotyczący ciekawych aspektów anatomii i fizjologii serca z wykorzystaniem
manipulatora chirurgicznego (robot kardiochirurgiczny Robin Heart z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w
Zabrzu). Kolejny dotyczył pokazu materiałów biomedycznych przeznaczonych do wytwarzania sztucznych
narządów, protez czy implantów. W trakcie ostatniego każdy uczeń mógł dotknąć i zobaczyć sztuczne
narządy wydrukowane w 3D.
Być może nasi uczniowie w przyszłości również opracują technologie pomagające ludzkości.

25.09.2017

Podaruj znicz na Kresy
Już po raz 11 odbywa się zbiórka zniczy, które zapłoną na polskich grobach rozlokowanych na Kresach.
Znicze można przynosić do sali 36 do wtorku 17 października. Szczegółowe informacje u p. Krzysztofa
Grali.

22.09.2017

Ślubowanie
W czwartek 21 września uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie przy sztandarze szkoły,
obiecując pozostać wiernymi tradycji, godnie reprezentować szkołę, rzetelnie wypełniać uczniowskie
obowiązki oraz dbać o honor i dobre imię szkoły.
W ten sposób dobiegł końca okres adaptacyjny pierwszoklasistów w Curie. Witamy w gronie
pełnoprawnych uczniów szkoły i życzymy Wam wielu sukcesów w nauce oraz nawiązywania przyjaźni na
całe życie.

20.09.2017

Żywa Biblioteka
Blisko 800 czytelników, 25 Żywych Książek, mnóstwo inspirujących rozmów, wiele ciepłych słów o
organizacji tego wydarzenia - takie jest krótkie podsumowanie II edycji Żywej Biblioteki. Uczestniczyli w
niej uczniowie prawie wszystkich chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby z zewnątrz.
Odwiedzili nas również uczniowie z Rudy Śląskiej i Siemianowic. „Tutaj jest tak samo jak z dobrą książką,
po jej przeczytaniu chce się sięgnąć po następną”. To opinia jednego z uczestników wydarzenia. W
organizacji Żywej Biblioteki pomagali wolontariusze z IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie oraz
wolontariusze-tłumacze z AZSO im. J. Słowackiego.
Bardzo dziękujemy.
Aleksandra Zdaniewicz
Bibliotekarz w ZST nr 2 im. Mariana Batko

14.09.2017

Salon Maturzystów Perspektywy
W dniu 12 września 2017 klasy maturalne III a i III c wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii
informacyjnej Salon Maturzystów Perspektywy, która odbywa się we wrześniu w największych ośrodkach
akademickich na terenie naszego kraju. W trakcie wykładów uczniowie mieli możliwość spotkania się z
przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, którzy prezentowali szczegóły
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Bogatą ofertę przedstawili także
reprezentanci uczelni wyższych z całego województwa śląskiego.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie od dziś wszyscy uczniowie mogą znaleźć biuletyny
informacyjne wyższych uczelni.
Agnieszka Pella

6.09.2017

Sukces Moniki Hojnisz
W pierwszy weekend września w Dusznikach Zdroju rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w biathlonie na
nartorolkach.

Nasza absolwentka Monika Hojnisz w sobotnim biegu sprinterskim zdobyła srebrny medal, a w niedzielę
zwyciężyła w biegu pościgowym.
Gratulujemy powiększenia bogatej kolekcji medali i tytułów oraz życzymy sukcesów w sezonie zimowym.

23.08.2017

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
Zapraszam społeczność uczniowską oraz grono pedagogiczne naszego liceum w poniedziałek 4 września
do parafii pw. Św. Jadwigi w Chorzowie na Mszę Świętą o godz. 9.00 inaugurującą nowy rok szkolny i
katechetyczny.
ks. Bartłomiej Dylong

23.08.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych odbędzie się w w poniedziałek 4
września o godzinie 8.45 w auli naszego liceum.
Uczniowie klas drugich i trzecich rozpoczną rok szkolny spotkaniem w auli o godzinie 10.00.

26.06.2017

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej
W niedzielę 25 czerwca br. w Zagrzebiu zakończyły się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej. W
finale turnieju kobiet reprezentacja Polski przegrała z Norwegią i zdobyła srebrny medal. W drużynie
wicemistrzyń Europy wystąpiły dwie absolwentki naszego liceum: Natalia Krupa i Katarzyna Masłowska.
Obu gratulujemy kolejnego sukcesu.

20.06.2017

Lepiej późno niż wcale... krótkie wspomnienia z III Gry Miejskiej.
W tym roku już po raz III rozegraliśmy w Parku Śląskim naszą Grę Miejską z okazji Dnia Dziecka. Jak co
roku Wasza energia i pozytywne nastawienie okazały się bezcenne. Każdy zespół klasowy inaczej
podchodził do zabawy, jedni potraktowali to na luzie i z uśmiechem, a inni wykazali potrzebę prawdziwej
rywalizacji. Jednak każdemu z uczestników gorąco dziękujemy za wspólnie spędzony czas na świeżym
powietrzu. Jak w każdej grze i zabawie „ktoś musi przegrać by inny mógł wygrać”. W tym roku
zwyciężyła klasa II D, pokonując trasę w błyskawicznym tempie i potwierdzając jednocześnie zeszłoroczną
formę.

16.06.2017

Pożegnanie
W piątek 16 czerwca br. zmarła pani Profesor Zofia Mironowicz – wieloletnia nauczycielka języka
polskiego w naszym liceum. Urodziła się 19 lipca1939 roku we Lwowie. W 1945 roku jej rodzina przybyła
na Górny Śląsk i zamieszkała w Zabrzu. Po zdaniu matury Pani Zofia Mironowicz podjęła studia na
Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. W 1961 roku
rozpoczęła pracę pedagogiczną na stanowisku nauczycielki języka polskiego w Zasadniczej Szkole
Gastronomicznej w Sosnowcu, skąd po 10 latach przeniosła się do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w
Chorzowie. W 1973 roku powierzono jej obowiązki wizytatora przedmiotowo-metodycznego, które łączyła
z pracą polonistki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Od 1975 roku do
przejścia na emeryturę w 1991 roku poświęciła się pracy tylko w naszej szkole. Przez wszystkie te lata
wniosła znaczący wkład w edukację humanistyczną wielu roczników młodzieży. Swoją wiedzą i
doświadczeniem chętnie dzieliła się także z młodymi adeptami zawodu nauczycielskiego pracując w
niepełnym wymiarze etatu do 1999 roku.
Za swoją pracę była nagradzana miedzy innymi: Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania oraz
Zasłużonego dla rozwoju województwa katowickiego.
W pamięci współpracowników i uczniów pozostanie jako nauczyciel rzetelny, wymagający i życzliwy.
Pogrzeb Pani Profesor Zofii Mironowicz odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca br. o godzinie 11.00 w
kościele św. Antoniego Padewskiego w Chorzowie.

13.06.2017

XI Rajd Curie
W dniu 05.06.2017r. odbył się XI Rajd CURIE. Wzięło w nim udział 39 uczniów oraz pięcioro
absolwentów, a opiekę sprawowali p. Agnieszka i Michał Pella.
Tym razem trasa wiodła czerwonym szlakiem z przełęczy Kubalonka w Wiśle poprzez Stecówkę do
schroniska na Przysłopie. Tam po chwili przerwy i naładowaniu akumulatorów ruszyliśmy na szczyt
Baraniej Góry. Po godzinie marszu dotarliśmy na szczyt skąd roztaczał się piękny widok na Beskidy dzięki
platformie widokowej. Następnie kilku chwilach przerwy i wykonaniu 1 000 000 zdjęć zaczęliśmy zejście
w dół, tym razem szlakiem niebieskim prowadzącym wzdłuż Białej Wisełki. Po drodze minęliśmy piękny
wodospad Kaskady Rodła. Następnie udaliśmy się na parking w Wiśle Czarne gdzie czekał na nas autokar,
który odwiózł nas do Chorzowa. Łącznie przeszliśmy ponad 18 km.
Zapraszamy na kolejny Rajd już jesienią
PS. Będzie krótszy... obiecujemy

6.06.2017

Konkurs historyczny Curie-Słowak
W poniedziałek 5 czerwca w naszej szkole odbył się konkurs historyczny Curie-Słowak. Tegoroczna
edycja została poświęcona 500-leciu Reformacji. Uczestnicy musieli zmagać się z pytaniami dotyczącymi
przyczyn i skutków reformacji, pochwalić się znajomością najważniejszych postaci, miejsc, tekstów
źródłowych, a nawet wiedzieć, w którym roku powstała parafia ewangelicka w Chorzowie. Miło nam
poinformować, iż pierwsze miejsce zajął Paweł Cieślak z klasy 2a, drugie miejsce przypadło Monice
Jodłoś z klasy 1a, zaś trzecie Piotrowi Szymczykowi z klasy 2b. Gratulujemy!

5.06.2017

Dzień Podróżnika za nami
29 maja obchodziliśmy „Dzień Podróżnika”. Tego dnia naszą szkołę odwiedził Mieczysław Bieniek –
podróżnik, który samotnie odwiedził 116 krajów. O swoich wyprawach, przygodach i kulturze
odwiedzanych państw opowiedział podczas popołudniowego spotkania z uczniami. Również w
poniedziałek odbył się konkurs wiedzy pt. „Atrakcje turystyczne w Polsce i na świecie”. Jego zwycięzcami
zostali: I miejsce – Nicole Prusko (kl.2c), II miejsce – Agnieszka Cichoń (kl.1e), III miejsce – Magda
Mańczyk (kl.2c). Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy także sponsorom nagród, którymi byli: Kino
Światowid oraz Laserowe Centrum Rozrywki Laserhouse w Katowicach.

2.06.2017

Plażowa piłka siatkowa
W czwartek 1 czerwca 2017r. żeńska reprezentacja naszej szkoły zdobyła III miejsce w plażowej piłce
siatkowej. Serdecznie gratulujemy Paulinie Dornie, Oldze Klimczyk i Weronice Błaszczyk.

27.05.2017

Dzień Podróżnika w Curie
Najbliższy poniedziałek – 29 maja – upłynie pod hasłem „Dnia Podróżnika”. Z tej okazji naszą szkołę
odwiedzi podróżnik Mieczysław Bieniek „Hajer”. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie z
naszym Gościem o godz. 15:00, do sali 27. Temat prelekcji: „Z podziemi w kolorowy świat”.
Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie o atrakcjach turystycznych. W poniedziałek na tablicy
informacyjnej na I piętrze zostaną wywieszone fotografie, przedstawiające fragmenty popularnych atrakcji
turystycznych na świecie. Pierwsze 3 osoby, które rozpoznają obiekty i prześlą poprawne odpowiedzi na
adres: zagadkowemiejsca@gmail.com otrzymają nagrody.
Zapraszamy do przyłączenia się do zabawy!!!
Sponsorzy nagród: Laserhouse Katowice, Kino Światowid w Katowicach

23.05.2017

Konkurs Sztuki Słowa "Towary liryczne Agnieszki Osieckiej"
Jury IV edycji Konkursu Sztuki Słowa "Towary liryczne Agnieszki Osieckiej" przyznało następujące
nagrody:
GIMNAZJA RECYTACJA:
1. Joanna Garbacz
2. Jagoda Sadziak
3. ex aequo: Weronika Jaskuła oraz Zuzanna Gajdzik
PONADGIMN. RECYTACJA
1. Wiktoria Januszko
2. Oliwia Apostel

3.ex aequo: Laura Bryk oraz Wiktoria Grządko
WYRÓŻNIENIA PONADGIMN.RECYTACJA: Karolina Jaworska, Rafał Kiedrowski, Adam Kuźnik
GIMNAZJA PIOSENKA:
1. Dominika Serafin
2. Jagoda Sadziak
3.duet: Agnieszka Sotor i Agata Damczyk
PONADGIMN. PIOSENKA
1. Maria Kubicka
2. Julia Bernal
3. duet: Eliza Kwapień i Maria Kubicka
WYRÓŻNIENIE PONADGIMN.: duet Laura Dąbek i Marta Jurczyńska, Patrycja Strokosz
WYRÓŻNIENIE OSOBY DOROSŁE: Elżbieta Filipowicz

22.05.2017

Wręczenie świadectw ukończenia liceum
W czwartek 25 maja o 13.15 w auli odbędzie się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia liceum
absolwentom naszej szkoły.

18.05.2017

Konkurs na "Konkretyzację rysunkową utworu lirycznego"
Ewa Adamska z klasy II d zajęła I miejsce w konkursie na „Konkretyzację rysunkową utworu lirycznego”
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
Chorzowie.
Serdeczne gratulacje!

17.05.2017

Srebrne Muszkiety 2017
We wtorek 16 maja 2017 roku odbyły się miejskie zawody strzeleckie "Srebrne Muszkiety 2017". W
kategorii dziewcząt reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce, a w kategorii chłopców III miejsce.
Serdecznie gratulujemy: Laurze Dąbek, Wiktorii Smakosz, Agnieszce Cichoń, Maciejowi Parzybokowi,
Rafałowi Zarembie i Rafałowi Nowickiemu.

16.05.2017

Mamy finał!
W środę 10 maja w Bieruniu rozegrany zostały Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie.
Dziewczyny po singlowej i deblowej grze zdobyły II miejsce, zyskując tym samym awans do finału.
Brawa dla Agaty Knapik, Katarzyny Knapik i Pauliny Śliwińskiej.

15.05.2017

IV edycja konkursu "Towary liryczne Agnieszki Osieckiej"
Przesłuchania IV edycji konkursu "Towary liryczne Agnieszki Osieckiej" odbędą się w Chorzowskim
Centrum Kultury 22 maja 2017 r. (poniedziałek) według następującego harmonogramu:
godz. 9.00 - 10.00 - próba piosenki
godz. 10.00 - 12.00 - recytacja kategorii: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
godz. 12.00 - 13.30 - przerwa na obrady jury
godz. 13.30 - 15.30 - piosenka kategorii: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
godz. 15.30 - 16.00 - przerwa
od godz. 16.00 - przesłuchania kategorii: osoby dorosłe (recytacja i piosenka)
ogłoszenie wyników około godz. 17.00

26.04.2017

Pokazy chemiczne ”Od wrzenia do gazu”
W naszej szkole 24 kwietnia odbył się pokaz chemiczny Pana Mateusza Stockiego pt. "Od wrzenia do
gazu”. Wykład dotyczył powietrza, właściwości fizycznych i chemicznych jego składników, zjawisk
fizycznych wywołanych obecnością atmosfery. Eksperymenty które przeprowadził z asystentami (uczniami
naszej szkoły) były bardzo ciekawe i zjawiskowe. Związane były z metodami otrzymywania, wykrywania i
praktycznego wykorzystania gazowych składników powietrza. Wrażenia po pokazie zostały w uczniach na
długo i mamy nadzieje że Pan Mateusz odwiedzi naszą szkołę w przyszłości.
Patrycja Antosz, kl. II a

26.04.2017

Sprawni jak żołnierze
W dniu 25.04.2017 roku nasi uczniowie brali udział w Międzyszkolnych zawodach sportowych szkół
ponadgimnazjalnych Sprawni jak żołnierze. Nasza reprezentacja w składzie: Wiktoria Smakosz, Agnieszka
Cichoń, Marta Jurczyńska, Maciej Parzybok, Damian Taborski, Rafał Zaremba, Rafał Nowicki zajęła
odpowiednio V miejsce w kategorii chłopców i IV miejsce w kategorii dziewcząt.
Serdecznie gratulujemy!

26.04.2017

Warsztaty prozdrowotne
W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie w naszym liceum 5.04.2017 roku odbyły się warsztaty
przeprowadzone przez wykładowców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa
Śląskiego w Katowicach na temat "Moda na zdrowie – rozważania o piramidzie zdrowia." oraz
"Diamentowy uśmiech – jak należy dbać o zęby."
Serdecznie dziękujemy za dużą dawkę pozytywnej energii i wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

25.04.2017

III Miejski Konkurs HIV/AIDS
5 kwietnia 2017 r. w naszym liceum odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatów III Miejskiego
Konkursu HIV i AIDS. Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotali.
Rywalizacja między uczestnikami oceniana była w strzech kategoriach: test wiedzy, przestrzenny model
wirusa HIV oraz film.
Zwycięzcami gimnazjum zostali:
-przestrzenny model wirusa HIV/AIDS
I miejsce – Katarzyna Nawrocka (Gimnazjum nr 9)
II miejsce - Zuzannna Kolińska (Gimnazjum nr 8)
III miejsce – Karolina Serafin (Gimnazjum nr 11)
- test wiedzy
I miejsce – Aleksandra Gała (Gimnazjum nr 8)
II miejsce – Karolina Kisiel (AZSO Gimnazjum Dwujęzyczne)
III miejsce – Adam Sołtyk (AZSO Gimnazjum Dwujęzyczne)
III miejsce – Anna Faryńska (Gimnazjum nr 7)
Zwycięzcami szkół ponadgimnazjalnych zostali:
-przestrzenny model wirusa HIV/AIDS
I miejsce – Natalia Kuczka (III LO)
II miejsce – Magdalena Witkowska (IV LO)
III miejsce – Paulina Marzec (III LO)
-test wiedzy
I miejsce – Weronika Stachunka (III LO)
I miejsce – Marcel Fojk (III LO)
III miejsce – Sara Młynanka (I LO)
-film
wyróżnienie:
Sebastian Pustuł, Wiktoria Wesołowska (ZSTiO nr 4)
Dominika Judzińska, Oliwia Baszczewska (III LO)
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, życzymy dalszych sukcesów i
zapraszamy na kolejną edycję.
Ksena Świętek, kl. II a

19.04.2017

Szlakiem zabytków Chorzowa
W miniony wtorek – 18 kwietnia – obchodzono Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Z
tej okazji, celem bliższego poznania pamiątek przeszłości naszego miasta, zorganizowano szkolny
konkurs prac indywidualnych pt. „Szlakiem zabytków Chorzowa”. Wystawę niniejszych prac
można zobaczyć na korytarzu naszej szkoły przy sali 27.

11.04.2017

Szkoła Promująca Zdrowie
Z dumą i radością informujemy, że naszej szkole został nadany Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie na
okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2020 roku. Uroczyste nadanie tytułu oraz włączenie szkoły do

Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie odbyło się 5 kwietnia 2017 roku. Serdecznie gratulujemy całej
społeczności szkoły: uczniom, rodzicom oraz nauczycielom zaangażowanym w ten projekt.

10.04.2017

Curie na Dniach Otwartych Polonistyki Uniwersytetu Śląskiego.
W minionym tygodniu uczennice naszej szkoły wzięły udział w dniach otwartych Uniwersytetu Śląskiego.
Dzięki współpracy naszej placówki z uczelnią mogły uczestniczyć w wykładach prowadzonych m.in.
przez prof. dr hab. Aleksandra Nawareckiego, prof. dr hab. Jacka Warchalę i dr hab. prof. UŚ Macieja
Tramera.
Tematyka obejmowała zagadnienia z metodologii badań literackich, etyki słowa, ale również dotyczyła
kontekstów utworu Marii Konopnickiej "Mendel Gdański".
Przedsmak pełnowymiarowych wykładów uniwersyteckich pokazał dziewczynom, co je czeka w
przyszłości. Zdobyły doświadczenie, które z pewnością pozwoli im nieco szybciej oswoić się z życiem
studenckim.
Po raz pierwszy także zorganizowana została uniwersjada polonistyczna, w której uczniowie szkół z
województwa śląskiego mogli sprawdzić stan swojej wiedzy z języka polskiego.
Olga Klimczyk

6.04.2017
II Chorzowski Bank Pomysłów
We wtorek 04 kwietnia na hali MORiS w Chorzowie odbył się II Chorzowski Bank Pomysłów.
Celem imprezy była promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Nasi uczniowie z
pełną energią, uśmiechem i charakterystycznym dla siebie wdziękiem podsuwali pomysły jak
aktywnie zagospodarować sobie czas. Kulminacyjnym punktem imprezy był pokaz szermierki,
gdzie nasze uczennice pokazały swój kunszt.

0.03.2017

Zawody pływackie
W dniu 29.03.2017r reprezentacja naszej szkoły zdobyła II miejsce w zawodach pływackich szkół
ponadgimnazjalnych. Reprezentowali nas: Agata Knapik, Katarzyna Knapik, Kaja Chrobok, Dominika
Rożek, Olga Klimczyk, Patrycja Paśko, Maciej Parzybok, Marcel Ścigała, Seweryn Mazur, Daniel Król.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom.

28.03.2017

Pola Nadziei
26 marca 2017 r. w ramach akcji POLA NADZIEI uczniowie IV LO im. M. Skłodowskiej – Curie wzięli
udział w kweście na rzecz chorzowskiego hospicjum. Wolontariusze, wśród których byli uczniowie klasy
Ic:
Marta Chowaniec
Patrycja Dziuba

Magdalena Fiołkowska
Weronika Górecka
Weronika Landkocz
Aleksandra Majda
Paulina Mizura
Patrycja Szmidt
Kaja Woźnik
zebrali łącznie 2970,17 zł.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za empatię oraz chęć niesienia pomocy.

24.03.2017

XV Regionalna Sesja Matematyczna
Wpisany przez Beata Wróblewska

We wtorek 21 marca grupa uczniów z klas II i III uczęszczających na zajęcia z matematyki w zakresie
rozszerzonym brała udział w XV Regionalnej Sesji Matematycznej. W czasie sesji uczniowie różnych
szkół mogli zaprezentować swoje referaty na temat danej dziedziny matematyki. Również nasi uczniowie Marcin Martynowski i Bartłomiej Wylężek przedstawili swój wykład na temat "Nieskończoność i
paradoksy".

24.03.2017

IX Śląski Turniej Olimpiad Specjalnych w Bocce
W dniu 23.03.2017 uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły w składzie Marta Majchrzak, Patrycja
Kwiecień, Vanessa Piecha, Natalia Musiał, Marta Jurczyńska, Paulina Sówka, Dominika Brol, Paulina
Dorna, Olga Klimczyk, Wiktoria Waliczek, Marta Wesołowska, Filip Tomeczek oraz p. Agnieszka i p.
Michał Pella uczestniczyli jako wolontariusze w IX Śląskim Turnieju Olimpiad Specjalnych w Bocce.
Ich zadaniem było sędziowanie rozgrywek turniejowych oraz opieka nad zawodnikami.

22.03.2017

Monika Hojnisz Mistrzynią Polski
Nasza absolwentka Monika Hojnisz sięgnęła po trzeci w swojej karierze złoty medal Mistrzostw Polski. W
pierwszej konkurencji mistrzostw kraju odbywających się w Jakuszycach, czyli biegu ze startu wspólnego
kobiet na 15 km, była bezkonkurencyjna. Na dziewiątym miejscu bieg ukończyła siostra Moniki - Patrycja,
również absolwentka naszego liceum. W biegu pościgowym Monika Hojnisz wywalczyła srebro.
Serdecznie gratulujemy siostrom Hojnisz udanego startu i życzymy kolejnych sukcesów w następnych
konkurencjach Mistrzostw Polski

17.03.2017
Gwara w CHCK-u
Było o krupniokach, pasji do muzyki, ale nie zabrakło też improwizacji w utworach wykonanych przez
tegorocznych finalistów XXVI Konkursu Recytacji w Mowie Śląskiej. Pomysł na ów konkurs zrodził się w
naszym liceum, a organizatorem jest Grzegorz Zarzycki. W eliminacjach, które odbywały się Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie i Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

wyłoniono dwudziestu finalistów - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
całego Górnego Śląska, którzy recytowali teksty po śląsku w Chorzowskim Centrum Kultury.
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych klas I - III zajęła Joanna Mardaus ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bieruniu, drugie Julia Maciejewska również ze Szkoły Podstawowej z Bierunia, a
trzecie - Jakub Łydko ze Szkoły Podstawowej w Imielinie. Wyróżnione zostały Emilia Stankiewicz i
Patrycja Szala. W kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV - VI pierwsze miejsce zajęła Julia Kobiór
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu, drugie – Nicolas Brewczyk także z tej szkoły, a trzecie –Paulina
Franik z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich. Wyróżnienia otrzymały Zuzanna
Siodłok oraz Martyna Kubica. W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce
zajął Łukasz Kukuczka z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Istebnej, drugie- Maciej Ogrocki z II Liceum
Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim, a trzecie – Kacper Legierski z Gimnazjum im. Św. Jana
Pawła II w Istebnej, a wyróżniona została Martyna Rozmiarek.
Uczestnicy recytowali teksty Marka Szołtyska, Anny Strączek, ale wielu z nich zaprezentowało też teksty
własne.
W jury zasiedli: jako przewodnicząca dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. dr hab. Helena Synowiec, mgr Halina
Pisarek oraz prof. dr hab. Dariusz Rott.
Wszystkich finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy!

17.03.2017

Curie dla Lenki
14 marca uczniowie klasy IIa zorganizowali akcję pomocy dla podopiecznej Fundacji „Iskierka” Leny
Nawrockiej – zbierali makulaturę, koreczki, puszki, a także sprzedawali własnoręcznie upieczone ciasta,
pizzę i popcorn. Wolontariuszom udało się zgromadzić i sprzedać aż 45 kg makulatury i 21 kg koreczków.
Podczas całej akcji społeczność Curie zebrała 422, 80 zł na leczenie i rehabilitację Lenki. Możemy jeszcze
powiększyć tę kwotę przekazując na konto Lenki 1% podatku – informacje na ten temat u uczniów klasy
IIa.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i empatię

14.03.2017

Zumba w Curie
Młodzieżowa Rada Miasta w ramach pierwszego dnia wiosny organizuje w naszej szkole darmowe zajęcia
zumby. Odbędą się one 20 marca o godzinie 16.00. Zajęcia będą prowadzone przez Michała Segeta
instruktora z Mfit Studio Fitness w Rudzie Śląskiej. Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy u
nauczycieli wychowania fizycznego.

7.03.2017

Mistrzostwa Europy w szpadzie juniorów młodszych
Ostatni tydzień Agata Knapik spędziła w bułgarskiej miejscowości Płowdiw gdzie rozegrane zostały
Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w szpadzie (28.02-05.03.2017 r.). W turnieju drużynowym
Agata wraz z trzema pozostałymi zawodniczkami reprezentującymi nasz kraj wywalczyły 10 miejsce,
pozostawiając za plecami min. reprezentacje Republiki Czeskiej, Izraela, Szwajcarii, Belgii, Szwecji,
Białorusi, Finlandii, Holandii, Grecji czy Bułgarii.

28.02.2017

Warsztaty językowe w klasie 3 B
W piątek klasa 3 B uczestniczyła w warsztatach języka hiszpańskiego przeprowadzonych przez
nauczyciela z Hiszpanii. Pani María de los Ángeles Pérez García przedstawiła nam Gran Canarię – wyspę,
z której pochodzi oraz zachęciła uczniów do udziału w zabawach językowych doskonalących umiejętności
językowe naszych licealistów.

26.02.2017

Sukces Szczypiornistek
Po raz trzeci juniorki Ruchu sięgnęły po najwyższe trofeum Mistrzostw Polski. W finale Final Four w
Kwidzynie chorzowianki spotkały się po raz kolejny z drużyną gospodarzy. Zacięty finał, rozegrany na
wysokim poziomie, zakończył się wynikiem 28:25 dla zawodniczek KPR Ruch Chorzów. Złoto Mistrzostw
Polski znowu trafia do naszego miasta.
Serdeczne gratulacje dla Oktawii Płomińskiej za rozegranie wspaniałego meczu i niebagatelny wkład w
Mistrzostwo Polski oraz naszych uczennic Oktawii Mrozek, Dominiki Nimsz, Pauliny Sówki, Oktawii
Kowalskiej, Katarzyny Zięby i Marii Wątor.

26.02.2017

Jestem stąd. Polska wielu narodów
Jestem stąd. Polska wielu narodów to temat przewodni zajęć, jakie odbyły się 24 lutego w auli naszego
liceum. Uczestniczyła w nich klasa IIa. Warsztaty prowadził Mateusz Trojański, który na początku zaprosił
uczniów do zaznajomienia się z wystawą o mniejszościach narodowych i etnicznych. Na panelach
informacyjnych przedstawione były poszczególne grupy narodowe oraz osoby – reprezentanci tych grup.
Następnie omawialiśmy różnice wynikające z przynależności do danej mniejszości narodowej czy etnicznej
i związane z nimi stereotypy.
Najciekawszym elementem prelekcji i zarazem najbliższym naszemu sercu były informacje o narodowości
śląskiej. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011r. prawie 850
tysięcy Polaków deklaruje przynależność do niej. Niestety, państwo polskie nie uznaje takiej mniejszości
narodowej. Pomimo to powstało stowarzyszenie „Ruch Autonomii Śląska”, które dąży do jego
niezależności. Pamiętamy na Śląsku o Barbórce, której święto tradycyjnie obchodzimy 4 grudnia. Także
zwyczaje, ubiór i śląska gwara to ważne dla nas wartości, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Ksena Świętek, kl. II a

24.02.2017

Twoja krew moje życie
Łączy nas krew, która ratuje życie
21 lutego 2017 r. kilkunastu uczniów naszej szkoły honorowo oddało krew, która jest najcenniejszym
lekiem ofiarowanym choremu bliźniemu. dziękujemy za gest solidarności i gratulujemy odwagi.
Nauczyciele biologii
Iwona Mizerska
Roman Mizerski

22.02.2017

Maria Goeppert-Mayer
W poniedziałek 20 lutego mija 45 rocznica śmierci Marii Goeppert-Mayer, laureatki Nagrody Nobla z 1963
roku w dziedzinie fizyki. Urodziła się w Katowicach i jest drugą kobietą, obok Marii Skłodowskiej-Curie,
która otrzymała tę prestiżową nagrodę z fizyki za opracowanie wraz z Hansem Jensenem modelu
powłokowego jądra atomu. Aby uczcić tę wybitną uczoną i przybliżyć jej postać uczniom naszej szkoły
klasa II a przygotowała okolicznościową wystawę, którą można obejrzeć na pierwszym piętrze na
szkolnym korytarzu.

16.02.2017

Dyktando z języka angielskiego
Wpisany przez Beata Wróblewska

I etap dyktanda z języka angielskiego odbył się 12 stycznia 2017 r.
Oto lista osób, które znalazły się w finale:
1. Bartłomiej Wylężek kl. III a
2. Marcin Martynowski kl. III a
3. Daniel Król kl. III a
4. Bartosz Gęsior kl. III a
5. Paulina Kluska kl. III b
6. Wiktoria Maza kl. III c
7. Jacek Pasternak kl. II a
8. Bartosz Kowalski kl. II a
9. Agnieszka Kasprzycka kl. II a
10. Paulina Kawalec kl. II a
11. Dominik Oczko kl. II a
12. Michalina Mołdrzyk kl. I a
13. Aleksandra Powroźnik kl. II d
Finał dyktanda odbędzie się 22 marca, dokładna godzina zostanie podana później.

14.02.2017

Projekt Od zera do bohatera 3
Trzecia edycja projektu "Od Zera do Bohatera" dobiegła końca. W niedzielę 12 lutego uczestnicy projektu
wzięli udział w egzaminie, który został przeprowadzony w formie praktycznego testu, sprawdzającego
nabyte umiejętności sprawności motorycznej z ratownictwa wodnego oraz z zakresu pierwszej pomocy.
Egzamin zdali, a co za tym idzie stopień Młodszego Ratownika WOPR uzyskali: Wosik Daniel, Dubas
Monika, Dokupil Aleksandra, Ścigała Marcel, Parzybok Maciej, Sówka Paulina, Rożek Dominika,
Fiołkowska Magdalena, Klimczyk Olga.
Gratulujemy!

9.02.2017

XIV Śląski Konkurs Języka Niemieckiego
Miło nam poinformować, że do drugiego etapu XIV Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego
zakwalifikował się uczeń klasy III a Bartłomiej Wylężek. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych
zmaganiach konkursowych!

6.02.2017

Podsumowanie konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną w
języku obcym z miasta partnerskiego Chorzowa
W środę 1 lutego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na najpiękniejszą kartkę
bożonarodzeniową w języku obcym z miasta partnerskiego Chorzowa. Spośród około 50 kartek
nadesłanych z chorzowskich szkół, jury konkursowe, w skład którego weszli nauczyciele języków obcych
naszego liceum, wyłoniło 7 najpiękniejszych kartek w kategorii szkół podstawowych i 5 w kategorii szkół
gimnazjalnych. Pierwsze miejsce przyznano Nicoli Poliwodzie (SP 5), drugie miejsce zdobył uczeń Szkoły
Podstawowej nr 22: Piotr Baszczak oraz Kacper Januszek (ZSS nr 1), natomiast trzecie – uczennica SP 34
– Emilia Waloń oraz uczeń SP 12 – Łukasz Liszewski. Wyróżnienia przyznano Laurze Rammo (SP 5) oraz
Hannie Frontkiewicz (SP 12). W kategorii szkół gimnazjalnych, pierwsze miejsce zajęła Julia Kopczyńska
z Gimnazjum nr 2, drugie miejsce zdobyła Katarzyna Nawrocka (ZSS nr 2) oraz ex aequo Oskar Gusta ( G
10), a nagroda za trzecie miejsce powędrowała do reprezentantki Gimnazjum nr 8 – Pauliny Ćwięczek oraz
Klaudii Hansel z Gimnazjum nr 1. Nagrody zostały ufundowane przez Wydział Kultury i Sportu oraz
Wydział Promocji Urzędu Miasta Chorzów. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

11.01.2017

Wyniki konkursu na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową w
języku obcym z miasta partnerskiego Chorzowa
Wyniki konkursu na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową w języku obcym
z miasta partnerskiego Chorzowa
W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce
Nicola Poliwoda (SP 5), opiekun Monika Kalita-Szromek
II miejsce
Piotr Baszczak (SP 22), opiekun Julia Kamińska
Kacper Januszek (SP 5), opiekun Monika Kalita-Szromek
III miejsce
Łukasz Liszewski (SP 12)
Emilia Waloń (SP 34), opiekun Anna Łodkowska
Wyróżnienie
Laura Rammo (SP 5), opiekun Monika Kalita-Szromek
Hanna Frontkiewicz (SP 12)
W kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce
Julia Kopczyńska (G 2), opiekun Agnieszka Rysztogi
II miejsce
Oskar Gusta (G 10), opiekun Aleksandra Ochab
Katarzyna Nawrocka (ZSS nr 2), opiekun Małgorzata Kierat

III miejsce
Paulina Ćwięczek (G 8), opiekun Aleksander Rudziarczyk
Klaudia Hansel (G 1), opiekun Anna Łodkowska

Zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród 1 lutego 2017 (środa) o godzinie
12:30 w sali numer 27
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

5.01.2017

Dyktando z języka niemieckiego
W dniu 20 grudnia 2016 r. odbył się I etap Dyktanda z języka niemieckiego. Do II etapu zakwalifikowało
się 10 osób.
Z klas I
1. Paulina Sówka 1e
2. Aleksandra Pietrek 1 b
3. Katarzyna Zięba 1e
4. Dominika Nimsz 1 e
Z klas II
1. Wiktoria Kamińska 2 d
2. Damian Taborski 2 d
3. Jakub Losa 2 d
4. Jakub Miler 2 d
Z klas III
1. Bartłomiej Wylężek 3 a
2. Bartosz Gęsior 3 a
Gratuluję i zapraszam na II etap dyktanda, który odbędzie się w lutym.
Nauczyciel języka niemieckiego
Janina Wójcik

30.12.2016

Monika Hojnisz mistrzynią Polski
W Kościelisku 28 i 29 grudnia odbyły się mistrzostwa Polski młodzieżowców i seniorów w biathlonie. W
środę mikst Monika Hojnisz i Rafał Penar wywalczyli brąz. W czwartek Monika Hojnisz sięgnęła po
najwyższe trofeum i po raz drugi zimą została Mistrzynią Polski w biathlonie. Serdecznie gratulujemy
Monice kolejnego sukcesu i życzymy udanych startów w pucharze świata oraz mistrzostwach Europy w
Dusznikach.

28.12.2016

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny
Z przyjemnością informujemy, ze do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną
polszczyzną na co dzień" oraz "Z ortografią na co dzień" zakwalifikowały się: Monika Krzon, Patrycja
Kwiecień, Marta Majchrzak. Eliminacje II etapu odbędą się 9 stycznia 2017r. o godz. 12.20 (polszczyzna),
10 stycznia 2017r. o godz. 14.00 (ortografia) w sali nr 21. Uczestniczkom życzymy powodzenia!!!

21.12.2016

Sukcesy naszych Sportowców
14 grudnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Chorzowie Batory, odbyła się galawręczenia nagród
Prezydenta Miasta Chorzów, za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2016 r.Wśród nagrodzonych znaleźli
się również uczniowie naszego liceum: Katarzyna Knapik, Agata Knapik, Paulina Śliwińska, Oktawia
Mrozek, Dominika Nimsz, Katarzyna Zięba, Wiktoria Bednarek, Paulina Sówka, Oktawia Płomińska,
Dominika Rożek, Dawid Zawada, Marcel Ścigała.
Gratulacje dla zawodników oraz trenerów.

19.12.2016

XXXI Curie Mundial
W piątkowe popołudnie 16 grudnia odbył się Finał XXXI Curie Mundialu. W meczach finałowych wzięło
udział 8 zespołów. Po zaciętej rywalizacji i meczach pełnych emocji klasyfikacja medalowa przedstawia
się następująco.
Na miejscu III uplasowali się Mateusz Gawron i Bartosz Pawlyta.
Miejsce II przypadło Szymonowi Ogorzelskiemu i Mikołajowi Szczołko.
Zaszczytne I miejsce zdobyli Damian Starowicz wraz z Marcinem Martynowskim.
Dziękuję wszystkim zawodnikom za mecze pełne rywalizacji oraz grę fair play.
Zapraszam już za rok na XXXII CM.Michał Pella

16.12.2016

Dzień Patrona 2016
Film o Marii Skłodowskiej-Curie "Jej portret..."
Tegoroczny Dzień Patrona obchodziliśmy pod hasłem „Jej portret”. Tym razem postanowiliśmy uczcić
Marię Skłodowską-Curie filmem, który wykonali uczniowie klasy Id. Podczas spotkania w auli ogłoszone
zostały wyniki konkursu na portret Marii Skłodowskiej-Curie. Oto one:
I miejsce Manh Quyen Vu,
II miejsce Jagoda Dziuba oraz Aleksandra Kubicka,
III miejsce Dominika Nowak.
Zostały również wręczone nagrody publiczności XXX Festiwalu Artystycznych Talentów. Nagrodę
zdobyły dwa duety:

Laura Dąbek, Marta Jurczyńska oraz Daria Eliasz i Natalia Tomys.

14.12.2016

Wizyta Manon Cuppens w naszym liceum
9 grudnia grupa francuskojęzyczna z 1 A uczestniczyła w zajęciach z panią Manon Cuppens, lektorką klas
frankofońskich z ramienia Ambasady Belgii. Były to pierwsze zajęcia na poziomie początkującym, ich
celem było rozwijanie sprawności komunikacyjnych przy użyciu różnorodnych metod aktywizujących.

13.12.2016

XV Akcja Ciacho – podsumowanie
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i poświęceniu XV Akcja Ciacho zakończyła się wielkim sukcesem:
zebraliśmy rekordowe 3 tysiące 873 zł., a wraz ze Słowakiem 25 tysięcy 680 zł! Oznacza to, że mała
Amelka Suwała przez będzie przez co najmniej rok będzie rehabilitowana za pieniądze zebrane podczas
sprzedaży ciast.
Dziękuję Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom i Absolwentom, a także wolontariuszom, za udział w tym
przedsięwzięciu. Dziękuję Dyrekcji Naszej Szkoły za wszelką pomoc w realizacji Akcji Ciacho.
Poświęcenie dla drugiego człowieka jest rzeczą cenną i pożądaną, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. A
pomoc dziecku jest rzeczą bezcenną.

11.12.2016

Wizyta wykładowcy z Meksyku
6 grudnia br. uczniowie klas hiszpańskojęzycznych uczestniczyli w ramach zajęć z języka hiszpańskiego w
wykładzie pana José Fredmana Mendozy Ibarra reprezentującego Zakład Hispanistyki Instytutu Języków
Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia były poświęcone historii i geografii
Meksyku. Uczniowie biorący udział w wykładzie mogli pogłębić swą wiedzę na temat m.in. cywilizacji
prekolumbijskich zamieszkujących dawny Meksyk, kuchni meksykańskiej oraz świąt i związanych z nimi
tradycjom.

7.12.2016

Mikołaj
6 grudnia zagościł w murach naszej szkoły Mikołaj wraz ze swoją świtą. Jak się okazało miał pełne ręce
roboty bo mamy samą grzeszną/grzeczną młodzież.

7.12.2016

Finał Mistrzostw Chorzowa w Piłce Koszykowej
Brawa dla dziewcząt, które 1 grudnia wywalczyły II miejsce w Finale Mistrzostw Chorzowa w Piłce
Koszykowej. Na łącznie sześć rozegranych meczy, dziewczyny przegrały tylko jeden i to zaledwie 6
punktami. Skład drużyny się zmieniał ale gratulacje dla wszystkich dziewcząt, które zostawiły kawałek
serca na boisku. Katarzyna Knapik, Wiktoria Bednarek, Paulina Sówka, Agata Knapik, Agnieszka Cichoń,
Paulina Śliwińska, Katarzyna Zięba, Kowalska Oktawia, Dominika Nimsz, Marta Jurczyńska, Laura
Dąbek, Wiktoria Kamińska, Maria Wątor.

2.12.2016

"Po prostu być dobrym człowiekiem" – spotkanie z Barbarą
Gruszką – Zych
"Po prostu być dobrym człowiekiem" – spotkanie z Barbarą Gruszką – Zych w ZSTiO nr 1 im.W.
Korfantego
28 listopada klasa 1d wraz z wychowawczynią p. Prof. Reginą Frelich oraz p. Prof. Damianem Jaksikiem
uczestniczyła w spotkaniu z dziennikarką, znaną i nagradzaną poetką, autorką wielu reportaży Panią
Barbarą Gruszką – Zych. Autorka opowiadała o swojej pracy redaktorskiej, wywiadach przeprowadzonych
z gwiazadami, noblistami, m.in. z Czesławem Miłoszem, Janem Nowakiem – Jeziorańskim, czy
Wojciechem Kilarem. Kompozytorowi poświęciła najwięcej uwagi, ponieważ, podczas spotkania
zaprezentowała swoją ostatnią książkę "Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara". Na koniec poetka
przedstawiła także kilka swoich wierszy, które czytała w towarzystwie prowadzącego spotkanie p.
Grzegorza Hajkowskiego.

2.12.2016

Poeci są wśród nas!
Z przyjemnością informujemy, że Natalia Zielińska uczennica klasy Ic otrzymała wyróżnienie w Konkursie
Poetyckim o Złotą Jesienną Chryzantemę im. Haliny Kunysz.
Serdecznie Natalii gratulujemy i czekamy na wieczór poetycki!!!

29.11.2016

Mistrzostwa Europy
Miło nam poinformować, że nasza uczennica Dominika Rożek startowała w Otwartych Mistrzostwach
Europy Karate Kyokushinkai Tezuka Group w konkurencji Semi-Knockdown w kategorii junior starszy i
zajęła 4 miejsce, zaś nasza absolwentka Angelika Rożek startowała w konkurencji Knockdown w kategorii
senior młodzieżowiec i zajęła 1 miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

28.11.2016

Projekt STOP CYBERWOLCE
We wrześniu 2016 roku nasze liceum przystąpiło do drugiej edycji projektu STOP CYBERWOLCE –
Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy. Od początku października w piątki i soboty trwały
przygotowania do stworzenia przedstawienia profilaktycznego, poruszającego temat cyberprzemocy – były
to warsztaty prowadzone przez profesjonalnych trenerów metody dramy. Nasze liceum reprezentowały
uczennice klasy Id: Aleksandra Łyko oraz Paulina Siedlarczyk, które wraz ze stworzonym podczas
realizacji projektu zespołem wystąpiły przed publicznością Curie podczas podsumowania projektu 25
listopada 2016 r. Przedstawienie profilaktyczne wystawione będzie do końca grudnia w 14 chorzowskich,
bytomskich i świętochłowickich szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, zaś na przełomie
stycznia i lutego 2017 r. będzie je można obejrzeć na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury, które objęło
patronat nad realizacją tego projektu. Ostatni spektakl Teatru Forum poprzedzony będzie adresowanymi do
rodziców warsztatami psychologicznymi.

25.11.2016

Tydzień Humanistyczny
Tydzień Humanistyczny już za nami. W tym czasie w szkole nie brakowało niecodziennych gości. Z
wykładami w progi naszego liceum zawitali: mgr Piotr Płonka, który opowiadał o Miłosnym mezaliansie
Zygmunta II Augusta i Barbary Radziwiłłówny, prof. dr hab. Ryszard Koziołek z wykładem Co będzie
robił Staś Tarkowski, jak dorośnie? Od "W Pustyni i w puszczy" do "Jądra ciemności" oraz dr hab.
Wojciech Śmieja, który mówił W jaki sposób czytanie Sienkiewicza pozwala rozładować agresję?
„Mazurek Dąbrowskiego” jako fabuła erotyczna. O aktualności „Króla Edypa”. W naszej szkole
przeprowadzono również liczne warsztaty: Trenuj swój umysł, Znasz swoje emocje, Poznajemy swój
indywidualny styl uczenia się, Sztuka dokonywania wyborów, Stop Cyberwolce oraz warsztaty
dziennikarskie, które poprowadziła red. Monika Krężel. Oprócz wykładów i warsztatów odbyły się też
wycieczki: uczniowie zwiedzali kościół im. Marcina Lutra w Chorzowie, Galerię MM, Muzeum Śląskie w
Katowicach oraz Urząd Miasta w Chorzowie, byli również uczestnikami lekcji teatralnej: Reżyser –
przestrzeń – inscenizacja w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Grupa uczniów pojechała też na kultowy
spektakl Teatru Korez Kolega Mela Gibsona.
Mamy nadzieję, że Tydzień Humanistyczny wpisze się na stałe w kalendarium życia szkoły. Zatem... do
następnego tygodnia z humanistyką!

25.11.2016

Wycieczka klasy I b
W czwartek 24 listopada klasa I b wybrała się, wraz ze swoja wychowawczynią p. prof. Janiną Wójcik i p.
prof. Damianem Jaksikiem, na wycieczkę do Katowic. Rozegrała partię laserowego paintballa w
Laserhouse oraz zwiedziła Muzeum Śląskie, gdzie w czasie warsztatów planowała rewitalizację obiektów
poprzemysłowych. Wycieczkę zakończył spacer ulicami Katowic z refleksją: Kiedy następna wycieczka?

24.11.2016

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Monika Krzon z klasy III a znalazła się wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy 16 listopada
2016 r. odebrali w auli Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu Stypendium Prezesa Rady Ministrów
za wysokie wyniki w nauce. Prezydent Bytomia Damian Bartyla podkreślił, że wyróżnienie jest piękną
formą docenienia i promowania osiągnięć naukowych młodzieży i ważnym bodźcem do dalszej naukowej
pracy.
Gratulujemy Monice i życzymy dalszych sukcesów!

24.11.2016

Mistrzostwa Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej
Juniorów
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Paweł Pilarski, Łukasz Bonk, Bartłomiej Krasuski, Robert Bryłka,
Franciszek Kołecki, Tomasz Sitko, Patryk Zachariasz, Rafał Nowicki, Maciej Parzybok, Mikołaj Szczołko,
Adam Sojka, Daniel Król, Jarosław Zdziech, Seweryn Mazur zdobyła III miejsce w Mistrzostwach
Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Juniorów.

20.11.2016

Tydzień Edukacji Globalnej
W dniach 14-20 listopada odbyła się 18. edycja Tygodnia Edukacji Globalnej, którego celem było
zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na sprawy globalne. W naszej szkole wydarzenie to
obchodzono pod hasłem „AKCJA EDUKACJA”. Z tej okazji w środę – 16 listopada – zorganizowano
warsztaty nt. dostępu do edukacji w krajach Globalnego Południa, z kolei w piątek – 18 listopada –
uczniowie klas pierwszych wzięli udział w tematycznej grze terenowej. Gratulacje dla zwycięskiej drużyny
1a, która dla swojej klasy wygrała słodkości oraz podziękowania dla wszystkich biorących udział w
zabawie.
Iwona Lorenz

10.11.2016

Narodowe Święto Niepodległości
W czwartek 10 listopada w auli naszego liceum odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Klasa I d wraz z wychowawczynią panią prof. Reginą Frelich w sposób bardzo ciekawy, a
jednocześnie syntetyczny przedstawiła historię zmagań narodu polskiego o odzyskanie suwerenności.
Uroczystość podsumował dyrektor szkoły Roman Herrmann refleksją Jaroslava Pelikana "Tradycja to
żywa wiara zmarłych. Tradycjonalizm to martwa wiara żywych”.

8.11.2016

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny
Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień" zostanie
przeprowadzony 14 listopada o godz. 12.20 w sali nr 21, następnego dnia 15 listopada o godz. 14.05
odbędą się zmagania Ogólnopolskiego Konkursu "Z ortografią na co dzień". Wszystkim uczestnikom
życzymy powodzenia!

7.11.2016

Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie
29-30 października w Klagenfurcie w Austrii odbył się Puchar Europy Juniorów
Młodszych w szpadzie. W turnieju indywidualnym startowało 213 zawodniczek z
24 krajów, wśród nich uczennice naszego liceum Katarzyna Knapik, Agata Knapik
oraz Paulina Śliwińska.Drugiego dnia Agata Knapik dołączyła do I drużyny
reprezentującej nasz kraj i wraz z nią wywalczyła srebrny medal.

3.11.2016

Halloween
HALLOWEEN za nami. Miło było popatrzeć jak dużym zainteresowaniem cieszyła się
zabawa zorganizowana tego dnia. Dziesięciu śmiałków uratowało Pana Dyrektora od zagłady
i to dzięki min w szkole nadal będzie panował ład i harmonia

Ponadto, aż dziesięć zespołów klasowych wzięło udział w konkursie na najlepiej ustrojoną
tematycznie klasę. Pomysły były różne: od mrocznych i przerażających do zabawnych czy
wręcz komicznych. Natomiast jedna klasa wpadła na coś zupełnie wyjątkowego i
wyróżniającego się spośród pozostałych pomysłów.
TEGOROCZNY KONKURS WYGRYWA KLASA III B.
Gratulacje dla wszystkich uczestników i wielkie dzięki za włożony wkład pracy.

28.10.2016

Pola nadziei
W ubiegły weekend w ramach akcji POLA NADZIEI uczniowie IV LO im. M. Skłodowskiej – Curie oraz I
LO im. J. Słowackiego wzięli udział w kweście na rzecz chorzowskiego hospicjum. Wolontariusze, wśród
których byli:
Sandra Jędryka, kl. IIb
Daria Orawska, kl. IIb
Piotr Szymczyk, kl. IIb
Jakub Filas, kl. IIb
Alicja Piecuch, kl. Ic
Wiktoria Dudek, kl. Ic
Monika Dubas, kl. Ic
Aleksandra Majda, kl. Ic
zebrali łącznie 3024,24 zł.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za empatię oraz chęć niesienia pomocy.
!

25.10.2016

Samorząd uczniowski
W roku szkolnym 2016/2017 w skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
BARTŁOMIEJ KRASUSKI przewodniczący
MARTA RAJSKA z-ca przewodniczącego
BARTŁOMIEJ WYLĘŻEK sekretarz
KSENA ŚWIĘTEK skarbnik
Opiekunem Samorządu została mgr Anna Malcharczyk.

21.10.2016

Goście z daleka w Curie
We wtorek 18 października br. odwiedziła nasze liceum sześcioosobowa grupa Polonii z miasteczka Cruz
Machado w Brazylii. W większości są to w piątym pokoleniu potomkowie Polaków, którzy wyemigrowali
do Brazylii przed wybuchem I wojny światowej. Z inicjatywy Wydziału Promocji Urzędu Miasta w
programie pobytu gości w Polsce znalazła się także wizyta w szkole i udział w lekcji języka polskiego.
Profesor Grzegorz Zarzycki podjął się przeprowadzenia lekcji otwartej, poświęconej analizie fragmentu
powieści Bolesława Prusa „Lalka”. Chociaż poziom znajomości polszczyzny wśród gości był
zróżnicowany to z zainteresowaniem obserwowali przebieg zajęć. Duże wrażenie wywarł na nich także
zabytkowy budynek i historia naszej szkoły.
Chociaż sama wizyta trwała bardzo krótko to niewątpliwie był to ważny epizod w dziejach Curie, gdyż
dotąd nie było nam dane podejmować gości z największego państwa Ameryki Południowej.

21.10.2016

Curie Niespodzianka
Klasa I c wraz z p. prof. Damianem Jaksikiem zainicjowali szkolną akcję Curie Niespodzianka. Zbierane
są słodycze i zabawki dla dzieci potrzebujących. Z uzbieranych rzeczy stworzymy dla dzieci zestawy:
zabawkę plus słodycze na wzór Kinder Niespodzianki. Zachęcamy wszystkie klasy do uczestnictwa w
zbiórce.

19.10.2016

W fiolecie jej do twarzy...
"W fiolecie jej do twarzy..." to tytuł wystawy chorzowskich kostiumów Barbary Ptak, której wernisaż miał
miejsce w środowe popołudnie 19 października w murach chorzowskiego muzeum. Barbara Ptak mówiła o
pracy nad kostiumami do filmów i przedstawień teatralnych, wspominała również, jak wiele łączy ją z
Chorzowem. W ciepłych słowach opowiedziała o latach nauki spędzonych w murach naszego liceum,
wówczas Gimnazjum Żeńskiego. Wystawę przygotowaną przez Annę Piontek i Krystiana Banika, objętą
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Chorzowa będzie można oglądać do lutego 2017 r. Polecamy!

19.10.2016

Sukces szczypiornistek
18 października żeńska reprezentacja naszej szkoły zdobyła wicemistrzostwo Chorzowa w piłce ręcznej
dziewcząt. Skład reprezentacji: Maria Wątor, Agnieszka Miemiec, Wiktoria Bednarek, Oktawia Kowalska,
Oktawia Mrozek, Paulina Sówka, Katarzyna Zięba, Dominika Nimsz. Gratulujemy!

19.10.2016

X Rajd Szkoły
W środę 12 października odbył się X Rajd Szkoły. Trasa rajdu przebiegała z Chorzowa przez
Mikuszowice Krakowskie, Magurkę i Czernichów. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych
humory dopisały wszystkim uczestnikom rajdu. Kolejny rajd odbędzie się naprze łomie maja i czerwca.
Serdecznie zapraszamy!

17.10.2016

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
W przededniu tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się
uroczystość wręczenia aktów mianowania nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym pomyślnie
zakończyli staż na ten stopień awansu zawodowego. W gronie 38 nauczycieli mianowanych znalazł się
także nauczyciel naszego liceum Damian Jaksik.

Podczas tej samej uroczystości wręczone zostały także Nagrody Prezydenta Miasta. Jednym z
nagrodzonych został Grzegorz Zarzycki. Obu naszym nauczycielom składamy serdeczne gratulacje.

13.10.2016

Święto Edukacji Narodowej
Na dużej przerwie 13 października odbyła się akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Klasa I b i I
c przygotowały żartobliwe przedstawienie o zawodzie nauczyciela.
Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy, aby zawsze towarzyszył im uśmiech, a ich praca
była źródłem satysfakcji.

13.10.2016

Młodzieżowa Rada Miasta
W środę 12 października bieżącego roku odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta.
Miło nam zakomunikować, że przewodniczącą MRM na bieżącą kadencję wybrana została uczennica
naszego liceum Ewelina Jodełka. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w działalności na rzecz
młodych mieszkańców Chorzowa.

10.10.2016

Kraków niezwykły
W ostatnią środę września klasa IIa pojechała wraz ze swoją wychowawczynią, profesor Grażyną Młynarz
oraz profesor Beatą Benną na wycieczkę szkolną do Krakowa. Celem wyjazdu było poznanie historii
polskich Żydów zamieszkujących w czasie II wojny światowej teren Kazimierza, który teraz jest jedną z
dzielnic byłej stolicy Polski.
Do Krakowa dotarliśmy pociągiem, następnie pieszo przeszliśmy pod Teatr im. J. Słowackiego, gdzie
spotkaliśmy się z panią przewodnik, która wprowadziła nas w temat wycieczki. Następnie bez zbędnego
ociągania się ruszyliśmy w stronę Podgórza.
Pierwszym obiektem, który mieliśmy okazję zobaczyć był zespół rzeźb ustawionych na Placu Bohaterów
Getta. Rzeźby, których jest aż 70, przedstawiały duże i małe krzesła ustawione pod różnymi kątami na
placu. Są one nawiązaniem do mebli wyrzucanych z mieszkań podczas likwidacji krakowskiego getta i jak tłumaczyła pani przewodnik – mogą również symbolizować różne postawy osób, które walczyły z
nazistami.
W następnej części wycieczki poruszaliśmy się po Kazimierzu odwiedzając synagogi, cmentarze i cały
obszar, na którym kiedyś mieszkali Żydzi. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawostek oraz informacji
na temat osób, które pomagały mieszkańcom getta i staraliśmy się wyobrazić sobie, jak kiedyś wyglądała ta
część Krakowa. Wiele budynków zostało już przekształconych lub zaadaptowanych na inne cele, ale wciąż
można było wyczuć na ulicach dziwną atmosferę towarzyszącą miejscom, które były świadkami wielu
dramatycznych sytuacji.
Po zwiedzaniu nadszedł lubiany przez wszystkich uczniów czas wolny, podczas którego mogliśmy zająć
się sobą lub dalej zwiedzać przepiękne miasto. Gdy nadszedł czas powrotu, nikomu nie śpieszyło się do
domu. Kraków jest naprawdę niesamowitym miejscem i za każdym razem można znaleźć tam coś nowego
i fascynującego. Myślę, że niebawem znów odwiedzimy to niezwykłe miasto.
Paulina Kawalec
kl. IIa

7.10.2016

Zawody lekkoatletyczne
W dniu 29.09.2016 r reprezentacja naszej szkoły w składzie: Oktawia Płomińska, Oktawia Mrozek,
Paulina Sówka, Wiktoria Smakosz, Agnieszka Cichoń, Wiktoria Bednarek, Oktawia Kowalska, Katarzyna
Zięba, Rafał Nowicki, Mateusz Zatoń, Dominik Brzozowski, Seweryn Mazur, Maciej Szymański, Jakub
Baran, Paweł Pilarski, Jakub Losa, Tomasz Sitko, Bartłomiej Krasuski, Paweł Wierzchowski brała udział w
zawodach
lekkoatletycznych.
Drużyna
chłopców
zajęła
III
miejsce.
Gratulujemy udanego startu.

6.10.2016

Pomagamy Warsztatowi Terapii Zajęciowej
W ubiegłym roku pomagaliśmy Warsztatowi Terapii Zajęciowej. Kontynuujemy pomoc również w tym
roku szkolnym. Warsztat wykorzystuje świece do swoich prac. Jeżeli macie w domu wypalone,
niepotrzebne resztki świec można przynieść je do szkolnej biblioteki. Zbieramy również używane pluszaki.
Beata Wróblewska

28.09.2016

Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych
W dniu 27.09.2016r reprezentacja naszej szkoły brała udział w zawodach: Sztafetowe Biegi Przełajowe
Szkół
Ponadgimnazjalnych.
Żeńska ekipa zajęła III miejsce. Gratulujemy Wiktorii Smakosz, Agnieszce Cichoń, Paulinie Sówce,
Oktawii
Mrozek,
Oktawii
Płomińskiej,
Katarzynie
Knapik
oraz
Edycie
Botor.
Męski skład zakończył rywalizację na IV miejscu. Szkołę reprezentowali: Mateusz Zatoń, Jakub Losa,
Maciej Szymański, Daniel Król, Dawid Purtak, Seweryn Mazur, Dominik Brzozowski.

27.09.2016

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Z poprawną
polszczyzną na co dzień" oraz "Z ortografią na co dzień" proszone są o zgłoszenie się do pani prof. Reginy
Frelich, sala nr 21, która czeka na Wasze zgłoszenia do piątku 30 września.
Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się na stronie http://poprawnapolszczyzna.pl/

26.09.2016

Wycieczka do Palmiarni
Dnia 21 września klasa III a wraz z p. prof. Iwoną Mizerską i p. prof. Romanem Mizerskim udała się na
wycieczkę edukacyjną do Palmiarni w Gliwicach. Mieliśmy okazję podziwiać różnorodne rośliny oraz
zwierzęta wodne i lądowe. Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy, humory nam dopisywały i mamy
nadzieję, że jeszcze tam wrócimy.
Natalia Kuczera, kl. III a

24.09.2016

Żywa Biblioteka
Żywa Biblioteka Chorzów zakończyła się dużym sukcesem. Frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania.
Czytelników było 456 a Żywych Książek 20. Czytelnicy to uczniowie chorzowskich szkół ale również
nauczyciele i osoby indywidualne.
W organizacji Żywej Biblioteki pomagali wolontariusze z IV Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Skłodowskiej Curie w Chorzowie.
Wydarzenie spotkało się z samymi pozytywnymi opiniami i pytaniami: kiedy znowu....?
Aleksandra Zdaniewicz
Bibliotekarz w ZST nr 2
im. Mariana Batko

22.09.2016

Ślubowanie
W czwartek 22 września w auli naszego liceum odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Przedstawiciele klas ślubowali przy sztandarze szkoły pozostać wiernymi tradycji, godnie reprezentować
szkołę, rzetelnie wypełniać uczniowskie obowiązki, dbać o honor i dobre imię szkoły oraz przestrzegać
zasad budujących tożsamość narodową i regionalną. Zgromadzeni w auli pierwszoklasiści w obecności
dyrekcji szkoły i swoich wychowawców powtórzyli akt ślubowania złożony przez ich reprezentantów.
Witamy w gronie pełnoprawnych uczniów Curie!

13.09.2016

Sukcesy naszych szpadzistek
W pierwszym tygodniu września uczennice naszego liceum wzięły udział w Pucharze Polski Juniorów
Młodszych w szpadzie kobiet. Na 120 startujących zawodniczek Agata Knapik zdobyła srebrny medal, a
Katarzyna Knapik zajęła 7 miejsce. Świetnie poradziła sobie również Paulina Śliwińska, która jednym
trafieniem przegrała wejście do tabeli 32.

3.09.2016

Sukces naszej absolwentki Moniki Hojnisz
W ostatnich dniach sierpnia w estońskim Otepaa odbyły się mistrzostwa świata w biathlonie na
nartorolkach. W gronie reprezentantów Polski uczestniczących w tych zawodach znalazła się także
absolwentka naszego liceum Monika Hojnisz. W biegu seniorów na dochodzenie Monika zajęła 5 miejsce.
Natomiast w biegu sztafet mieszanych wraz z Magdaleną Gwizdoń, Grzegorzem Guzikiem i Mateuszem
Janikiem wywalczyła brązowy medal. Naszej absolwentce gratulujemy kolejnego sportowego osiągnięcia i
życzymy sukcesów także w sezonie zimowym.

28.06.2016

Zakończenie roku szkolnego
W piątek 24 czerwca w auli naszego liceum odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dyrektor

Roman Herrmann nagrodził prymusów szkoły: Ksenę Świętek z klasy 1a, Monikę Krzon i Bartłomieja
Wylężka z klasy 2a. Wręczył również świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody, które zdobyli uczniowie
w licznych konkursach organizowanych w ubiegłym roku szkolnym. Piotr Pietrzyk został nagrodzony
statuetką Sportowca Szkoły 2015/2016. Klasa I d przygotowała część artystyczną akademii, wprawiając
zgromadzonych w auli w wakacyjny nastrój.

17.06.2016

Partycypacja w Demokracji
Uczniowie klasy II b, I d i I c wzięli udział w projekcie realizowanym w ramach programu Erazmus Plus
„Partycypacja w Demokracji”. Celem tego projektu było rozbudzenie aktywności obywatelskiej wśród
uczniów. Zadanie polegało na opracowaniu pomysłu na projekt społeczny, który stanowić będzie
odpowiedź na potrzeby młodzieży o mniejszych szansach.
Uczniowie naszego liceum wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością, co zostało docenione
przez organizatorów projektu.
Serdeczne gratulacje dla: Barbary Nowrot, Aleksandry Kubickiej, Patryka Urbaniaka, Seweryna Mazura,
Bartosza Zadloka, Aleksandry Powroźnik, Katarzyny Boduch, Wiktorii Matei oraz Małgorzaty Zagórnik.

16.06.2016

III Rajd Rowerowy
Ponad 42 km przejechali uczestnicy III Rajdu Rowerowego. Tym razem "koła" zawiozły nas na Rogoźnik,
gdzie nie omieszkaliśmy skorzystać z pięknej plaży i cieplutkiej wody. W drodze powrotnej mieliśmy
drobny problem techniczny z pękniętą śrubą trzymającą siodełko. Na całe szczęście sympatyczny pan,
który przejeżdżał obok nas na swoim wypasionym traktorze, uratował sytuację i dzięki niemu cało i
zdrowo wróciliśmy do domu.

14.06.2016

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim
6 czerwca br. klasy 2b i 1d uczestniczyły w ramach zajęć z języka hiszpańskiego w wykładach pani dr
Cecylii Tatoj reprezentującej Zakład Hispanistyki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki
Uniwersytetu Śląskiego. Wykład zatytułowany „Szok kulturowy, czyli co nas może zaskoczyć w
Hiszpanii” poświęcony komunikacji niewerbalnej, wzbudził spore zainteresowanie uczniów, często
nieświadomych, że charakterystyczne dla naszej kultury gesty i zachowania mogą być zupełnie inaczej
interpretowane w innym kręgu kulturowym.

11.06.2016

Kamrat Ślonskij Godki
W czwartek 9 czerwca br. uroczysta gala w Chorzowskim Centrum Kultury zwieńczyła IV edycję akcji
„Godomy po ślonsku”. Kapituła powołana przez Fundację Silesia wyróżniła osoby i instytucje promujące
walory mowy śląskiej.

Wśród nagrodzonych statuetką „Kamrata Ślonskij Godki” znalazł się także nauczyciel naszego liceum
mgr Grzegorz Zarzycki. Z jego inicjatywy od 25 lat organizowane są konkursy recytacji w mowie śląskiej,
w których uczestniczy młodzież z całego regionu. Laureatowi składamy serdeczne gratulacje.
Warto nadmienić, że mgr Grzegorz Zarzycki jest drugim, po arcybiskupie Józefie Kupnym , absolwentem
„Curie” nagrodzonym statuetką „Kamrata Ślonskij Godki”.

10.06.2016

Wycieczka do laboratoriów WSZOP
W czwartek 9 czerwca grupa naszych uczniów brała udział w zajęciach, które odbyły się w laboratorium
zagrożeń fizycznych w środowisku pracy oraz w laboratorium materiałoznawstwa Wydziału Nauk
Technicznych WSZOP w Katowicach. Podczas zajęć wysłuchaliśmy wykładu nt. palności i wybuchowości
pyłów oraz nt. badania materiałów metalicznych. Poznaliśmy również kierunki studiów na tej uczelni.
Po dawce teorii przeszliśmy do Muzeum Śląskiego po dawkę historii. Wycieczkę zakończyliśmy wjazdem
na wieżę wyciągową szybu kopalnianego, z której podziwialiśmy panoramę Katowic.

10.06.2016

II Gra Miejska
II Gra Miejska kolejny raz okazała się strzałem w dziesiątkę. Wasza energia i chęci do zabawy były
ogromne, a wspólnie zatańczona Belgijka pięknie podsumowała całość. Gratulacje dla wszystkich
zespołów klasowych, a przede wszystkim dla zwycięskiej klasy I D.

10.06.2016

IX Rajd Curie
We wtorek 24 maja 2016 r. odbył się IX Rajd Curie. W rajdzie wzięło udział 50 uczniów i uczennic
naszego liceum oraz pięcioro opiekunów. Pogoda nam dopisywała, a trasa wiodła z Polany Dębowiec
czerwonym i zielonym szlakiem przez przełęcz Dylówki (720 m n.p.m.) na Szyndzielnię (1028 m n.p.m.).
Po krótkim odpoczynku na Szyndzielni, czerwonym szlakiem przeszliśmy na Klimczok (1117 m n.p.m.).
Zaledwie po kilku minutach po dotarciu do schroniska zaczął padać deszcz, dlatego na Klimczoku
zrobiliśmy dłuższą przerwę. Był czas na ciepłą herbatę, kanapki, a nawet frytki ;) Chwilę po tym jak
przestało padać zrobiliśmy pamiątkowe, grupowe zdjęcie i zaczęliśmy długie, mozolne zejście niebieskim
szlakiem do Bystrej Krakowskiej. Zmęczeni, ale zadowoleni wsiedliśmy do czekającego na nas autokaru,
którym pojechaliśmy z powrotem do Chorzowa. Już czekamy na kolejny, tym razem X Rajd Curie.
www.youtube.com/watch?v=1HY9dpmzSiM

6.06.2016

Wizyta w Instytucie Cervantesa w Krakowie
Pod koniec maja grupa uczniów IV LO odwiedziła Instytut Cervantesa w Krakowie, największą europejską
instytucję propagującą kulturę Hiszpanii. Młodzież z klas 1 b i 2 b uczestniczyła w warsztatach
poświęconych cywilizacji Hiszpanii oraz w zajęciach ukazujących korzyści z posiadania państwowego
certyfikatu DELE, poświadczającego znajomość języka hiszpańskiego na odpowiednim poziomie (od A 1
do C2). Wyjazd był również okazją do zapoznania się z aktualną ofertą kulturalną Instytutu oraz ze
zbiorami biblioteki im. Eduarda Mendozy.

28.05.2016

III Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa "Towary liryczne Agnieszki
Osieckiej"
Zapraszamy na Koncert Galowy Laureatów III Edycji Wojewódzkiego Konkursu Sztuki Słowa Towary
liryczne Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się 31 maja 2016 r. o godz. 18.00. Podczas koncertu
wręczymy zwycięzcom nagrody i pozwolimy, aby raz jeszcze oczarowali nas swoimi interpretacjami
utworów poetki.

WYNIKI KONKURSU
Kategoria : gimnazjum - recytacja
I - Julia Kuzber
II - Zuzanna Socha
III - Paulina Zogornik
Wyróżnienie : Magdalena Stachura
Bernadetta Młynarska
Kategoria : szkoły ponadgimnazjalne - recytacja
I - Alicja Smykla
II - Zuzanna Gwóźdź
III - Anna Dawal
III - Agnieszka Mozdzyn
Wyróżnienie : Kalina Piesik
Kategoria : dorośli - recytacja
I - Aleksandra Sozańska
Kategoria : gimnazjum - piosenka
I - Wiktoria Koryciak
II - Oliwia Kopka
III - Adrian Matusiak
III - Zofia Sitek
Kategoria : szkoły ponadgimnazjalne - piosenka
I - Anna Nowak
II - Oliwia Gabryś
III - Milena Joszko
Wyróżnienie : Sara Ludwig
Marta Chromy
Kategoria - osoby dorosłe - piosenka
Wyróżnienie : Jagoda Komorek

20.05.2016

Konkurs Ekologiczny
Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Konkursu Ekologicznego w kategoriach
Fotografia i Plakat.

Lista nagrodzonych
Kategoria fotografia:
I miejsce: M. Parczyńska
II miejsce: D. Skalska
III miejsce: A. Powroźnik
Wyróżnienie: P. Różycka i P. Pawicka
Kategoria plakat:
I miejsce: K. Kamińska
II miejsce: N. Prusko
III miejsce: P. Hornik
Wyróżnienie: J. Drab i I. Lange

20.05.2016

Konkursy z języka angielskiego
Pod koniec kwietnia w ramach Dni Języków Obcych odbyło się szkolne dyktando z języka angielskiego
oraz konkurs gramatyczny "Champion of English".
Oto wyniki konkursowych zmagań:
Szkolne dyktando z języka angielskiego:
I miejsce: Jacek Pasternak z kl. I A
II miejsce Paulina Barka z kl. III d
III miejsce Julia Leszczyńska z kl. I B
"Champion of English":
I miejsce Filip Stanikowski z kl. III B
II miejsce Paulina Barka z kl. III d
III miejsce Sandra Schneider z kl. II B

18.05.2016

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim
We wtorek 17 maja 2016 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy dydaktycznej między
Uniwersytetem Śląskim a IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie. Celem
podjętej współpracy jest stworzenie warunków do rozwijania przez młodzież IV LO indywidualnych
zainteresowań, wspomagania rozwoju uzdolnionych uczniów i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli.
Na mocy zawartego porozumienia nasze liceum stało się szkołą ćwiczeń dla Instytutu Języków
Romańskich i Translatoryki UŚ, a studenci i pracownicy uczelni będą mogli prowadzić badania na
potrzeby prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.
Dokument o współpracy podpisali prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek i
dyrektor liceum Roman Herrmann.

17.05.2016

Wernisaż wystawy Cypriana Noconia
W czwartkowe popołudnie 12 maja w Galerii Sztuki Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbył
się wernisaż wystawy obrazów naszego absolwenta Cypriana Noconia. Motywem przewodnim

zaprezentowanych prac jest pojecie „granic”. Spośród eksponowanych płócien na szczególną uwagę
zasługują portrety (na poprzednich wystawach autora pojawiały się epizodycznie). Obrazy Cypriana
Noconia w Pałacu Kultury Zagłębia będzie można oglądać do niedzieli 29 maja br.
Naszemu absolwentowi gratulujemy kolejnej już wystawy indywidualnej i życzymy twórczych inspiracji
na drodze artystycznego rozwoju.

3.05.2016

"Młodzi światu"
W środę 27 kwietnia gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
"Młodzi Światu". Uczestniczący w spotkaniu z wolontariuszami uczniowie mieli okazję posłuchać
ciekawych opowieści o pracy na misjach i życiu codziennym mieszkańców Afryki oraz zobaczyć fotografie
i eksponaty przywiezione z różnych regionów świata. Tego dnia została również przeprowadzona zbiórka
pieniędzy na cele placówek misyjnych. Zebrane środki przekazano gościom podczas ich popołudniowej
prelekcji. Ks. Mirosław Niechwiej - opiekun Wolontariatu - wyraził wdzięczność wszystkim, którzy
włączyli się w tę akcję.

28.04.2016

Dzień Śląski w Curie
W czwartek 28 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Śląski. Miał być dopełnieniem Konkursu
Recytacji w Mowie Śląskiej, ale odbył się z opóźnieniem, bo niestety nie zdążyliśmy na czas zakisić żuru,
którym chcieliśmy poczęstować uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej,
który organizowany jest w naszej szkole przez prof. Grzegorza Zarzyckiego cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem już od dwudziestu pięciu lat.
Dziś rozstrzygnęliśmy konkurs na ciekawie skomentowane dzieło malarskie w mowie śląskiej. Nasi
uczniowie wykazali się pomysłowością i dowcipem. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie klasy II b Paulina Różycka, Daria Wódka i Seweryn Mazur, zaś wyróżnione zostały uczennice klasy III a - Izabela
Gonera, Judyta Kocemba i Karolina Mansfeld. Na dużej przerwie można było skosztować żuru, zjeść
śląskie kluski oraz zobaczyć duszki i strzygi ze śląskiej mitologii wykonane przez uczniów klasy I a. Było
pysznie! Dziękujemy naszym śląskim gospodyniom i zapraszamy do galerii zdjęć.

28.04.2016

"Kim chciałabyś najbardziej być, przyjezdna duszyczko?
Powiedz:..." - czytamy z "Tygodnikiem Powszechnym"
W środę 27 kwietnia odbyły się w naszej szkole "Lekcje czytania z Tygodnikiem Powszechnym", które
poprowadził Grzegorz Jankowicz - redaktor działu kultura tygodnika, dyrektor programów literackich TP,
pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość zaprosił nas do lektury "Domu ran" Andrzeja
Sosnowskiego, odpowiedział na pytania związane z Międzynarodowym Festiwalem Literatury im. Josepha
Conrada, którego jest organizatorem, a co najważniejsze przekonywał, że czytanie literatury jest niezwykłą
przygodą i może stać się pasją życia każdego z nas.

27.04.2016

Lekcja WF-u inaczej
Środowy poranek klasa 1 c razem z nauczycielem wychowania fizycznego p. prof. Damianem Jaksikiem
spędziła w Freestyle Parku w Chorzowie, gdzie odbyła się wyjątkowa lekcja wychowania fizycznego.
Uczniowie mogli skorzystać m.in z profesjonalnych trampolin, planszy akrobatycznej, skoczni o różnym
poziomie trudności z lądowaniem do gąbek, a dzięki nim spróbować swoich sił w niecodziennych
elementach gimnastycznych.

25.04.2016

"Między sacrum i profanum" w katowickim NOSPR-ze
20 kwietnia br grupa rozszerzona z języka polskiego pod opieką prof. Reginy Frelich wzięła
udział w poranku edukacyjnym zorganizowanym w siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia. Mieliśmy okazję wysłuchać koncertu poświęconego tematyce
tańca, odbywającego się w ramach cyklu "Między sacrum i profanum" zawierającego m. in.
takie utwory jak: "Odgłosy wiosny" J. Straussa, "La valse" M. Ravela, "Taniec siedmiu zasłon
z opery Salome" R. Straussa, "Danse sacree et danse profane" C. Debussy'ego, "Taniec
zemsty Medei" S. Barbera, czy fragm. "Krzesanego" W. Kilara. Orkiestrą dyrygowała Ewa
Strusińska. Była to niezwykła uczta dla zmysłów i dla ducha.

22.04.2016

"wśCiekły azot" - pokazy chemiczne w Curie
W czwartek 21 kwietnia w auli naszej szkoły obserwowaliśmy i przeżywaliśmy eksperymenty
z dziedziny fizyki i chemii. Dymiło, wybuchało, dmuchało, chłodziło a nawet... padał deszcz.
Wszystko to za sprawą pana Mateusza Stockiego, który gościł w naszej szkole z pokazami pt.
wśCiekły azot. Nasz gość nie tylko wykonywał doświadczenia, ale również wyjaśniał w
prosty sposób zachodzące w czasie przeprowadzania eksperymentów reakcje i zjawiska, z
którymi również spotykamy się na co dzień.

20.04.2016

Powstanie w getcie warszawskim
We wtorek 19 kwietnia w naszej szkole uczciliśmy pamięć o powstańcach getta
warszawskiego. Podczas dużej przerwy uczennice klasy III c przedstawiły historię powstania
w getcie, zaś o godzinie 12.30 wzięliśmy udział w ogólnopolskiej premierze filmu "Nie było
żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943".

19.04.2016

II Miejski Konkurs HIV/AIDS
W czwartek 14 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom
II Miejskiego Konkursu HIV/AIDS w kategoriach: wiedza, prezentacja multimedialna,
przestronny model wirusa HIV.
I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna zdobyły:
Aleksandra Baron (IV LO)
Patrycja Wyciślok (Gimnazjum nr 8)
Zdobywcami I miejsca w kategorii przestrzenny model wirusa HIV zostały:
Anna Larysz (III LO)
Katarzyna Nawrocka (Gimnazjum nr 9)
W kategorii wiedza zwyciężyli:
Patryk Drabek (III LO)
Kamila Arczewska (Gimnazjum nr 8)

16.04.2016

Dni otwarte w Curie za nami
Miło nam było gościć uczniów gimnazjów w miniony piątek i sobotę. Nie zabrakło również
rodziców przyszłych uczniów oraz gości, którzy po prostu chcieli zobaczyć naszą piękną
szkołę. Dziękujemy za zaangażowanie uczniom naszego liceum, a gościom za odwiedziny.
Zapraszamy do Curie!

15.04.2016

Dni otwarte w Curie
Pierwszy dzień otwartych drzwi w Curie już za nami. Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć szkołę,
porozmawiać z nauczycielami, wziąć udział w zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich w salach
lekcyjnych, a nawet potańczyć. Nasi uczniowie przygotowali dla swoich młodszych koleżanek i kolegów
słodki poczęstunek. Był konkurs z nagrodami i niespodzianka dla każdego gościa.

14.04.2016

Zdrowy styl życia - zajęcia
W środę 13 kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w wykładzie o zdrowym stylu życia,
prowadzonym przez nauczycieli CKZiU w Katowicach, popularnego Medyka-Katowice. W spotkaniu
wykładowcy zwrócili nam uwagę jak ważne jest świadome wybieranie zarówno tego co jemy, jak i stylu
życia jaki prowadzimy. Poznaliśmy również ofertę kształcenia w Medyku. Dziękujemy za zajęcia i
upominki.

14.04.2016
Champion of English
W piątek 8 kwietnia 2016 r. w naszej szkole miał miejsce Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego
‘Champion of English’. W konkursie wzięło udział prawie stu uczniów z Chorzowa i miast ościennych.
I miejsce zajął Kamil Goliński
II miejsce zajęła Agata Lech
III miejsce zajął Michał Desol
Serdecznie gratulujemy!

14.04.2016
"Exit Tour"
We wtorek 12 kwietnia w ramach programu "Exit Tour" w naszej szkole odbyły się niezwykłe warsztaty
profilaktyczne, łączące przyjemne z pożytecznym. Uczniowie mieli okazję wzbogacić swą wiedzę na
wykładach o uzależnieniach, agresji, seksie i handlu ludźmi oraz wykazać swą kreatywność na zajęciach
wokalnych. Największą atrakcją był koncert amerykańskiego zespołu Airside, który poprowadził także
warsztaty językowo-muzyczne. Ten dzień dał nam wielką dawkę pozytywnej energii, która zapewne będzie
nam towarzyszyć do końca czerwca.
Paulina Kluska, kl II b

1.04.2016
Konkurs na temat powstań śląskich
Wpisany przez Beata Wróblewska

Z przyjemnością informujemy, iż Paweł Cieślak z klasy 1a zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego
konkursu na temat powstań śląskich. Finał odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. w gmachu dawnego Sejmu
Śląskiego w Katowicach. Życzymy powodzenia.

29.03.2016
(Prawie) wszyscy jesteśmy kinestetykami ..?
23 marca 2016 roku klasa Ia miała okazję gościć na lekcji wychowawczej wykładowcę Wyższej Szkoły
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, panią mgr Sylwię Duch. Tematem wykładu było „Jak się
uczyć, żeby się nauczyć, czyli podstawowe metody i techniki uczenia się i zapamiętywania”.
Na wstępie wykładu prelegentka omówiła podstawowe metody i techniki uczenia się. Okazało się, że
niektóre już znamy i czasami posługujemy się nimi. W następnej części wykładu dowiedzieliśmy się o
procesach, jakie dokonują się w nas podczas nauki, a które związane są z pracą naszego mózgu. Na
początku fazy uczenia informacje (czyli to, co zapamiętujemy z lekcji) dostają się do tak zwanej pamięci
bezpośredniej, gdzie utrzymują się od parunastu sekund do paru minut. Dzięki powtarzaniu niektóre z
informacji przekazywane są do pamięci krótkotrwałej. Wśród informacji które przyswajamy, są też takie,
których używamy bardzo często, a nasz mózg uważa je za szczególnie użyteczne i wtedy trafiają do
pamięci długotrwałej. Największym zaskoczeniem dla nas – umęczonych przedświąteczną krzątaniną i
porządkami - była ciekawostka na temat tego, że nasza pamięć także robi porządki!
Ostatnim elementem spotkania było indywidualne wykonanie testu na styl percepcji, czyli ustalenie, jakie
zmysły najbardziej pracują w procesie uczenia i ustalenie, czy jesteśmy słuchowcami, wzrokowcami czy
kinestetykami. Okazało się, że współczesne statystyki odnotowały przyrost tych ostatnich - czego
świadectwem są również testy wykonane przez uczniów klasy Ia - więc uczmy się przez przeżywanie!

Lekcja była bardzo ciekawa, dowiedzieliśmy się jak się uczyć, aby ten proces był jak najbardziej
efektywny.
Ksena Świętek Ia

24.03.2016
XXV Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej
Skond się wzion skarbnik? Jako to han downij bywało, ło moim graniu - między innymi o tym opowiadali
uczestnicy finału XXV Konkursu Recytacji w Mowie Śląskiej. Pomysł na ów konkurs zrodził się w
naszym liceum, a organizatorem jest Grzegorz Zarzycki. W eliminacjach, które odbywały się Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie i Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
wyłoniono dwudziestu finalistów - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
całego Górnego Śląska, którzy recytowali teksty po śląsku w Chorzowskim Centrum Kultury.
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych klas I - III zajął Dominik Fifer z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Piekarach Śl., drugie - Emilia Stankiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu, a
trzecie - Julia Stolecka ze Szkoły Podstawowej w Imielinie. W kategorii uczniów szkół podstawowych klas
IV - VI pierwsze miejsce zajęła Julia Kobiór z SP nr 3 w Bieruniu, drugie - Szymon Drewniok z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śl., a trzecie - Nikolas Brewczyk z SP nr 3 w Bieruniu. W kategorii
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Kacper Legierski z Gimnazjum im. św.
Jana Pawła II w Istebnej, drugie - Szymon Kucza z II LO w Wodzisławiu Śl., a trzecie - Weronika
Namysło z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śl.
Uczestnicy recytowali teksty Marka Szołtyska, Aleksandry Widery, ale wielu z nich zaprezentowało też
teksty własne.
W jury zasiedli przewodnicząca dr hab. Mirosława Siuciak (absolwentka IV LO), prof. dr hab. Helena
Synowiec, dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Halina Pisarek oraz prof. dr hab. Dariusz Rott.
Wszystkich finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy!

22.03.2016
Konkurs "Chorzów - miejsca i ludzie"
W XIV edycji konkursu "Chorzów - miejsca i ludzie", zorganizowanego przez Zespół Szkół Technicznych
nr 2 im. M. Batko, zespół naszej szkoły w składzie: Monika Krzon, Wiktoria Mateja, Barbara Nowrot,
Dawid Zawada zajął III miejsce, realizując temat Magiczny świat familoków.

9.03.2016
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Awraam Waśkowski z klasy III d zajął wysokie - IV miejsce - w etapie okręgowym (zawody II stopnia)
XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego.
Serdecznie gratulujemy!

9.03.2016
Cyprian Nocoń gościem programu Telewizyjna 1
We wtorkowy wieczór na antenie TVP Katowice, w programie "Telewizyjna 1", gościł absolwent naszego
liceum Cyprian Nocoń. Zapraszamy do obejrzenia programu (25 minuta) katowice.tvp.pl

8.03.2016
W kolejnym odcinku W11 – w Curie…
2 marca 2016 roku klasa Ia miała przyjemność gościć na jednej ze swoich lekcji panią nadkomisarz Joannę
Czechowską, znaną z popularnego serialu kryminalnego W11. Tematem spotkania były narkotyki i ich zły
wpływ na człowieka.
Na początku spotkania pani Joanna Czechowska opowiedziała nam o swojej karierze w policji oraz o tym,
w jaki sposób trafiła do serialu kryminalnego W11 - okazało się, że trafiła tam przez przypadek, ponieważ
nikt spośród jej współpracowników na komendzie nie wiedział o castingu do serialu.
Następnie pani nadkomisarz przeszła do historii narkotyków - mogliśmy się dowiedzieć, że narkotyki były
znane już w starożytnej Grecji, gdzie były używane przez wyrocznie, w których kapłanki przepowiadały w
ten sposób przyszłość.
Na samym końcu pani Czechowska opowiedziała nam o dopalaczach oraz o tym, jak działają na nasz
organizm. Dowiedzieliśmy się, że nigdy nie możemy być pewni tego, jak one będą na nas działać,
ponieważ nie są one dokładnie zbadane.
Lekcja z panią Joanną Czechowską była bardzo interesująca, zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie i
pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczniów klasy Ia.
Patrycja Antosz

8.03.2016
Sukces szczypiornistek
W sobotę 5 marca uczennice naszej szkoły odniosły kolejny sukces sportowy. Reprezentantki Klubu Piłki
Ręcznej "Ruch Chorzów" zdobyły Mistrzostwo Polski Juniorek Starszych, pokonując w finałowym meczu
zespół MTS Kwidzyń. W składzie zwycięskiej drużyny znalazły się Magdalena Drażyk, Natalia Krupa,
Natalia Doktorczyk, Oktawia Płomińska, Paulina Jęszczok i Agnieszka Kurzaj. Mistrzyniom Polski z
"Curie" składamy gratulacje i życzymy sukcesów w dalszej karierze sportowej.

4.03.2016
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
We wtorek 1 marca w naszym liceum zorganizowaliśmy obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy
Wyklętych". Z tej okazji specjalny odczyt wygłosił uczeń klasy 3c Grzegorz Frejno. Dziękujemy
wszystkim za przybycie.

12.02.2016
Warsztaty językowe
W czwartek 4 lutego 2016 r. nasze liceum odwiedziła pani Odile Bayot - lektorka języka francuskiego,
oddelegowana przez region Walonii - Brukseli, która poprowadziła zajęcia języka francuskiego w klasie 3
A. Warsztaty językowe były dla uczniów sposobem na sprawdzenie swoich umiejętności językowych.
Kontakt z żywym językiem pomaga przełamywać bariery językowe i motywuje do dalszej pracy.

12.02.2016
Spotkanie z Adrianem Ślązokiem
W ramach cyklu „Przewodnik opowiada” 8 lutego br. w Chorzowskim Centrum Kultury odbyło się
spotkanie z absolwentem naszego liceum Adrianem Ślązokiem. Na spotkaniu zaprezentował zdjęcia ze
swej ubiegłorocznej wyprawy do północnej Finlandii, gdzie podczas czerwcowych białych nocy miał

okazję fotografować niedźwiedzie w ich naturalnym środowisku jakim jest tajga. Adrian kojarzony przez
wiele lat z fotografią prasową, zwłaszcza sportową, od 2010 roku coraz więcej uwagi poświęca
fotografowaniu przyrody. Po serii zdjęć z Puszczy Białowieskiej i rozlewiska Warty, przyszła pora na
większe przedsięwzięcie - wyprawę na pogranicze fińsko-rosyjskie. A ponieważ specyfika tamtejszej
przyrody wywarła na nim wielkie wrażenie, planuje powrót z obiektywem w tamte strony.
Naszemu absolwentowi życzymy bystrego oka i refleksu podczas kolejnych fotograficznych wypraw.

6.02.2016
Wycieczka do Krakowa
W sobotę 31 stycznia uczniowie klasy 2B i 1D udali się w towarzystwie naszych wolontariuszy Grace i
Gustavo do Krakowa. Przy sprzyjającej pogodzie podziwialiśmy przepiękne zabytki Starego Miasta.
Kulminacyjnym punktem zwiedzania była niezwykle interesująca wizyta w podziemiach krakowskiego
Rynku.

6.02.2016
Warsztaty na temat Brazylii i RPA
30 stycznia klasa 1B wzięła udział w 2-godzinnych warsztatach dotyczących geografii, historii i kultury
krajów zaproszonych przez nas wolontariuszy Gustavo i Grace. Dla uczniów była to okazja do
doskonalenia swoich umiejętności językowych.

1.02.2016
Nagroda dla Agnieszki Pelli
W sobotni wieczór 30 stycznia br. na corocznym Balu Sportowca wręczone zostały Nagrody Prezydenta
Miasta Chorzów w Dziedzinie Sportu za rok 2015.
W gronie nagrodzonych w tej edycji znalazła się także Pani Agnieszka Pella – nauczycielka wychowania
fizycznego w naszym liceum. Z rąk Prezydenta Andrzeja Kotali odebrała statuetkę za osiągnięcia w
zakresie organizacji sportu i rekreacji w mieście.
Cieszymy się, że umiejętności, predyspozycje oraz praca Naszej nauczycielki (i absolwentki) znalazły
uznanie władz samorządowych Chorzowa i serdecznie gratulujemy przyznanego wyróżnienia.

6.02.2016
Nagroda Prezydenta Miasta
W sobotę 30 stycznia Nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2015
otrzymała drużyna Juniorek KPR RUCH Chorzów, w skład której wchodzą również nasze uczennice:
Natalia Krupa, Magdalena Drażyk, Natalia Doktorczyk, Paulina Jęszczok, Agnieszka Młynarczyk,
Agnieszka Kurzaj i Oktawia Płomińska. Dziewczęta w ubiegłym roku wywalczyły ze swoją drużyną złoty
medal Mistrzostw Polski w piłce ręcznej w Kwidzynie oraz złoto na Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej
plażowej rozgrywanych w Szczecinie.
Serdecznie gratulujemy!

6.02.2016
Nie tylko słitfocie...
Nie tylko słitfocie – czego można dowiedzieć się o Tobie z fotografii na profilu społecznościowym

Dnia 28 stycznia br. klasa Ia miała okazję gościć na jednej ze swoich lekcji wychowawczych pracowników
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Pani Anna Łętkowska oraz dr Wojciech
Śmieja są tylko dwoma z wielu osób, które prowadzą lekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
informując jednocześnie młodzież o działalności WSZOPu.
Podczas lekcji pani Łętkowska – zajmująca się promocją i rekrutacją – przedstawiła nam ofertę szkoły oraz
opisała pokrótce najciekawsze kierunki studiów. Dowiedzieliśmy się, że najczęściej wybieranymi są: BHP
oraz psychologia w biznesie. Co ciekawe, WSZOP oferuje swoim studentom jedyną w Polsce pracownię
kryminalistyczną oraz studia na tym kierunku we współpracy z nadkomisarz Joanną Czechowską, znaną z
serialu W11.

1.02.2016
Wizyta wolontariuszy
W ramach projektu „World Talks” nasze liceum odwiedzili wolontariusze z Brazylii i RPA. Gustavo Binda
i Grace Sibanda podczas spotkania z klasą 2B opowiedzieli nam o swoich krajach, a nawet nauczyli
podstawowych zwrotów w swoich ojczystych językach. Po zajęciach udaliśmy się do Pszczyny, gdzie
mieliśmy okazję zwiedzić zamek oraz pospacerować po parku.

29.01.2016
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu
27 stycznia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu uczniowie klas: Ia, IIIa oraz
IIIb wzięli udział w spotkaniach, podczas których przedstawiona została prezentacja multimedialna
związana z działalnością Yad Vashem w Jerozolimie. Jest to Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu, który w październiku ubiegłego roku gościł nauczycieli ze Śląska, w tym również prof. Beatę
Bennę, podczas tygodniowego seminarium dla edukatorów z Polski. Efektem tego wyjazdu był m. in. cykl
zdjęć prezentujących obiekty muzealne znajdujące się na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie, ale także
fotografie dokumentujące funkcjonowanie współczesnej szkoły izraelskiej czy nowoczesną architekturę
miasta.
Więcej informacji o instytucie: www.yadvashem.org

18.01.2016
Wernisaż wystawy obrazu Cypriana Noconia
W czwartek 14 stycznia w siedzibie Polskiego Radia Katowice odbył się wernisaż wystawy
obrazu „Wygnanie” autorstwa naszego absolwenta Cypriana Noconia.
Gospodarzem spotkania był redaktor Maciej Szczawiński, który podzielił się z przybyłymi
swoimi impresjami na temat prezentowanego obrazu. Cyprian Nocoń opowiedział o
miejscach i wydarzeniach, jakie towarzyszyły pracy nad „Wygnaniem”. Nie omieszkał też
wspomnieć o godzinach spędzonych wczesną jesienią przy malowaniu obrazu w auli naszego
liceum. Krótki koncert trójki młodych muzyków był dopełnieniem oficjalnej części
wernisażu. Po nim nastał czas na rozmowy z młodym artystą oraz wymianę opinii.

Naszemu absolwentami gratulujemy samego dzieła i jego zaprezentowania w prestiżowym
dla środowiska artystycznego miejscu.
Obraz „Wygnanie” można oglądać w galerii „Na żywo”, mieszczącej się na parterze budynku
przy ul. Ligonia 29. Zachęcam naszych uczniów i absolwentów do skorzystania z okazji.
Roman Herrmann

15.01.2016
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Bartosz Gęsior (kl. II a) i Bartłomiej Wylężek (kl. II a) zakwalifikowali się do etapu okręgowego XXXI
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Życzymy sukcesów w olimpijskich zmaganiach i gratulujemy osiągnięcia!

15.01.2016
Śląski Konkurs Języka Niemieckiego
Bartłomiej Wylężek z klasy II a zakwalifikował się do drugiego etapu Śląskiego Konkursu Języka
Niemieckiego. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach konkursowych.

12.01.2016
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Miło nam poinformować, że uczeń klasy III d Awraam Waśkowski został zakwalifikowany do udziału w II
etapie – eliminacjach okręgowych - XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

8.01.2016
Sukces absolwenta
W gronie najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego roku akademickiego 2014/2015 znalazł się
wychowanek naszego liceum Tomasz Białończyk, który z wyróżnieniem ukończył studia historyczne na
Wydziale Nauk Społecznych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest historia Śląska oraz
nauki pomocnicze historii. Ma w swoim dorobku pierwsze publikacje naukowe, czynnie uczestniczy w
życiu naukowym i pracach katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tomkowi
gratulujemy wyróżnienia i życzymy sukcesów w realizacji naukowych pasji.

21.12.2015
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny

Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Z poprawną
polszczyzną na co dzień":
Mateusz Zbieg 2a
Marta Majchrzak 2c
Patrycja Kwiecień 2c
Izabela Gonera 3a
oraz II etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Z ortografią na co dzień":
Julia Leszczyńska 1b
Mateusz Zbieg 2a
Marta Majchrzak 2c
Patrycja Kwiecień 2c
Serdecznie gratulujemy, życząc powodzenia w dalszych zmaganiach. II etap konkursu "Z poprawną
polszczyzną na co dzień" odbędzie się w poniedziałek 11 stycznia o godz. 12. 20, natomiast dzień później
12 stycznia o godz. 12. 20 przystąpimy do II etapu konkursu "Z ortografią na co dzień".

15.12.2015
Podsumowanie Akcji Ciacho 2015
Podczas tegorocznej akcji zebraliśmy 20 170 zł.
Składam głęboki ukłon, gratulacje i przede wszystkim podziękowania Dyrekcji Naszej Szkoły, wszystkim
Profesorom, Rodzicom, Absolwentom i Uczniom Curie za czynny udział w przygotowaniu i
przeprowadzeniu kolejnego przedsięwzięcia wolontariackiego - Akcji Ciacho 2015. Wasze zaangażowanie,
a co za nim idzie, wymierny finansowy efekt, jest imponujący – wspólnie z wolontariuszami Słowaka
pobiliśmy kolejny finansowy rekord. Ale rzecz nie w rekordach, tylko w Waszych gorących sercach,
gotowości poświęcania się za innych i po raz kolejny pokazaniu, że człowiek jest dobry. I za to – w imieniu
Drużyny A – Alicji, Ani i Alka – dziękuję i składam wyrazy uznania.
Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę wolontariuszy z klasy 1 d i 2 a – Wasze bezpośrednie
zaangażowanie pozwoliło sprawnie przeprowadzić akcję – gratuluję wychowawcom tak znakomitych
wychowanków.
Grzegorz Zarzycki

9.12.2015
DZIEŃ PATRONA 2015 "z historią i humorem w tle..."
We wtorek 8 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona, który już kolejny rok świętowaliśmy
w dniu imienin patronki naszego liceum. Tego dnia oprócz róży, którą społeczność szkoły symbolicznie
obdarowała Marię Skłodowską-Curie, na szkolnych korytarzach pojawiły się plansze dokumentujące
dokonania Noblistki, wykonane przez uczniów. Na dużej przerwie w auli Daniel Kubarski, Michał Krain,
Grzegorz Frejno i pan prof. Krzysztof Grala przedstawili z dużym sukcesem skecz Kabaretu Moralnego
Niepokoju "Historia Polski: Maria Skłodowska-Curie i nowa broń". Obchody Dnia Patrona były również
okazją do wręczenia Nagrody Publiczności XXIX Festiwalu Artystycznych Talentów, którą z rąk Pani
Wicedyrektor Iwony Mizerskiej i organizatorek festiwalu otrzymała Grupa Pancerni za film "Dzień przed
końcem świata".

9.12.2015
Mikołaj w Curie

Pracowity dzień miał nasz MIKOŁAJ tego roku. Wędrował od klasy do klasy w poszukiwaniu grzecznej
młodzieży, a ponieważ sporo jest jej w naszej szkole, nachodził się chłopina.

1.12.2015
XXX Curie Mundial
W poniedziałek 30 listopada 2015r. odbyło się losowanie grup
XXX Curie Mundialu. Tegoroczny turniej odbędzie się 4 i 11
grudnia o 15:00, natomiast Finał rozegrany zostanie 18 grudnia
2015r.
o
godzinie
15:45.
Wszystkich chętnych zapraszamy do kibicowania grającym
drużynom.

1.12.2015
Ewangelickie ślady w Chorzowie
W ubiegłą niedzielę 29 listopada rozstrzygnięty został konkurs historyczny "Ewangelickie ślady w
Chorzowie", zorganizowany w ramach obchodów 180-lecia parafii ewangelickiej. Rozdanie nagród miało
miejsce w kościele im. M. Lutra, przy okazji corocznego kiermaszu adwentowego. Miło nam
poinformować, iż jego laureatami zostali Robert Bryłka z klasy 1a oraz Marta Koch, Klaudia Kłusek i
Paulina Master z klasy 2a.
Gratulujemy

28.11.2015
XXIX Festiwal Artystycznych Talentów czas zacząć...
Wpisany przez Beata Wróblewska

1 grudnia 2015 r.; godz. 16. 30
PROGRAM
PIOSENKA
1. DRUŻYNA BB (1A)
2. ANNA BŁASZCZYK (3B)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MILENA JOSZKO (3D)
MONIKA KRZON (2A)
AGATA ZAWADZKA (2C)
MILENA JOSZKO (3D)
ANNA BŁASZCZYK (3B)
MICHAŁ PABICH (3B)

MELORECYTACJA
GRZEGORZ FREJNO (3C)
PRZERWA

FILM
GRUPA PANCERNI (3B)
TANIEC
1. KAJA PRÓBA (3A)
2. MAGDA WIKTOROWICZ (3C)
3. NATALIA KOCIARA (3B)
4. AGNIESZKA ŁAPUCHA (3B)
5. POWER GIRLS – EWA ADAMSKA (1D) W DUECIE Z WERONIKĄ BADARZ
6. TRIO TANECZNE (MAGDA WIKTOROWICZ, KAJA PRÓBA, AGNIESZKA ŁAPUCHA)
FOTOGRAFIA
MARTA PAMUŁA (2B)
PAULINA RÓŻYCKA (2B)
MALARSTWO
PATRYCJA BUJAKOWSKA (1B)
PATRYCJA CHOLEWA, DARIA ORAWSKA (1B)

25.11.2015
Zmiana terminu zbiórki żywności dla Kresowiaków
Tylko do końca tygodnia będzie zbierana żywność w ramach akcji ”Podziel się opłatkiem z seniorami na
Kresach". Produkty można przynosić do sali 36. Wszystkim, którzy do tej pory okazali otwarte serca,
serdecznie dziękuję.
Krzysztof Grala

20.11.2015
Prezent od choinkę - podziękowania
Serdecznie dziękuję uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się w akcję „Prezent pod choinkę”. W
tym roku udało nam się zrobić aż 13 paczek. Wszystkie upominki trafią do najbiedniejszych dzieci w
domach dziecka, świetlicach, szpitalach i kościołach na Ukrainie, Białorusi i Rumunii.
Beata Wróblewska

16.11.2015
Podziel się opłatkiem z seniorami na Kresach
Raz jeszcze dziękuję wszystkim za udział w akcji "Podaruj znicz na Kresy". Upamiętniliśmy w ten sposób
zmarłych
Polaków,
ale
jesteśmy
w
stanie
także
pomóc
tym
żyjącym.
Do 7 grudnia możecie przynosić artykuły żywnościowe, które zostaną następnie przesłane do Drohobycza
na Ukrainie. Mile widziane są mąka, cukier, makaron, olej, bakalie, słodycze, itp. - ważne, żeby produkty
miały długi okres ważności.
Liczę na Wasze otwarte serca.
Krzysztof Grala (sala 36).

12.11.2015
XXX Curie Mundial
Rusza XXX Curie Mundial. Aby wziąć udział w rozgrywkach należy zgłosić się u nauczycieli W-F lub
wysłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres curie.mundial@op.pl. Zapisy będą przyjmowane do 27
listopada 2015 r., zaś losowanie grup odbędzie się 30 listopada 2015 r. na dużej przerwie. Mecze
rozgrywane będą 4 i 11 grudnia. Finał przewidziany jest na dzień 18 grudnia 2015 r.
Zapraszamy!

10.11.2015
Narodowe Święto Niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości społeczność IV LO zebrała się w auli naszego liceum, aby
uczcić pamięć wszystkich tych, którzy oddali swoje życie za powrót Rzeczypospolitej na mapy Świata.
Uroczystą akademię przygotowała w tym roku klasa 2a pod opieką p. prof. Krzysztofa Grali.

9.11.2015
Zwycięstwo piłkarek ręcznych
W sobotę 7 listopada w roli trenera ekstraklasy piłki ręcznej zadebiutowała nasza absolwentka Krystyna
Wasiuk. Wychowanka Ruchu Chorzów i wielokrotna reprezentantka Polski poprowadziła drużynę do
zwycięstwa w meczu z KPR-em Jelenia Góra (29:23). Oprócz Krystyny Wasiuk swój wkład w zwycięstwo
wniosły także inne absolwentki naszego liceum w barwach KPR Ruch Chorzów: Monika Ciesiółka,
Agnieszka i Magdalena Drażyk, Katarzyna Masłowska i Natalia Doktorczyk. Gratuluję całej drużynie wraz
z debiutującą trenerką i życzę zwycięstw w kolejnych meczach ligowych.
Informuję ponadto, że w październikowym biuletynie meczowym (dostępnym w bibliotece szkolnej)
zamieszczone są wywiady z naszymi uczennicami: Magdaleną Drażyk i Natalią Doktorczyk.
Roman Herrmann

9.11.2015
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny
I etap XII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Z poprawną polszczyzną na co dzień, odbędzie się
w poniedziałek 16 listopada o godz. 12.20 w sali nr 21. Natomiast w czwartek 19 listopada zostanie
przeprowadzony I etap X Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Z ortografią na co dzień o godz.
11.25 również w sali nr 21.
Uczestnikom życzymy powodzenia!

4.11.2015
Zapraszamy do udziału w XIII Akcji Ciacho „Pomagamy Drużynie
A”.
Już po raz trzynasty w Curie i Słowaku zostanie zorganizowana Akcja Ciacho. Uczniowie, rodzice i
nauczyciele pieką ciasta, które następnie sprzedawane są m.in. w szkołach, Urzędzie Miasta, ZUS-ie i
prywatnych firmach. Dochód przeznaczany jest na chore dzieci. W tym roku pomagamy„Drużynie A” czyli
Ani, Ali i Alkowi, trojaczkom urodzonym w 25 tygodniu ciąży.
Ala - waga urodzeniowa 790 g, długość 38 cm. Przeszła zabieg Botalla miała zapalenie płuc, przetaczaną
krew, respirator podłączony przez ponad dwa miesiące, wylew krwi do mózgu II stopnia i niedotlenienie
okołoporodowe. Nie widzi na jedno oko z powodu odwarstwienia siatkówki. Operacje okulistyczne nie

przyniosły poprawy. Wymaga bardzo intensywnej rehabilitacji ruchowej i rehabilitacji wzroku .Jest w
najpoważniejszym stanie z całej trójki.
Ania-waga 800 g, długość 38 cm. Zamknięcie przewodu Botalla, zapalenie płuc, kilka razy przetoczona
krew, laseroterapia, Respirator oddychał za Nią ponad dwa miesiące, później CPAP.. Wylew krwi do
mózgu III stopnia. Dziewczynka z powodu odwarstwienia siatkówki w ogóle nie widzi. Ma padaczkę.
Konieczna jest intensywna rehabilitacja.
Aleksander- waga 820 , długość 39 cm. Miał zapalenie płuc, przetaczaną krew i przeszedł zabieg
laseroterapii. Za Olka respirator również oddychał ponad dwa miesiące. Obecnie chłopiec jest w bardzo
dobrej formie, trzymany za rączkę potrafi chodzić. Ma jedynie niedosłuch.
Akcja odbędzie się 20. Listopada 2015 roku. Organizatorami są Grzegorz Zarzycki i Beata Olech-Harężlak.
Pamiętajcie, im więcej upieczonych przez Was ciast, tym więcej zebranych pieniędzy na rehabilitację
trojaczków! Wszelkich informacji udziela prof. Grzegorz Zarzycki, sala 42.

4.11.2015
Akademia Chorzowskich Osobowości
W ramach cyklu „Akademia Chorzowskich Osobowości” we wtorek 3 listopada odbyło się spotkanie z
naszą absolwentką Joanną Kściuczyk-Jędrusik - solistką Opery Śląskiej w Bytomiu. Gospodarzem
wieczoru była Jolanta Król, kierownik literacki Teatru Rozrywki. Wśród wspomnień, którymi bohaterka
wieczoru podzieliła się z publicznością, nie zabrakło nawiązań do lat spędzonych w murach „Curie”. Pełną
ciepła i otwartości atmosferę dopełniały popisy wokalne Joanny, którą wspierała pianistka Dagmara
Niedziela i kwartet smyczkowy Les Femmes. Nieoficjalnym dopełnieniem wieczoru była serdeczna
rozmowa za kulisami Chorzowskiego Centrum Kultury.
Roman Herrmann
Beata Wróblewska

3.11.2015
Konkurs halloweenowy
Zainteresowanie konkursem halloweenowym było bardzo duże. Większość klas udekorowała swoje sale
lekcyjne. Inwencja twórcza była zaskakująca, dekoracje bawiły i przerażały jednocześnie. Wybór tej
najlepiej przystrojonej nie był łatwy. Komisja postanowiła wyróżnić trzy klasy:
I a, która udekorowała salę nr 7,
I c, która przystroiła salę nr 16
oraz II a, która zajęła się dekoracją sali nr 36
Dziękujemy za włączenie się do zabawy i gratulujemy pomysłowości!

30.10.2015
1 listopada
Przełom października i listopada to czas, w którym w sposób szczególny myślimy o tych, których już z
nami nie ma. Społeczność IV Liceum Ogólnokształcącego również nie zapomina o zmarłych założycielach
szkoły, jej profesorach oraz uczniach. Niech spoczywają w pokoju.

22.10.2015
"Wszyscy potrzebujemy pojednania"
W czwartek 22 października 2015 r. grupa uczniów z klasy 2c oraz 3c wraz z prof. Krzysztofem Gralą
wzięła udział w konferencji naukowej poświęconej 50 rocznicy orędzia biskupów polskich do biskupów
niemieckich. Konferencję zorganizowało Chorzowskie Centrum Kultury oraz Fundacja Studium Culturae

Ecclesie. Wśród gości znaleźli się ponadto abp Wiktor Skworc, nasz absolwent abp Józef Kupny, władze
miasta Chorzowa z prezydentem Andrzejem Kotalą na czele, poseł Maria Nowak, duszpasterze, młodzież
chorzowskich szkół, a nawet goście z Radlina, miasta w którym urodził się abp Kominek, autor orędzia.
Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszą stanowiły wykłady ks. Pawła Stypy oraz ks. Dawida
Ledwonia, drugą zaś prezentacja filmu o kard. Bolesławie Kominku.

19.10.2015
Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury
Piotr Baron, absolwent naszego liceum, laureat „Złotego Mikrofonu” w 2011 roku oraz nagrody „Bluesowa
Osobowość Roku” w 2012 roku, jeden z najbardziej popularnych dziennikarzy Polskiego Radia, gospodarz
Listy Przebojów Trójki, został w sobotę 17 października uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta
Chorzowa w dziedzinie kultury - kategoria upowszechnianie kultury. Jesteśmy dumni z naszego
absolwenta, który o szkole mówi: „Wspaniałe czasy, wspaniali ludzie. A IV LO w Chorzowie... no cóż, po
wielu latach pozwoliło mi spełnić największe marzenie. Powiedzieć do mikrofonu "Tu program trzeci
Polskiego Radia".
Nagrody w kategorii osiągnięć twórczych otrzymali: Radosław Kobierski, Aleksander Wożniak i Piotr
Zaczkowski. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

19.10.2015
Podsumowanie konkursu na najciekawszą kartkę pocztową w
języku obcym z miasta partnerskiego Chorzowa
W piątek, 16 października odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na najciekawszą
kartkę z miasta partnerskiego Chorzowa. Spośród około 80 kartek nadesłanych z chorzowskich szkół jury
konkursowe, w skład którego weszli nauczyciele języków obcych naszego liceum, wyłoniło 5
najpiękniejszych kartek w kategorii szkół podstawowych i 5 w kategorii szkół gimnazjalnych. Pierwsze
miejsce przyznano Oliwii Moch (SP 15) i Piotrowi Baszczakowi (SP 22), drugie miejsce zdobyli uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 13: Krzysztof Kuźniacki i Dominika Wandzik, natomiast trzecie – uczennica SP 21
– Paulina Zagórska. W kategorii szkół gimnazjalnych bezkonkurencyjne okazało się Gimnazjum nr 8.
Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Hałoń, drugie również zostało przyznane uczennicom tegoż gimnazjum
– Angelice Tlałce oraz Jagodzie Dziubie. Natomiast nagroda za trzecie miejsce powędrowała do
reprezentanta Gimnazjum nr 13 – Łukasza Wolanika oraz Klaudii Elsner z Gimnazjum nr 1. Nagrody
zostały ufundowane przez Wydział Kultury i Sportu oraz Wydział Promocji Urzędu Miasta Chorzów.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
GALERIA ZDJĘĆ

12.10.2015
VIII Rajd Szkoły
W dniu 05.10.2015r. odbył się VIII Rajd Szkoły. W Rajdzie wzięło udział 56 uczniów. Opiekunami byli p.
Regina Frelich, p. Agnieszka Pella oraz p. Michał Pella. Trasa tegorocznego rajdu wiodła z Istebnej do
Wisły Jawornik.
Na zbiórce punktualnie o wyznaczonej godzinie pojawili się wszyscy uczestnicy rajdu. Autokar z wesołym
Panem Edkiem zawiózł całą grupę do Istebnej.
Marsz zaczęliśmy zielonym szlakiem podążając z Istebnej przez Kiczory, gdzie zielony szlak połączył się z
czerwonym i żółtym. Szlaki te poprowadziły naszą grupę bezpiecznie na Stożek Wielki. Po półgodzinnej
przerwie i uzupełnieniu płynów oraz zjedzeniu zbędnego balastu ruszyliśmy dalej w kierunku schroniska
na Soszowie.
Tym razem prowadził nas niebieski szlak, który to w początkowej części okazał się bardzo stromy i trudny
do pokonania. Jednakże niezmordowani uczniowie IV LO pokonali zejście bez najmniejszego
problemu
. Po pokonaniu stromizny w dalszą drogę zabrał nas szlak czerwony i żółty, który to w

okolicach Stożka Małego zmienił się tylko w czerwony, gdyż żółty postanowił skręcić w prawo i zejść do
Wisły Dziechcinki.
Czerwony szlak zaprowadził nas do Schroniska na Soszowie, gdzie wszyscy odpoczęliśmy. Po prawie
godzinnej przerwie ruszyliśmy w dalszą drogę tym razem szlakiem niebieskim , który to zaprowadził nas
do Wisły Jawornik, gdzie czekał już autokar z wesołym kierowcą.
Wróciliśmy wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni, gdyż jak się okazało przeszliśmy 13 km.
Na kolejny Rajd zapraszamy już na wiosnę
(być może uda się zorganizować dwudniowy z ogniskiem,
pieczeniem kiełbasek i noclegiem w schronisku)
Galeria zdjęć

12.10.2015
Wyniki konkursu
Wyniki konkursu na najciekawszą kartkę pocztową w języku obcym z miasta partnerskiego Chorzowa
W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce
Oliwia Moch (SP 15), opiekun Anna Grychtoł
Piotr Baszczak (SP 22), opiekun Gabriela Mandrek
II miejsce
Krzysztof Kuźniacki (SP 13), opiekun Maria Stadniczeńko-Wróbel
Dominika Wandzik (SP 13), opiekun Maria Stadniczeńko-Wróbel
III miejsce
Paulina Zagórska (SP 21), opiekun Anna Szymczak
W kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce
Agnieszka Hałoń (G 8), opiekun Aleksandra Kernel
II miejsca
Angelika Tlałka (G 8), opiekun Aleksandra Kernel
Jagoda Dziuba (G 8), opiekun Aleksandra Kernel
III miejsce
Łukasz Wolanik (G 13) opiekun Marlena Jamroż
Klaudia Elsner (G 1) opiekun Anna Łodkowska
Zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród 16 października (piątek) o godzinie 11:30 w sali numer 27
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

910.2015
Konkurs Historyczny "Trzeba pamiętać. Rok 1945 na Górnym
Śląsku"
Z przyjemnością informujemy, iż uczeń Maciej Lisek z klasy 3a został zakwalifikowany do etapu
wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Trzeba pamiętać. Rok 1945 na Górnym Śląsku".
Gratulujemy i życzymy sukcesu w dalszych zmaganiach konkursowych.

7.10.2015
"Podaruj znicz na Kresy"
Już po raz dziewiąty ruszyła akcja "Podaruj znicz na Kresy". Jej celem jest zebranie lampionów, które
zapłoną 1 listopada na grobach Polaków pochowanych za naszą wschodnią granicą. Znicze można

przynosić do sali 36 do poniedziałku 19 października. Szczegółowych informacji udziela prof. Krzysztof
Grala.

6.10.2015
Medium Mundi 2015
Dnia 30.09.2015r. udaliśmy się wraz z panem dyrektorem Romanem Herrmannem do Miejskiego Domu
Kultury "Batory" w Chorzowie na konferencję naukową z serii "Medium Mundi". W tym roku temat
przewodni brzmiał: "W kręgu Medei: Obcy-Inny-Swój". Przemówienie wprowadzające dr. Jacka Kurka
uwypukliło nam myśl, że każdy z nas może czuć się obco w społeczeństwie. Jest to zjawisko
wszechobecne. Bardzo zaciekawiło nas pytanie, które skłaniało do refleksji "Jak głęboko jest w nas
zakorzeniony lęk przed obcym?" To właśnie z poczucia obcości rodzi się agresja, która jest tak wyraźnie
dostrzegalna w naszych czasach.
W przemówieniu Krzysztofa Maliszewskiego zaprezentowano nową książkę z serii "Medium Mundi",
mówiącą o przyjaźni jako naturalnym, ludzkim pragnieniu.
Jedną z najciekawszych myśli, jaką usłyszeliśmy podczas następnego przemówienia były słowa: "Możemy
zakochać się w nauce, a zakochanie to pierwszy krok do miłości". Wypowiedź ta nasuwa nam myśl, że
nauka jest nieodłączną częścią naszego życia i warto ją zgłębiać. Nie musi być ona przykrym obowiązkiem,
ale może sprawiać nam radość.
W kolejnym przemówieniu dr. Jacka Kurka pt.: "Obcym wstęp wzbroniony" wysłuchaliśmy ciekawej
historii jego dzieciństwa. Dorastał on w społeczeństwie podzielonym na kibiców wrogich sobie drużyn
sportowych. Na własnej skórze odczuł, że we własnej dzielnicy można być obcym, jeśli broni się swoich
przekonań.
Podsumowując, konferencja z serii Medium Mundi dużo nauczyła nas o poczuciu obcości i przynależności
do różnych grup społecznych.
Marta Majchrzak i Patrycja Kwiecień

5.10.2015
W Ustroniu stworzyliśmy „ludzką maszynę”...
Dnia 1 października 2015 roku klasa 1A pojechała na jednodniową wycieczkę do Ustronia.
Wyjechaliśmy pociągiem z Katowic o godzinie 8:30. Na miejscu byliśmy około godziny 10:30. Z peronu
udaliśmy się prosto na kolejkę, którą wjechaliśmy na Czantorię.
Gdy już nacieszyliśmy się pięknym krajobrazem, nadszedł czas na zabawy. Podzieliliśmy się na
kilkuosobowe drużyny. Naszym pierwszym zadaniem było stworzenie „ludzkiej maszyny”. Było przy tym
dużo śmiechu i kreatywnego myślenia. Kolejną zabawą było napisanie w grupach piosenki o wycieczce.
Wszystkie drużyny ukazały swe artystyczne uzdolnienia. Następne były kalambury związane ze znanymi
bajkami. Potem każda z grup miała napisać trzy pytania z dowolnych dziedzin, a później drużyny losowały
kartkę, na której były one zapisane i odpowiadały na nie.
Po zabawach nadszedł czas na ognisko. Wszyscy upiekliśmy kiełbaski i wypiliśmy ciepłą herbatę.
Postanowiliśmy skorzystać ze świetnej atrakcji jaką był letni tor saneczkowy.
Około godziny 14 zebraliśmy się i wróciliśmy kolejką do Ustronia. Następnie przeszliśmy się do centrum
Ustronia, gdzie mieliśmy czas wolny. Później udaliśmy się na peron i około godziny 17 pojechaliśmy
pociągiem z powrotem do Katowic. Na miejscu byliśmy o godzinie 19:35.
Bardzo podobała nam się nasza pierwsza klasowa wycieczka. Pogoda tamtego dnia naprawdę nam
dopisała. Oby każdy kolejny wyjazd był tak samo udany.
Agnieszka Kasprzycka

5.10.2015
Od zera do bohatera 2
Finałem kolejnej edycji projektu „Od zera do bohatera”, organizowanego przez IV LO im. Marii
Skłodowskiej, był staż w charakterze Ratownika WOPR na Centralnej Plaży w Kołobrzegu (jest to
najlepsza plaża w województwie zachodniopomorskim - posiada 5 gwiazdek). Dwie uczennice naszej

szkoły Jesica Wójcik (aktualnie 3B) oraz Martyna Plewa (tegoroczna maturzystka) odbywały miesięczny
staż pod okiem najlepszych i najbardziej sprawnych "Ratoli" z całej Polski. Nasze Liceum jest pierwszą i
jedyną szkołą w województwie śląskim, która wyszkoliła ponad 20 Ratowników WOPR. Nauczyciele
koordynujący projekt to mgr Michał Pella i mgr Damian Jaksik.

1.10.2015
Konkurs "Trzeba pamiętać. Rok 1945 na Górnym Śląsku"
Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. Z tej też okazji 29 września w
naszym liceum odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu wiedzy historycznej „Trzeba pamiętać.
Rok 1945 na Górnym Śląsku”. Udział w nim wzięli: Zuzanna Gral, Maciej Lisek, Jakub Bromboszcz,
Bartosz Banek oraz Grzegorz Frejno. Zwycięzcą został Maciej Lisek z klasy 3a.

30.09.2015
II Rajd Rowerowy
Drugi rajd rowerowy za nami. Tym razem poruszaliśmy się po naszym pięknym mieście i jego okolicach.
Pierwszym punktem rajdu było przybicie piątki Kopernikowi przy Planetarium, co nam się udało bez
zająknięcia, później było już tylko z górki. Kolejnym punktem do zaliczenia była Dolina Górnika oraz
Żabie Doły. Malownicze jesienne obrazy towarzyszyły nam przez całą trasę, aż do Szybu Prezydent gdzie
na samym jego szczycie zobaczyliśmy przepiękny zachód słońca. Lepiej nie można było podsumować tego
aktywnego dnia.
Dzięki wszystkim obecnym za wspólną zabawę i mile spędzony czas. Pozdrawiam Anna Malcharczyk.

26.09.2015
Spotkanie autorskie z Łukaszem Stecem
Łukasz Stec, autor cyklu opowiadań pt. "Bimber" oraz powieści "Psychoanioł w Dublinie" odwiedził 25
września swoje IV LO (jak napisał na swojej facebookowej stronie) w ramach chorzowskiej akcji "Wolność
czytania".
Na autora w jego dawnej szkole oprócz uczniów i nauczycieli czekała polonistka, Pani mgr Halina Pisarek.
Nauczycielka choć od kilku lat już na emeryturze przyszła do szkoły specjalnie by poprowadzić spotkanie z
dawnym uczniem.
Ci, którzy jeszcze nie czytali prozy Steca, zostali w czasie spotkania zachęceni do lektury fragmentami
przywołanymi dowcipnie zarówno przez samego autora, jak i prowadzącą spotkanie. Zwłaszcza, że książki
Łukasza Steca czytają nie tylko Polacy, ale również Irlandczycy, w dodatku w oryginale - po polsku,
twierdząc przy tym, że Dublin i jego nastrój zostały przez Łukasza Steca w jego powieści "Psychoanioł w
Dublinie" przedstawione idealnie.
Oprócz samej prozy i wielości jej interpretacji zadziwiającej niejednokrotnie i samego autora, publiczność
w czasie spotkania dowiedziała się również jak napisać doskonałą tygodniową prognozę pogody dla
Irlandii i dlaczego nie można przestać śpiewać jeżeli kiedyś mieszkało się na zielonej wyspie.
Książki Łukasza Steca można wypożyczyć w szkolnej bibliotece. Gorąco polecamy!

23.09.2015
Wyjazd do Francji: Paryż i jego okolice 9 – 13 września 2015
Z Chorzowa wyruszyliśmy w godzinach porannych, a w Paryżu zameldowaliśmy się następnego dnia
przed 9 rano. Zwiedzanie Paryża zaczęliśmy od słynnej katedry Notre-Dame znajdującej się na wyspie la

Cité. Następnie udaliśmy się do Sainte Chapelle. Później nasza grupa powędrowała pod Pałac
Sprawiedliwości, który był niegdyś siedzibą rodziny królewskiej, a obecnie pełni funkcje sądownicze.
Później przeszliśmy do Panteonu, po drodze oglądając najstarszy zegar we Francji, na którym za sprawą
Henryka Walezego znalazło się godło polsko-litewskie. W Panteonie zobaczyliśmy grób Marii
Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra. Zwiedzając Panteon widzieliśmy miedzy innymi grób Woltera i
Emila Zoli. Po Panteonie nadszedł czas na pałac Inwalidów i grób Napoleona. Kolejnym punktem naszego
programu była dzielnica łacińska, w której zobaczyliśmy Pałac i ogrody Luksemburskie oraz Sorbonę, tam
też mieliśmy czas na posiłek. Kolejną atrakcją było wejście na 2 piętro wieży Eiffla. Po upamiętnieniu
pobytu na wieży zdjęciami, nadszedł czas na rejs statkiem po Sekwanie. Rejs trwał około godziny i w tym
czasie mogliśmy podziwiać fasady zwiedzonych tego dnia zabytków. Po rejsie udaliśmy się na
obiadokolację, a następnie do hotelu.

23.09.2015
Spotkanie autorskie
Z wielką przyjemnością informujemy, że w ramach chorzowskiej akcji "Wolność czytania" w murach
naszego liceum odbędzie się spotkanie autorskie z pisarzem, absolwentem naszej szkoły Łukaszem Stecem.
Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w piątek 25 września o 13.00 do
sali 42.

1.09.2015

Szkoła Promująca Zdrowie
"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania
zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą
osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich
życie i warunki życia". (WHO, 1997)
Nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
W ciągu całego roku szkolnego będą realizowane działania według rocznego harmonogramu.
Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną: Nauczycieli, Uczniów i Rodziców do podejmowania
wyzwań promujących zdrowy styl życia.
Szkolny koordynator

Agnieszka Pella

1.09.2015
Medale na początek sezonu

Od 26 do 30 sierpnia br. w Cheile Gradistei w Rumunii odbywały się mistrzostwa świata w biathlonie
letnim (na nartorolkach). Nasza absolwentka Monika Hojnisz zdobyła na tej imprezie dwa srebrne medale:
w sprincie na dystansie 7,5 km oraz w biegu na dochodzenie.
Monice gratulujemy kolejnego sukcesu w jej sportowej karierze i życzymy utrzymania wysokiej formy
przez cały nadchodzący sezon.

Przed mistrzostwami świata w Rumunii rozegrane zostały mistrzostwa Polski w biathlonie letnim. Podczas
tych zawodów w Dusznikach-Zdroju Monika została pokonana przez swoją starszą siostrę Patrycję-także
absolwentkę naszego liceum.
Gratulując Patrycji tytułu mistrzyni Polski oczekujemy z zainteresowaniem na wieści o kolejnych startach
naszych absolwentek.

22.06.2015

Z wizytą w Dziale Teatralno-Filmowym Muzeum Historii Katowic
W miniony czwartek 18 czerwca klasa 1 c wraz z panią prof. Reginą Frelich wybrała się do Muzeum
Barbary i Stanisława Ptaków w Katowicach. Barbara Ptak jest znamienitą absolwentką naszej szkoły,
scenografką, autorką kostiumów do 70 filmów fabularnych, np. "Noce i dnie", "Faraon", "Ziemia
obiecana", "Królowa Bona", czy "Nóż w wodzie" i ponad 130 spektakli, wśród których można wymienić:
"Zemstę", " Jekylla i Hyde'a", "Skrzypka na dachu", "Czarodziejski flet". Mąż pani Barbary - Stanisław
Ptak był słynnym aktorem i śpiewakiem operetkowym, obdarzonym niezwykłym talentem, ogromnie
cenionym, zmarł w 2002 roku. Muzeum, mieszczące się w byłym mieszkaniu tych cenionych śląskich
artystów, zawiera ekspozycję ukazującą, zarówno życie artystyczne, jaki i prywatne niezwykłej pary.
Naszą uwagę zwróciły, m. in. kunsztowna suknia królowej Bony oraz jaskrawa kreacja Podstoliny, a także
zbroja Don Kichote'a, którą przywdziewał Stanisław Ptak w pamiętnym "Człowieku z La Manchy".
Mieliśmy także okazję zobaczyć zdjęcie dokumentujące scenografię, jaką Barbara Ptak, a właściwie Basia
Boruszakówna zaprojektowała na potrzeby szkolnego przedstawienia, wystawionego przed laty w auli
naszego liceum. Warto wrócić do muzeum raz jeszcze, choćby po to, żeby w pracowni artystki poszukać
inspiracji przed następnym Festiwalem Artystycznym.

22.06.2015

VII Rajd Szkoły
W dniu 16.06.2015r. odbył się VII Rajd Szkoły. W rajdzie wzięło udział 22 wesołych uczniów oraz czworo
absolwentów, też wesołych i dwoje opiekunów Pani Agnieszka i Pan Michał. Po punktualnym przybyciu
wszystkich uczestników i „zapakowaniu” się do luksusowego autokaru wyruszyliśmy w podróż do
Ustronia. Pogoda była piękna, a trasa tym razem wiodła z Ustronia Polany (434m n.p.m.) czerwonym
szlakiem przez Polanę Stokłosica (830m n.p.m.) na Czantorię Wielką (995m n.p.m.). Następnie
przeszliśmy czarnym szlakiem do Chaty na Čantoryje (950m n.p.m.), gdzie po trudach wspinaczki
odpoczęliśmy. Po 45 minutowej przerwie wypoczęci i najedzeni ruszyliśmy w dalszą podróż. Dalej
podążając czarnym szlakiem pokonaliśmy szczyt Poniwiec (810m n.p.m.), a następnie po krótkim
podejściu doszliśmy na Cznatorię Małą (866m np.m.). Teraz zaczęła się „ciężka i mozolna” podróż żółtym
szlakiem w dół do mety rajdu czyli Ustronia Zdrój (345m n.p.m.).W sumie pieszo pokonaliśmy ponad 11
kilometrów. Następnie zwiedzaliśmy miasto i około godziny 16.30 w dobrych nastrojach wsiedliśmy do
autokaru, po czym pojechaliśmy z powrotem do Chorzowa. Z niecierpliwością czekamy na kolejny rajd

17.06.2015

Uniwersytet Licealisty Rekrutacja
Miło nam poinformować, że nasze Liceum przystąpiło do programu edukacyjnego "Uniwersytet Licealisty"
przy Wydziale Lekarskim w Katowicach, Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w
Zabrzu i Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach.
Szczegółowych informacji o zasadach udziału w programie udzielają mgr Iwona Mizerska i dr Roman
Mizerski.

16.06.2015

I Rajd Rowerowy
Pierwszy Rajd Rowerowy za nami, ponad 25 kilometrów po asfalcie, piasku, kamieniach, trawie i żwirze.
To wszystko sprawiło, że wróciliśmy do domu uśmiechnięci, chodź lekko zmęczeni.

12.06.2015

Towary liryczne Agnieszki Osieckiej – Koncert finałowy laureatów
Koncert finałowy laureatów drugiej edycji Konkursu Sztuki Słowa Towary liryczne Agnieszki Osieckiej
odbył się w środę 27 maja 2015 r. w Chorzowskim Centrum Kultury.
Po koncercie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dokonane przez Antoniego Sobczyka i Jolantę Motykę
oraz Romana Herrmanna. Środową galę zakończył gościnny występ grupy „Szept”: działającej w
katowickim Pałacu Młodzieży.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok w niezwykłym towarzystwie
miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej. Relację z wydarzenia można obejrzeć na stronie
Chorzowianina i COM.TV.

9.06.2015

I Curie Gra Miejska
Podsumowując I Curie Grę Miejską, można z pewnością zaliczyć ją do udanych.
Humory wszystkim dopisały, energia i chęci do zabawy też były ogromne. To był naprawdę owocnie
spędzony czas na świeżym powietrzu.
Dziękujemy serdecznie wszystkim nauczycielom, zarówno tym, którzy dzielnie pielęgnowali wyznaczone
stanowiska, jak i tym, którzy prowadzili swoje zespoły klasowe przez zakamarki parku.

Droga od startu do mety była sporym wysiłkiem, zwłaszcza, że słońce tego dnia nie szczędziło nam swoich
promieni.
Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom wytrwałości, a przede wszystkim, gratulujemy
zwycięstwa klasie 2 D.
Z pozdrowieniami od organizatorów Anna Malcharczyk, Agnieszka Pander, Izabela Wylezol.

3.06.2015

Kongres wiedeński
W środę 3 czerwca w naszym liceum odbył się już po raz szesnasty konkurs historyczny "SłowakCurie". Tegoroczna tematyka związana była z dwusetną rocznica zakończenia kongresu wiedeńskiego
(1815-2015). Z przyjemnością informuję, iż pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Najda z klasy 2a, zaś
jako trzeci na podium stanął Bartosz Gęsior z klasy 1a. Wśród laureatów znaleźli się również Marcin
Głąb i Damian Starowicz z klasy 1a oraz Maciej Lisek z klasy 2a. Czas oczekiwania na wyniki uświetniła
swoim występem Anna Błaszczyk z klasy 2b.
Krzysztof Grala.

2.06.2015

Wręczenie świadectw ukończenia liceum
W środę 27 maja w auli odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia liceum absolwentom
naszej szkoły. Zapraszamy do galerii zdjęć.

28.05.2015

I Curie Gra Miejska
Drodzy Uczniowie. 1 czerwca 2015 r. na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku odbędzie
się I Curie Gra Miejska.
Rozpoczęcie zabawy nastąpi o godzinie 8:30 pod Skansenem (miejsce zbiórki), zakończenie ok. godziny
12:30 w miejscu: Duży Krąg Taneczny.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają mgr Anna Malcharczyk, mgr Agnieszka Pander, mgr Izabela
Wylezol.
Życzymy powodzenia, nie omińcie dobrej zabawy!

28.05.2015

I Rajd Rowerowy
9 czerwca 2015 r. odbędzie się I Rajd Rowerowy.

Trasa przejazdu Chorzów - Starganiec, ok 13 kilometrów w jedną stronę.
Wszelkich informacji udziela mgr Anna Malcharczyk.
Zapraszamy do udziału, proszę nie bać się odrobiny wysiłku :)

26.05.2015

Konkurs
Wszyscy byliśmy piękni i młodzi, w niektórych przypadkach zostało tylko "i". Zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie. Zerknijcie do gabloty Samorządu Uczniowskiego i spróbujcie rozpoznać na zdjęciach
swoich belfrów za młodu. Szczegóły konkursu w gablocie.
Powodzenia

19.05.2015

Wizyta wolontariuszy z Francji i Hiszpanii w naszym liceum
W czwartek 14 maja uczniowie klasy 1 b i 2 a uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez
wolontariuszy przebywających obecnie na stażu w Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich. Pan Jesús
Pintos Ramírez przygotował prezentację na temat Hiszpanii wzbogaconą o różne ciekawostki kulturalne.
Natomiast pani Léa Chouin przygotowała krótką charakterystykę kina francuskiego, a także przybliżyła
nam swoje rodzinne miasto – Verdun. Dla uczniów była to doskonała okazja do skonfrontowania swojego
stanu wiedzy na poszczególne tematy, a przede wszystkim rozwijania swoich umiejętności językowych.

6.05.2015

Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej
Dziewcząt
W dniu 22.04.2015r. odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej
Dziewcząt.
Drużyna IV LO w składzie:
1. Maria Beczek
2. Sylwia Ciołek
3. Natalia Doktorczyk
4. Magdalena Drażyk
5. Agnieszka Młynarczyk
6. Agnieszka Miemiec
7. Paulina Jęszczok
8. Katarzyna Kawa
9. Marianna Gentków
10. Agnieszka Kurzaj
11. Klaudia Jambor
12. Natalia Krupa

po zwycięstwie nad drużynami z Częstochowy i Gliwic zdobyła I miejsce.
Gratulujemy!

27.04.2015

25 lecie święceń kapłańskich ks. Adama Wąsa
W niedzielę 26 kwietnia nasz absolwent ks. Adam Wąs (matura 1981) obchodził 25 lecie
święceń kapłańskich. Podczas uroczystej mszy św., odprawianej w jego rodzinnej parafii w
Chorzowie Maciejkowicach, jubilat został uhonorowany przez władze samorządowe naszego miasta
Medalem Kurta Aldera. W uroczystej Mszy św. wzięła również udział delegacja absolwentów
„Curie”.
Ks. Adam Wąs po zdaniu egzaminu dojrzałości podjął studia teologiczne w seminariach
duchownych Księży Werbistów w Pieniężnie i St. Augustin (Niemcy). Przez cztery lata pracował jako
misjonarz w Kenii. Następnie podjął studia na Papieskim Instytucie Studiów Arabistycznych i
Islamologicznych w Rzymie, które kontynuował na uczelniach w Jordanii, Egipcie i Tunezji. Ich
zwieńczeniem było uzyskanie tytułu doktora nauk teologicznych.
W kraju powierzono mu obowiązki dyrektora Centrum Dialogu Kultur i Religii w Lublinie
oraz wykładowcy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Misyjnym Seminarium Duchownym
Księży Werbistów. Ponadto jest Współprzewodniczącym Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów i
członkiem Komitetu do spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Episkopatu Polski.

24.04.2015

Projekt Eurocafe
W czwartek 23 kwietnia wybrani uczniowie z klas 1a, 2a, 2b, 2c i 2d wraz z prof. Krzysztofem Gralą
uczestniczyli w projekcie Eurocafe. Spotkanie odbyło się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach. Wysłuchaliśmy informacji przedstawicielki MSZ w kwestii
wspierania przez Polskę rozwoju innych krajów, a następnie wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym.
Po zakończeniu udaliśmy się na cmentarz przy ulicy Francuskiej, aby zobaczyć nagrobki wybitnych
Ślązaków: Wojciecha Korfantego, Józefa Rymera oraz Konstantego Wolnego. Po drodze prof. Grala
zarysował historię miasta oraz zwrócił naszą uwagę na liczne zabytki Katowic.

23.04.2015

Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej
Serdeczne gratulacje dla dziewcząt, które 15 kwietnia w Wiśle wywalczyły III miejsce w półfinale
Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej.

W skład drużyny wchodziły:
Adrianna Gruszka, Wiktoria Aumiiller, Sara Majchrzak, Partycja Szulc, Martyna Wandzioch, Sylwia
Ciołek, Paulina Jęszczok, Agnieszka Kurzaj, Agnieszka Młynarczyk, Natalia Doktorczyk.

23.04.2015

"Cudze chwalicie, swego nie znacie..."
W środę 22 kwietnia miłośnicy historii z Curie pod opieką prof. Krzysztofa Grali wybrali się na
podbój Gliwic. Zobaczyliśmy Willę Caro, rzeźbę "Lwa czuwającego" autorstwa chorzowianina
Theodora Kalidego, neogotycką pocztę oraz zabytkowe kamienice przy ulicy Zwycięstwa. Przy
kościele Św. Trójcy przypadkowo napotkana kobieta opowiedziała nam o rzezi Ormian, której setną
rocznicę obchodzimy w tym roku. Weszliśmy do katedry p.w. śś. Piotra i Pawła, a następnie pod
fachowym okiem pracownika muzeum zwiedziliśmy Zamek Piastowski oraz starówkę. Oglądaliśmy
pozostałości murów miejskich, ratusz, rekonstrukcję Bramy Raciborskiej, gotycki kościół Wszystkich
Świętych oraz miejsce po synagodze, spalonej w 1938r. Ponadto mieliśmy możliwość dowiedzenia się
o sposobach zabezpieczenia przed wampirami. Nie zabrakło nam również słońca i dobrych humorów.
Zdjęcia z wycieczki wykonała Paulina Różycka z klasy Ib.
Zapraszamy na kolejne wycieczki.

21.04.2015

I Miejski Konkurs HIV/AIDS
W poniedziałek 20 kwietnia w naszej szkole odbył się finał pierwszego Miejskiego Konkursu
HIV/AIDS. Konkurs objęty honorowym patronatem Wiceprezydenta Chorzowa Wiesława
Ciężkowskiego zgromadził wielu uczestników. Uczniowie wykazali się sporym zasobem wiadomości
w kategorii konkursowej wiedza, pomysłowością tworząc prezentacje multimedialne oraz inwencją
twórczą wykonując model przestrzenny wirusa HIV.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy już dzisiaj na drugą edycję konkursu.

KATEGORIA TEST WIEDZY
SZKOŁY GIMNAZJALNE
I miejsce: Aleksandra Gała
II miejsce: Aleksandra Powroźnik
III miejsce: Julia Rogoń

KATEGORIA PREZENTACJA
MULTIMEDIALNA
SZKOŁY GIMNAZJALNE
I miejsce: Sebastian Reguła
II miejsce: Katarzyna Cieślińska
III miejsce: Natalia Szczygieł

KATEGORIA MODEL
PRZESTRZENNY BUDOWY
WIRUSA HIV
SZKOŁY GIMNAZJALNE
I miejsce: Paulina Ćwięczek
II miejsce: Weronika Stachurska
III miejsce: Magdalena Witkowska
Wyróżnienie: Klaudia Lorek

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce: Patryk Drabek
II miejsce: Karolina Gizińska
III miejsce: Justyna Madajczyk

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce: Aleksandra Baron
II miejsce: Justyna Kokot
III miejsce: Zuzanna Krysiak

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce: Oliwia Wysokińska (III
LO)
II miejsce: Kinga Rybacka (III LO)
III miejsce: nie przyznano

21.04.2015

Szkolne Dyktando z Języka Angielskiego
W czwartek 9 kwietnia odbył się w naszej szkole finał corocznego Szkolnego Dyktanda z Języka
Angielskiego. Przystąpiło do niego dziewięcioro uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie w
grudniowych eliminacjach.
Oto lista zwycięzców:
I miejsce: Paulina Dyla z kl. III a
II miejsce: Paulina Stępniewska z kl. III a
III miejsce: Daria Brzezińska z kl. II a
Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego (kl. II) i
ukończenia szkoły (kl. III).
Zwycięzcom gratulujemy!
Nauczyciele języka angielskiego

13.04.2015

Szkolna wycieczka do Anglii i Szkocji
W dniach od 21 marca do 28 marca odbyła się szkolna wycieczka do Anglii i Szkocji. Podczas wyjazdu
29 uczniów i uczennic naszej szkoły oraz 12 gimnazjalistek z Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunami, miało
okazję zwiedzić takie miejsca jak Canterbury, Oxford, Stratford Upon Avon, Edynburg, Stirling, Fort
William, Glasgow i Londyn.

2.04.2015

Wielkanoc
Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy
oraz wielu łask płynących od Jezusa Zmartwychwstałego
życzą uczniom, absolwentom
i przyjaciołom szkoły

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
IV Liceum Ogólnokształcącego

1.04.2015

XXIV Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej
Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy III b Karolina Szczyrba zdobyła wyróżnienie w Finale
XXIV Konkursu Recytacji w Mowie Śląskiej, który odbył się w Chorzowskim Centrum Kultury. W
zeszłym roku Karolina również była laureatką tego konkursu. Gratulujemy!

31.03.2015

Chorzowianin Roku
Miło nam poinformować, że wśród nominowanych do tytułu Chorzowianin roku 2015 jest absolwentka
naszej szkoły Sylwia Pradelok-Świerc, logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, zaangażowana w
działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Chorzowie.
Przypomnijmy, że w 2013 roku zaszczytny tytuł Chorzowianin roku otrzymała nasza absolwentka Janina
Wilk, działaczka „Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Wspomagającego Misje
NAZARET”.

22.03.2015

Konkurs "Chorzów - miejsca i ludzie. Odkrywanie Śląska"
W XIII edycji miejskiego konkursu "Chorzów - miejsca i ludzie. Odkrywanie Śląska" zorganizowanego
przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie drużyna naszej szkoły: Kinga
Kamińska, Sandra Spałek i Dawid Zawada realizując temat "Niezwykły świat drewnianej architektury
sakralnej na Śląsku" pokusiła się o zbudowanie makiety kościoła św. Wawrzyńca i zajęła pierwsze miejsce.

18.03.2015

Województwo śląskie w XX-leciu międzywojennym
W poniedziałek 16 marca grupa miłośników historii z naszej szkoły wzięła udział w konferencji naukowej
pt. "Województwo śląskie w XX-leciu międzywojennym". Wysłuchaliśmy trzech wykładów poświęconych
dziejom Chorzowa, zabiegom o przyłączenie Górnego Śląska po I wojnie światowej do Polski oraz
autonomii województwa śląskiego. W drodze powrotnej wspięliśmy się na szyb Prezydent, aby podziwiać
panoramę Chorzowa.

11.032015

Olimpiada Języka Rosyjskiego
Awraam Waśkowski z klasy II d zajął wysokie - V miejsce - w etapie okręgowym (zawody II stopnia)
XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego.
Serdecznie gratulujemy!

9.03.2015
Piłkarki ręczne Mistrzem Polski
Drużyna piłkarek ręcznych Ruchu Chorzów zdobyła Mistrzostwo Polski w kategorii juniorek. W czasie
finału w Kwidzynie chorzowianki zmierzyły się z drużynami GTPR Vistal Gdynia i MTS Kwidzyn,
wygrywając 33:22 i 29:26. Po pełnych emocji meczach piłkarki ręczne wywalczyły złoto.
Wśród zawodniczek mistrzowskiej drużyny są nasze uczennice: Maria Beczek, Sylwia Ciołek, Natalia
Doktorczyk, Magdalena Drażyk, Marianna Gentków, Paulina Jęszczok, Natalia Krupa, Agnieszka Kurzaj,
Agnieszka Młynarczyk.
Serdecznie gratulujemy złotego medalu!

8.03.2015
„Taki Festiwal pamiętam…”
W tym roku wspomnienia festiwalowe z udziałem wyjątkowych gości z chorzowskiego
Gimnazjum nr 2

Uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły mają przyjemność zaprosić na uroczystość Taki Festiwal
pamiętam…, która odbędzie się 17 marca 2015r. o godz. 18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury. Program
widowiska powstał w oparciu o najciekawsze wydarzenia minionego Festiwalu Artystycznego. Licealiści
zaprezentują swoje umiejętności wokalne oraz taneczne. Motywem przewodnim będą uczucia, ambicje i
namiętności, z jakimi boryka się każdy z nas w podróży życia. Naszą uroczystość uświetni gwiazda
wieczoru – grupa teneczna z Gimnazjum nr 2.
Zapewniamy wieczór pełen magicznych przeżyć.

6.03.2015

XXIII Konkurs Piosenki Niemieckiej

W XXIII Konkursie Piosenki Nemieckiej, który odbył się 4 marca w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu Grand
Prix zdobyła Anna Błaszczyk z kl. II b, śpiewając arię Mozarta "Mein bester Freund", zaś III miejsce zajęła
Milena Joszko z kl. II d z piosenką "Für dich" Yvonne Catterfeld.
Serdecznie gratulujemy!

27.02.2015

Stąd do Dublina
Łukasz Stec, absolwent naszej szkoły (matura 2001 rok) z końcem 2014 roku wydał swoją drugą książkę.
Autor zadebiutował na rynku literackim w 2007 roku zbiorem opowiadań Bimber. Epizody składające się
na fabuły 10 opowiadań zasadniczo rozgrywają się w swojskiej scenerii kilku górnośląskich miast
(Katowice, Chorzów, Tychy). Zarówno mieszkańcy tych miast jak i osoby w nich bywające mogą dzięki
lekturze skonfrontować swoje postrzeganie placów, ulic i budynków z impresjami Łukasza Steca. Nie
omieszkał on w krótkich opowiadaniach przemycić swoich muzycznych preferencji i zainteresowań
wybranymi dyscyplinami sportu.

25.01.2015

Gruba sztuki
Uczniowie Curie od czerwca 2014r. brali udział w warsztatach tanecznych oraz teatralnych
zorganizowanych na terenie chorzowskiej „Sztygarki”. Efektem zajęć były dwa pokazy, które
miały miejsce w miniony weekend – w piątek wystąpiła grupa taneczna (w składzie: Kaja Próba
IIa, Agnieszka Łapucha IIb, Magdalena Wiktorowicz IIc), natomiast w sobotę mieliśmy okazję
zobaczyć przedstawienie teatralne oparte na tekstach Mirona Białoszewskiego – wystąpili w nim:
Alicja Beliczyńska IIIa, Natalia Dudek IIIa, Estera Sikorska IIIa, Aleksandra Piekarczyk IIIa,
Daria Brzezińska IIa oraz Adrian Dudek IIIc.
Oba przedsięwzięcia przygotowane zostały w ramach festiwalu „Gruba sztuki”, zorganizowanego
w tym roku - po raz pierwszy – przez „Sztygarkę”.

21.01.205

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Z przyjemnością informujemy, że Bartłomiej Wylężek i Bartosz Gęsior - uczniowie klasy 1 a zakwalifikowali się do etapu okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Serdecznie
gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursowych zmagań.

12.01.2015

Lucyna Myszkowska-Zarychta
W gronie naszych absolwentek jest pani Lucyna Myszkowska-Zarychta, która 25 grudnia 2014 r.
obchodziła swoje 100 urodziny. Maturę w naszym liceum (wtedy Gimnazjum Żeńskim) zdawała
w 1933 roku.
Czternastego stycznia odwiedziliśmy naszą szacowną absolwentkę, aby w imieniu społeczności
Curie złożyć jej życzenia urodzinowe. Ucieszyliśmy się, widząc ją pogodną i w dobrym zdrowiu,
zaś Pani Lucyna wdzięczna za pamięć chętnie opowiadała o swoich szkolnych czasach.

13.01.2015

Olimpiada Języka Rosyjskiego
Miło nam poinformować, że uczeń klasy II d Awraam Waśkowski został zakwalifikowany do
udziału w zawodach II stopnia (eliminacjach okręgowych) XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

7.01.2015

Nowości w bibliotece
Serdecznie zapraszamy do szkolnej biblioteki, w której z Nowym Rokiem pojawiły się na półkach
nowości wydawnicze.

5.01.2015

Biathlonowe srebro dla naszych absolwentek
Patrycja Hojnisz została wicemistrzynią Polski w sprincie na dystansie 7,5 km w rozgrywanych
właśnie w Dusznikach Zdroju Mistrzostwach Polski w biathlonie. Monika Hojnisz zajęła szóste
miejsce w klasyfikacji łącznej, a w kategorii młodzieżowej ona również zdobyła srebrny medal.

Siostrom Hojnisz serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy rewelacyjnej formy w dalszej
części sezonu.

19.12.2014

Gratulacje
W środę 17 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne uczniów chorzowskich szkół i placówek
kulturalno-oświatowych z władzami miasta Chorzowa. Laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim oraz ogólnopolskim zostali nagrodzeni. Z naszej szkoły wyróżnione zostały dwie
uczennice: Agnieszka Sygidus i Sandra Moś za I miejsce w Konkursie Sztuki Słowa "Towary
Liryczne Agnieszki Osieckiej" w kategoriach: recytacja i piosenka. Nagrodę otrzymała także p.
prof. Nina Siwy za wysiłek włożony w edukację i pracę artystyczną z młodzieżą oraz działalność
kulturalno-wychowawczą.

15.12.2014

Finał XXIX Curie Mundialu

W piątek 12.12.2014 r. odbył się Finał XXIX Curie Mundialu. Zwycięzcami tegorocznej edycji
została dwójka w składzie: Wojciech Krotofil i Robert Świtoń. Na miejscu drugim uplasowali się
Piotr Lewicki i Adrian Piechuta, miejsce trzecie zajęli Piotr Bryk i Marek Walczak. Na miejscu

czwartym stanęli Daniel Rybarek i Tomasz Gołębiowski.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznym "okrągłym" XXX
CURIE MUNDIALU.

9.12.2014

Dzień Uniwersytetu Śląskiego w Curie
W najbliższy czwartek 11 grudnia w naszym liceum odbędzie się Dzień Uniwersytetu Śląskiego.
W ramach tego przedsięwzięcia o godzinie 9.25 wykład o błędach stylistycznych wygłosi dr hab.
Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Zaś o godzinie 11.30 prof. UŚ
dr hab. Piotr Łaszczyca z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii wygłosi wykład: „Zasady
dobrego zachowania – o biologicznych podstawach etyki”.

11.12.2014

XXVIII Festiwal Artystycznych Talentów
XXVIII Festiwal Artystycznych Talentów za nami. Oto wyróżnieni nagrodą publiczności w
tegorocznej edycji festiwalu.

PIOSENKA
Anna Błaszczyk i Michał Pabich – klasa 2b

WYKONANIE INSTRUMENTALNE
Artur Borkowy - klasa 3c

TANIEC
Natalia Kociara i Paulina Kostorz - klasa 2b oraz Natalia Winkler – klasa 3e

SZTUKA
Magdalena Kłos - klasa 3d

9.12.2014

Wycieczka edukacyjna do Oświęcimia 21 listopada 2014 r.

21 listopada odbyliśmy wycieczkę edukacyjną do Oświęcimia. Kiedy stanęliśmy pod bramą
obozu koncentracyjnego Auschwitz, przywitał nas cyniczny i pełen obłudy napis nad bramą
„Arbeit macht frei”. Pani przewodnik wyjaśniła nam, że choć więźniowie pracowali od świtu do
zmroku, praca nie zapewniła im wolności, a tylko prowadziła do wycieńczenia i ostatecznie do
śmierci.

Zwiedzając muzeum mogliśmy zbliżyć się do tej tragicznej historii zagłady tak wielu narodów.
Można było odczuć skupienie i napięcie, tak jakby każdy wiedział, że tymi samymi drogami
chodzili więźniowie. Obserwowaliśmy dziecięce ubranka, pasiaste uniformy ze śladami krwi,
ludzkie włosy oraz tysiące zrabowanych, tuż przed śmiercią, osobistych rzeczy.
Głębokie emocje budziła różnorodność kar, które spadały na więźniów za byle przewinienia, takie
jak np. brudne ubranie czy brak czapki. Ciemnice, cele do stania, kary głodowe, wszelkiego
rodzaju egzekucje - przez rozstrzelanie, powieszenie, przydział do karnej kompani i wiele innych.
Moim zdaniem pokazywało to jak trudno było żyć w tym miejscu, a potem umierać.
Wyczerpująca praca fizyczna nie była nagradzana, często więźniów spotykała jakaś dodatkowa
kara. Uzmysłowiliśmy sobie, że jest to miejsce tragedii wielu tysięcy osób.
Zobaczyliśmy krematoria. Weszliśmy do wnętrza komory gazowej. To szokujące przeżycie
znaleźć się w miejscu, w którym życie straciło tysiące ludzi. W jednym z baraków mogliśmy
spojrzeć w oczy pomordowanym tam osobom. Na ścianach wisiały zdjęcia więźniów – mężczyzn,
jak i kobiet - w różnym wieku. Oczy mieli pełne udręki, lęku, niepewności, a może także nadziei?
Usłyszeliśmy także o badaniach doktora Mengele. Za pragnienie stworzenia idealnej rasy
zapłaciły dzieci - swoim cennym życiem. Wszystkie obrazy, fotografie, eksponaty, wystawy i
pomieszczenia budziły wiele emocji. We mnie głównie niedowierzanie i niezrozumienie, że
człowiek człowiekowi mógł wyrządzić coś takiego. Obok marnych prycz, skąpego pożywienia i
ogólnego ubóstwa więźniów, mogliśmy zobaczyć wspaniałą rezydencję komendanta obozu
Rudolfa Hossa, w której z pewnością nie brakowało niczego. Odczułam wręcz obrzydzenie, bo
dlaczego jeden człowiek może być lepszy od drugiego, takiego samego?
Następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie drugiej części obozu w Birkenau. Tory prowadzące donikąd,
duże krematoria, wielkie baraki i wieże dla strażników zwiastowały więźniom zagładę. Mogliśmy
zobaczyć wagony, w których jak bydło, byli przywożeni ludzie na śmierć. Baraki, które nie były
wyposażone w żadne pomieszczenia sanitarne, budziły wiele emocji. Sądzę, że było to głównie
oburzenie. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie chociaż jeden dzień bez wody, a co
dopiero tydzień czy miesiąc. Zburzone krematoria przypominały o masowej zagładzie, ale także o
strachu Niemców przed konsekwencjami tego, co zrobili, w sytuacji klęski, jaką ponieśli w

1945r. Obok krematoriów wykopane zostały na ich polecenie doły, w których składowano ludzkie
prochy. Przywiodło mi to na myśl wielką, zbiorową urnę oraz sentencję „z prochu powstałeś i w
proch się obrócisz”, która nigdy przedtem nie wydała mi się tak prawdziwa.
Odwiedziliśmy również Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Zwiedziliśmy synagogę, gdzie
poznaliśmy podstawy obrzędów żydowskich, świętą księgę oraz zwyczaje z nią związane.
Następnie rozpoczęły się warsztaty - podzieliliśmy się na grupy, z których każda otrzymała
fotografię przedmiotu, związanego z przedwojenną historią Żydów w Oświęcimiu. Musieliśmy
się wcielić w rolę detektywów i spróbować odgadnąć czym są te przedmioty, do czego służyły.
Naszym kolejnym zadaniem, było odnalezienie przedmiotów na ekspozycji w muzeum.
Wszystkim poszło świetnie, dzięki czemu mogliśmy poznać historię oświęcimskiej fabryki
alkoholi, list nauczycielki do jej żydowskiej uczennicy, która wraz z rodzicami wyjechała do
Izraela czy też zobaczyć zdjęcia żydowskiej drużyny piłkarskiej. Zabawa była świetna, a na
dodatek dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o Oświęcimiu, niekoniecznie związanych z
holokaustem. Później mogliśmy podyskutować o współczesnych relacjach polsko – żydowskich.
Moim zdaniem, te zajęcia były dla nas kształcące w ciekawy sposób – przyswoiliśmy wiele
informacji poprzez świetną zabawę, a nie czytanie często nudnych i opasłych książek
historycznych. Była to też chwila wytchnienia po wstrząsających doznaniach.
W drodze powrotnej wiele myślałam o tej wyprawie. Byłam zmęczona, przemarznięta i głodna.
Zadałam sobie pytanie: co czuli więźniowie? Oni pracowali, jedli, spali, stali po kilkanaście
godzin na apelach, żyli i umierali w cienkich ubraniach, niezależnie od pory roku. Dzisiaj
narzekamy, że nie smakuje nam obiad. Kiedy zobaczyłam fotografie zagłodzonych dzieci
uznałam, że powinniśmy być zachwyceni tym, co mamy. W czasach, w których największym
problemem młodego człowieka jest to, czy rodzice kupią mu lepszy telefon, taka chwila zadumy –
z poprzedzającym ją szokiem - jest potrzebna. Warto było to przeżyć i złożyć hołd tym, którzy
polegli przez chore ideologie.
Martyna Łachacz IIb

25.11.2014

Dzień Patrona - Imieniny Pani Marii
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

8 grudnia 2014 roku obchodzić będziemy Dzień Patrona - Imieniny Pani Marii.
Z tej okazji ogłaszamy konkurs na najlepsze przebranie-stylizację à la Maria Skłodowska-Curie.
Każda klasa wystawi przynajmniej jedną modelkę, która zaprezentuje się na specjalnym pokazie
mody podczas dużej przerwy. Wyboru zwycięskiej klasy dokona powołana komisja.

Prosimy, aby w tym dniu szkoła przybrała odświętny charakter. Niech pojawią się
okolicznościowe gazetki lub inne formy upamiętnienia naszej Patronki.

Szczegółowych informacji udziela p. Krzysztof Grala.

24.11.2014

Wycieczka przedmiotowa do Palmiarni
W dniu 18.11.2014r. uczniowie klas 3a, 3c, 3d realizujący zakres rozszerzony z biologii pod
opieką mgr I. Mizerskiej i dr R. Mizerskiego uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do
Palmiarni w Gliwicach.

19.11.2014

Ania Czarnula czeka na pomoc!!!
Niespełna dwuletnia dziewczynka choruje na bardzo rzadki nowotwór Histiocytozę z komórek
Langerhansa. Otrzymała już 6 cykli chemioterapii, co doprowadziło do wzrostu odporności na
podawane preparaty. Obecnie, aby ratować jej życie konieczne jest podawanie bardzo drogiego
leku, który niestety nie jest refundowany przez NFZ.
Aby pomóc Ani i jej rodzicom 28 listopada organizujemy Kiermasz charytatywny. Dochód ze
sprzedaży ciast, kanapek, tostów, sałatek, gorących napojów w całości będzie przeznaczony na
leczenie dziewczynki.
Wszystkich uczniów i pracowników serdecznie zapraszamy na kiermasz!

19.11.2014

Prezent pod choinkę
Serdecznie dziękuję uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się w akcję „Prezent pod
choinkę”. Wszystkie upominki trafią do dzieci w domach dziecka, świetlicach, szpitalach i
kościołach na Ukrainie, Białorusi i Rumunii.
Beata Wróblewska

3.11.2014

Sukces Pauliny Różyckiej
Paulina Różycka z kl. I B zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Moja
Podróż przez życie" zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu i
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu. Tematyką konkursu było
przedstawienie niedostrzeganego na co dzień piękna otaczającego nas świata. Do konkursu
zostało zgłoszonych 80 prac z całego województwa. Gratulujemy Paulinie i życzymy kolejnych
sukcesów.

29.10.2014

Akcja Ciacho „Dla Majki”.
Zapraszamy do udziału w Akcji Ciacho „Dla Majki”.
Już po raz jedenasty w Curie i Słowaku zostanie zorganizowana Akcja Ciacho. Uczniowie,
rodzice i nauczyciele pieką ciasta, które następnie sprzedawane są m.in. w szkołach, Urzędzie
Miasta, ZUS-ie i prywatnych firmach. Dochód przeznaczany jest na chore dzieci. W tym roku
zbieramy na Majkę, siedmioletnią dziewczynkę, która choruje na białaczkę limfoblastyczną.
Podczas leczenia wykryto również grzyba, który zaatakował lewe płuco oraz lewą półkulę mózgu.
Następstwem tego Maja doznała paraliżu prawej części ciała, w związku z czym wystąpił zanik
mowy oraz całkowite porażenie ruchowe. Dzięki uporowi rodziców Maja mówi już całkiem
wyraźnie, ale wciąż potrzebna jest pomoc logopedy. Najważniejsza jest jednak kosztowna,
codzienna rehabilitacja, dzięki której Majka będzie mogła wrócić do zdrowia.
Akcja odbędzie się 5. grudnia. Organizatorami są Grzegorz Zarzycki i Beata Olech-Harężlak.
Pamiętajcie, im więcej upieczonych przez Was ciast, tym więcej zebranych pieniędzy na
rehabilitację Majki! Wszelkich informacji udziela prof. Grzegorz Zarzycki, sala 42.

31.10.2014

VI Rajd Szkoły
W piątek 3 października 2014 r. odbył się kolejny - VI Rajd Szkoły. W rajdzie wzięło udział 52
uczniów naszej szkoły pod opieką prof. Agnieszki Pelli, prof. Michała Pelli, prof. Tomasza Sliana
oraz prof. Krystiana Barczyka. Trasa rajdu przebiegała z Mikuszyc Krakowskich przez Łysą
Przełęcz, Magurkę Wilkowycką, Czupel, Suchy Wierch aż do Czernichowa. Nasza grupa przeszła
marszem w sumie 12 kilometrów. W trakcie pokonywania trasy Rajdu towarzyszyła nam mgła i
zimne powietrze pozostawiając w nas uczucie chłodu. Fakt ten osładzaliśmy pysznymi
przekąskami (naleśniki z nutellą) i dobrym humorem. Po dotarciu do schroniska zrobiliśmy sobie
45 minutową przerwę na zregenerowanie sił, ponowne J zjedzenie posiłku i uzupełnienie płynów.
Droga powrotna dostarczyła równie ciekawych doznań… niektórzy z nas spróbowali pokonać
część trasy w pozycji horyzontalnej . Pozytywnie zmęczeni dotarliśmy na metę rajdu gdzie
planowaliśmy już jego kolejną edycję.

Zapraszamy na kolejny Rajd!
Nauczyciele Wychowania Fizycznego

29.10.2014

Spotkanie z panią Danutą Sedlak
W czwartek 30 października naszą szkołę odwiedziła pani Danuta Sedlak - Prezes Zarządu
Związku Sybiraków w Katowicach. Opowiadała o losach dzieci, które wraz ze swoimi rodzinami
zostały wywiezione z Kresów Wschodnich na Syberię w czasie drugiej wojny światowej.
Wstrząsające były przytaczane przez panią Danutę opowieści o podróży w bydlęcych wagonach,
głodzie, śmierci. Była to dla nas lekcja historii, którą długo będziemy pamiętać.

25.10.2014

Wizyta Olimpijki w Curie
We wtorek 21 października minęło pół wieku od zdobycia pierwszego złotego medalu
olimpijskiego przez sportowca z Chorzowa. W 1964 roku na olimpiadzie w Tokio w składzie
zwycięskiej sztafety 4x100m kobiet biegła chorzowianka Halina Richter-Górecka, która w latach
50-tych uczęszczała do naszego liceum. Z okazji premiery książki Wojciecha Krzystanka i
Dariusza Leśnikowskiego „Chorzowscy olimpijczycy” pani Halina przyjechała do Chorzowa i w
przeddzieńrocznicy zdobycia olimpijskiego złota znalazła czas (mimo napiętego harmonogramu
wizyty) na sentymentalny spacer po "Curie" oraz rozmowę o aktualnych sprawach, którymi
liceum żyje na co dzień. Zainteresowanych kolejami losu pani Haliny zapraszamy do lektury
książki, którą można wypożyczyć w szkolnej bibliotece.

16.10.2014

Wernisaż wystawy Cypriana Noconia
W czwartkowe popołudnie 16 października w Galerii "Pod schodami u Józefa" odbył się wernisaż
wystawy malarstwa absolwenta naszej szkoły Cypriana Noconia. O miejscu wystawy, autorze
obrazów i samej wystawie opowiedzieli: proboszcz parafii św. Józefa Antoni Klemens i dyrektor
Curie Roman Herrmann. Cyprian Nocoń podzielił się ze zgromadzonymi (wśród których nie
zabrakło absolwentów naszej szkoły) refleksjami na temat swojego malarstwa.

Podsumowaniem wernisażu niech będą słowa Macieja Szczawińskiego przytoczone w katalogu
wystawy: "Wszystko przed nim! - chciałoby się zatem powiedzieć. Ale i dzisiaj ma nam do
pokazania (i powiedzenia) niemało."

14.10.2014

Medium Mundi
"Przyjaciel - jedna dusza w dwóch ciałach"
/Arystoteles/
Dnia 24 września br. uczestniczyliśmy, wraz z panią profesor Celiną Konieczny i panem
dyrektorem Romanem Herrmannem, w XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu
MEDIUM MUNDI PRZYJAŹŃ, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury "Batory" w
Chorzowie.
Wysłuchaliśmy wielu interesujących wykładów. Jednym z nich było m.in. wystąpienie pani dr
hab. Katarzyny Kwapisz–Osadnik pt. Przyjaźń w języku, czyli problem z definicją pojęcia.
Słuchając go, wgłębiliśmy się w sens tak dzisiaj popularnego, choć nie zawsze używanego w
odpowiedni sposób słowa "przyjaciel". Dzięki tej konferencji dziś potrafimy rozgraniczyć, czym
powinny być dla nas takie kwestie, jak: znajomość, przyjaźń i miłość.
Byliśmy również bardzo poruszeni historią przyjaźni aż do śmierci, wygłoszoną przez pana dra
Jacka Kurka w wykładzie pt „Umieram bez lęku, pogodzony z losem i ze sobą…”. O przyjaźni,
którą śmierć wygładza, która niejednego skłania do refleksji...
Spotkanie to wywarło na nas wielkie wrażenie. Dzięki niemu pojęcie relacji międzyludzkich jest
nam o wiele bliższe.

Patrycja Kwiecień i Marta Majchrzak, kl. I c

7.10.2014

Nowy Samorząd
Zakończyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym szkoły został ADRIAN DUDEK
Zastępca KLAUDIA ŁEBKO oraz PATRYK ŚLIWA
Sekretarz PATRYCJA PAŚKO
Skarbnik NATALIA KARCZMARCZYK

4.10.2014

Wybory do Samorządu uczniowskiego
W poniedziałek 6 września na 3 i 4 godzinie lekcyjnej odbywać się będą w naszej szkole wybory
do Samorządu uczniowskiego. Wśród kandydatów znajdują się:

1. Klaudia Łebko uczennica klasy III E
2. Patrycja Paśko uczennica klasy I A
3. Natalia Karczmarczyk uczennica klasy II A
4. Adrian Dudek uczeń klasy III C
5. Patryk Śliwa uczeń klasy II B

1.10.2014

Pozytywna energia
Program „Pozytywna energia” oparty jest na współzawodnictwie oraz dobrej zabawie. W każdym
miesiącu podejmowane będą wyzwania sportowe, w których uczestniczyć będą zarówno
uczniowie jak i nauczyciele.
Celem programu jest zachęcenie do udziału w różnorodnych formach aktywności ruchowej,
ciekawe wykorzystanie czasu wolnego, a ponadto możliwość integracji z rówieśnikami i
nauczycielami naszej szkoły. Program imprez aktualizowany będzie na bieżąco.
Zachęcamy uczniów do podjęcia naszego wyzwania!

Nauczyciele wychowania fizycznego

26.09.2014

Nordalia 2014
Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w organizację Festiwalu NORDALIA. To już 13 edycja
projektu, który jest poświęcony państwom nordyckim. W czwartek 23 października w ramach
tego przedsięwzięcia odbędzie się w naszym liceum spotkanie z dr. hab. Wojciechem Dobińskim
z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego: „Badania śniegu i lodu (kriosfery) w rejonie
Tarfala, północna Szwecja”.

Zwiedzając muzeum mogliśmy zbliżyć się do tej tragicznej historii zagłady tak wielu narodów.
Można było odczuć skupienie i napięcie, tak jakby każdy wiedział, że tymi samymi drogami
chodzili więźniowie. Obserwowaliśmy dziecięce ubranka, pasiaste uniformy ze śladami krwi,
ludzkie włosy oraz tysiące zrabowanych, tuż przed śmiercią, osobistych rzeczy.
Głębokie emocje budziła różnorodność kar, które spadały na więźniów za byle przewinienia, takie
jak np. brudne ubranie czy brak czapki. Ciemnice, cele do stania, kary głodowe, wszelkiego
rodzaju egzekucje - przez rozstrzelanie, powieszenie, przydział do karnej kompani i wiele innych.
Moim zdaniem pokazywało to jak trudno było żyć w tym miejscu, a potem umierać.
Wyczerpująca praca fizyczna nie była nagradzana, często więźniów spotykała jakaś dodatkowa
kara. Uzmysłowiliśmy sobie, że jest to miejsce tragedii wielu tysięcy osób.
Zobaczyliśmy krematoria. Weszliśmy do wnętrza komory gazowej. To szokujące przeżycie
znaleźć się w miejscu, w którym życie straciło tysiące ludzi. W jednym z baraków mogliśmy
spojrzeć w oczy pomordowanym tam osobom. Na ścianach wisiały zdjęcia więźniów – mężczyzn,
jak i kobiet - w różnym wieku. Oczy mieli pełne udręki, lęku, niepewności, a może także nadziei?
Usłyszeliśmy także o badaniach doktora Mengele. Za pragnienie stworzenia idealnej rasy
zapłaciły dzieci - swoim cennym życiem. Wszystkie obrazy, fotografie, eksponaty, wystawy i
pomieszczenia budziły wiele emocji. We mnie głównie niedowierzanie i niezrozumienie, że
człowiek człowiekowi mógł wyrządzić coś takiego. Obok marnych prycz, skąpego pożywienia i
ogólnego ubóstwa więźniów, mogliśmy zobaczyć wspaniałą rezydencję komendanta obozu
Rudolfa Hossa, w której z pewnością nie brakowało niczego. Odczułam wręcz obrzydzenie, bo
dlaczego jeden człowiek może być lepszy od drugiego, takiego samego?
Następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie drugiej części obozu w Birkenau. Tory prowadzące donikąd,
duże krematoria, wielkie baraki i wieże dla strażników zwiastowały więźniom zagładę. Mogliśmy
zobaczyć wagony, w których jak bydło, byli przywożeni ludzie na śmierć. Baraki, które nie były
wyposażone w żadne pomieszczenia sanitarne, budziły wiele emocji. Sądzę, że było to głównie
oburzenie. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie chociaż jeden dzień bez wody, a co
dopiero tydzień czy miesiąc. Zburzone krematoria przypominały o masowej zagładzie, ale także o
strachu Niemców przed konsekwencjami tego, co zrobili, w sytuacji klęski, jaką ponieśli w
1945r. Obok krematoriów wykopane zostały na ich polecenie doły, w których składowano ludzkie
prochy. Przywiodło mi to na myśl wielką, zbiorową urnę oraz sentencję „z prochu powstałeś i w
proch się obrócisz”, która nigdy przedtem nie wydała mi się tak prawdziwa.
Odwiedziliśmy również Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Zwiedziliśmy synagogę, gdzie
poznaliśmy podstawy obrzędów żydowskich, świętą księgę oraz zwyczaje z nią związane.
Następnie rozpoczęły się warsztaty - podzieliliśmy się na grupy, z których każda otrzymała
fotografię przedmiotu, związanego z przedwojenną historią Żydów w Oświęcimiu. Musieliśmy
się wcielić w rolę detektywów i spróbować odgadnąć czym są te przedmioty, do czego służyły.
Naszym kolejnym zadaniem, było odnalezienie przedmiotów na ekspozycji w muzeum.
Wszystkim poszło świetnie, dzięki czemu mogliśmy poznać historię oświęcimskiej fabryki
alkoholi, list nauczycielki do jej żydowskiej uczennicy, która wraz z rodzicami wyjechała do
Izraela czy też zobaczyć zdjęcia żydowskiej drużyny piłkarskiej. Zabawa była świetna, a na
dodatek dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o Oświęcimiu, niekoniecznie związanych z
holokaustem. Później mogliśmy podyskutować o współczesnych relacjach polsko – żydowskich.
Moim zdaniem, te zajęcia były dla nas kształcące w ciekawy sposób – przyswoiliśmy wiele
informacji poprzez świetną zabawę, a nie czytanie często nudnych i opasłych książek
historycznych. Była to też chwila wytchnienia po wstrząsających doznaniach.
W drodze powrotnej wiele myślałam o tej wyprawie. Byłam zmęczona, przemarznięta i głodna.
Zadałam sobie pytanie: co czuli więźniowie? Oni pracowali, jedli, spali, stali po kilkanaście

godzin na apelach, żyli i umierali w cienkich ubraniach, niezależnie od pory roku. Dzisiaj
narzekamy, że nie smakuje nam obiad. Kiedy zobaczyłam fotografie zagłodzonych dzieci
uznałam, że powinniśmy być zachwyceni tym, co mamy. W czasach, w których największym
problemem młodego człowieka jest to, czy rodzice kupią mu lepszy telefon, taka chwila zadumy –
z poprzedzającym ją szokiem - jest potrzebna. Warto było to przeżyć i złożyć hołd tym, którzy
polegli przez chore ideologie.
Martyna Łachacz IIb

24.09.2014

Od zera do bohatera
Rusza kolejna edycja projektu "Od zera do bohatera". Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
wziąć w nim udział, na pierwsze spotkanie do sali nr 18 w piątek 26 września 2014 r. na dużej
przerwie. Projekt jest realizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego: Damiana Jaksika instruktora WOPR oraz Michała Pellę - ratownika WOPR. Zajęcia odbywają się na basenie raz w
tygodniu i przygotowują do egzaminu na stopień Młodszego Ratownika.

18.09.2014

Arcybiskup Józef Kupny Honorowym Obywatelem Chorzowa
Absolwent naszego liceum, metropolita wrocławski abp Józef Kupny, dołączył do grona
Honorowych Obywateli Chorzowa. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta 18 września bieżącego
roku wręczono mu okolicznościowy dyplom oraz symboliczny klucz do miasta. W ten sposób
zrealizowana została treść uchwały podjętej przez chorzowskich radnych 26 czerwca 2014 roku.
W swoim wystąpieniu abp Józef Kupny kilkakrotnie odwoływał się do roli, jaką w jego życiu
odegrały lata edukacji w chorzowskich szkołach.
Społeczność „Curie” dołącza się do gratulacji dla naszego absolwenta z okazji otrzymania tak
zaszczytnego wyróżnienia.

14.09.2014

Wolność czytania
Dnia 11 września o godzinie 9.30 wraz z panią prof. B. Wróblewską, udaliśmy się na prezentację
w ramach literackiej akcji - „Wolność czytania”.

Najpierw dotarliśmy do Chorzowskiego Centrum Kultury, gdzie odbywało się spotkanie z Jolantą
Krysowatą. Pisarka i dziennikarka Telewizji Polskiej zaprezentowała na nim film, który został
nakręcony na podstawie jej autorskiej książki - Skrzydło Anioła. W zbieraniu materiału, zarówno
do książki jak i do filmu, pomagał jej przyjaciel - Patrick Yoka. Razem odkryli tajemnicę tajnego
ośrodka dla koreańskich sierot. Ośrodek ten powstał w 1953 roku w Płakowicach, miejscowości
położonej niedaleko Wrocławia. Uczyło się tam około 1200 koreańskich dzieci. Zaprezentowany
przez dziennikarkę film, ukazywał głównie wypowiedzi polskiego personelu, który opiekował się
sierotami. Jolanta Krysowata polecała swoją książkę, gdyż zawiera znacznie więcej informacji i
szczegółów niż oglądany dokument.

Po wyjściu z Chorzowskiego Centrum Kultury udaliśmy się na ulicę Jagiellońską. W ramach
„Wolności czytania” odbywał się tam między innymi kiermasz używanych książek. Po
zapoznaniu się z prezentowanymi dziełami literackimi wróciliśmy do szkoły.
Patrycja Tomzińska III a

26.06.2014

Absolwent Curie Honorowym Obywatelem Chorzowa
W czwartek 26 czerwca 2014 roku chorzowscy samorządowcy podczas 46 sesji Rady Miasta
przyznali tytuł Honorowego Obywatela Chorzowa absolwentowi naszego liceum Księdzu
Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu Józefowi Kupnemu.
Społeczność Curie składa z tej okazji swemu absolwentowi serdeczne gratulacje.

24.06.2014

Święto Miasta
Po raz kolejny młodzież z naszego liceum wspólnie z p. prof. Agnieszką Pander uczestniczyła w
paradzie z okazji Święta Miasta. Mieliśmy ogromną przyjemność reprezentować naszą szkołę.
Jadąc ulicą Wolności zabytkowym tramwajem z pierwszej połowy XX w dobrze się bawiliśmy.
W środku tramwaju rozsiedliśmy się wygodnie na ławkach - choć drewnianych, ale oryginalnych
- a z otwartych okien machaliśmy do uczestników parady.
Pomimo kapryśnej pogody humory nam dopisywały, co widać na poniższych zdjęciach,
zrobionych przez Magdalenę Kłos, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.

17.06.2014

Towary liryczne Agnieszki Osieckiej – Koncert finałowy laureatów
Koncert finałowy laureatów pierwszej edycji Konkursu Sztuki Słowa Towary liryczne Agnieszki
Osieckiej odbył się w środę 4 czerwca 2014 r. w ramach konferencji popularnonaukowej „W
drodze ku wolności – kobiety na Śląsku” organizowanej przez Chorzowskie Centrum Kultury. Po
uroczystym wręczeniu nagród, dokonanym przez Antoniego Sobczyka i Jolantę Motykę oraz
Romana Herrmanna i Iwonę Mizerską, laureaci dzielili się swoimi wrażeniami z zaproszonymi
przedstawicielami mediów. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że spotkamy
się za rok w niezwykłym towarzystwie miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej.

12.06.2014

Projekt "Od zera do bohatera"
Uczestnicy projektu "Od zera do bohatera" po całym roku przygotowań 8 czerwca 2014 r.
przystąpili do egzaminu na stopień Młodszego Ratownika WOPR. 11 osób zdało egzamin z
wynikiem pozytywnym. To pierwszy i jak na razie jedyny taki projekt realizowany w
województwie śląskim. Latem pięć osób, które brały udział w programie, podejmie staż
ratowniczy na plaży miejskiej w Kołobrzegu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy
na basen w przyszłym roku szkolnym.

9.06.2014

Pożegnanie
Z żalem informuję społeczność „Curie” o śmierci profesora Michała Rozmusa,
nauczyciela matematyki w naszym liceum w latach 1991-2003.
Michał Rozmus urodził się 17 grudnia 1951 roku w Rudzie Śląskiej. W 1969 roku zdał
egzamin dojrzałości w kochłowickim liceum i rozpoczął studia na Wydziale MatematycznoFizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Po ich ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym w 1974 roku został asystentem w Instytucie
Matematyki Politechniki Śląskiej. W 1983 roku przeniósł się do Instytutu Systemów Sterowania
w Katowicach, by od połowy lat 90-tych związać się z sektorem bankowym. Od 1991 roku pracę
w wymienionych instytucjach łączył z pracą dydaktyczną w naszym liceum.
W pamięci uczniów i współpracowników pozostały jego powiedzonka, nieszablonowe
metody tłumaczenia matematycznych teorii, system wczesnorannego poprawiania ocen oraz
poczucie humoru i zdrowego rozsądku.
Pogrzeb profesora Michała Rozmusa odbędzie się we wtorek 10 czerwca o godzinie 11.00 w
kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Chorzowie.
Roman Herrmann
dyrektor IV LO

4.06.2014

V Rajd Szkoły
We wtorek 3 czerwca 2014 r. odbył się kolejny - V Rajd Szkoły. W rajdzie wzięło udział 29
uczniów naszej szkoły pod opieką prof. Agnieszki Pelli, prof. Krystiana Barczyka oraz prof.
Michała Pelli. Trasa rajdu przebiegała z przełęczy Kubalonka przez Marźnicę, Kiczory, Stożek
Wielki do Wisły Dziechcinki. Nasza grupa przeszła marszem w sumie 22 kilometry. Rajd
rozpoczął się na przełęczy Kubalonka w opadach deszczu, pozostawiając mokre szlaki. Po
dotarciu do schroniska na Stożku Wielkim zrobiliśmy sobie 45 minutową przerwę na
zregenerowanie sił, zjedzenie posiłku i uzupełnienie płynów. Podziwialiśmy także otaczające nas
krajobrazy i robiliśmy zdjęcia. Droga powrotna także była mokra i gdzieniegdzie błotnista, a
nawet bardzo błotnista. Mokrzy i ubłoceni dotarliśmy na metę rajdu, gdzie czekała na nas
Cukiernia „U Janeczki”, która osłodziła nam trudy marszu.
GALERIA ZDJĘĆ
Zapraszamy za rok!
Nauczyciele Wychowania Fizycznego

2.06.2014

XV konkurs historyczny "Słowak-Curie"
W poniedziałek 2 czerwca odbył się XV konkurs historyczny „Słowak-Curie”. Hasłem
przewodnim była I wojna światowa, której setną rocznicę wybuchu obchodzimy właśnie w tym
roku. Konflikt, w którym śmierć poniosło 10 mln żołnierzy, a ponad 20 mln zostało rannych, stał
się paradoksalnie szansą dla Polaków na niepodległość.
Miło nam poinformować, że drugie miejsce w rywalizacji zajęła Patrycja Pilarczyk z kl. 1c.
Udział wzięli również Natalia Baron, Kinga Kamińska, Iga Krzeszowska z kl 2c oraz Karol
Zdankowski z kl. 2b. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

05.2014

Konkurs Sztuki Słowa Towary liryczne Agnieszki Osieckiej
Jury pierwszej edycji Konkursu Sztuki Słowa Towary liryczne Agnieszki Osieckiej w składzie:
Mirosław Orzechowski (przewodniczący), Halina Pisarkowa, Wioletta Białk przyznało
następujące nagrody:

1. Kategoria: szkoła gimnazjalna – recytacja:
I – ej nagrody nie przyznano,

II nagroda Laura Bryk (Społeczne Gimnazjum Śląskie),
III – ej nagrody nie przyznano,
Wyróżnienie: Marta Wyleżoł (Lekki Teatr Przenośny).

2. Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna – recytacja:
I nagroda Agnieszka Sygidus (IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie),
II nagroda Karolina Kostoń ( I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie),
III nagroda Anna Podhajna ( Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu),
Wyróżnienie: Kinga Kamińska (IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie),
Wyróżnienie: Julia Nurzyńska (Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w
Świętochłowicach).

3. Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna – piosenka:
I nagroda Sandra Moś (IV LO im. M. Skłodowskej-Curie w Chorzowie),
II nagroda Weronika Jagodzińska (Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w
Świętochłowicach),
III nagroda Agnieszka Będkowska (III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie),
Wyróżnienie: The Mountain Cherry (III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie),
Wyróżnienie: Sandra Biedacha (III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie).
Zwycięzcom gratulujemy i jednocześnie informujemy, że wręczenie nagród odbędzie się 04
czerwca 2014 r. o godz. 11.30 w ChCK-u, natomiast Koncert finałowy rozpocznie się o godz. 13.
30 i uświetni konferencję pt. Święto Wolności w Chorzowskim Centrum Kultury. Zapraszamy.
GALERIA ZDJĘĆ

29.05.2014

Projekt z klasą
Miło nam poinformować, że projekt "Książka dotykowa dla dzieci niewidomych i
niedowidzących" zyskał uznanie kapituły konkursowej Nowej Ery i otrzymał grant na realizację
następnych książek. Naszą szkołę w czwartej edycji konkursu "Projekt z klasą" reprezentował

również projekt "Od zera do bohatera". Dzięki tym przedsięwzięciom szkoła otrzymała certyfikat:
Dobrze zaprojektowana szkoła.

Dziękujemy uczniom zaangażowanym w realizację projektów za podejmowanie wyzwań
edukacyjnych i rozwijanie pasji.

28.05.2014

Wręczenie świadectw
W piątkowe popołudnie 23 maja w auli odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia
liceum absolwentom naszej szkoły. Zapraszamy do galerii zdjęć.

27.05.2014

Konkurs
Drodzy uczestnicy I edycji Konkursu Sztuki Słowa Towary liryczne Agnieszki Osieckiej
Informujemy, że przesłuchania konkursowe uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych
w kategoriach: recytacja i piosenka odbędą się 29 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Chorzowskim
Centrum Kultury.
Do zobaczenia!!!

13.05.2014

Gratulacje
Z radością informujemy, że absolwent naszego liceum ks. Jan Zaręba, posługujący od lat wśród
Polaków w Wielkiej Brytanii (ostatnio jako proboszcz w Leeds) został mianowany kanonikiem
honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. Nominacja ta jest formą uznania jego zasług dla
Polonii na Wyspach Brytyjskich.
Naszemu absolwentowi społeczność "Curie" składa z tej okazji serdeczne gratulacje.

15.04.2014

Konkurs "Świadome życie – świadome odżywianie"
W sobotę 12 kwietnia odbył się finał pierwszej edycji konkursu wiedzy z zakresu dietetyki:
„Świadome życie – świadome odżywianie” zorganizowanego przez p prof. Agnieszkę Pellę i p

prof. Damiana Jaksika. Spośród 24 finalistów zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu:
I miejsce - Dominika Szyma z Gimnazjum nr 2
II miejsce - Aleksandra Baron z Gimnazjum nr 2
III miejsce - Martyna Firley z Gimnazjum nr 2
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję konkursu!

7.04.2014
If you haven’t been to London, you haven’t lived.
W dniach od 8 do 14 marca 2014r. odbyła się wycieczka do Londynu i Kornwalii, w ramach
której uczestnicy odbyli warsztaty językowe. Zainteresowani uczniowie z IV LO im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Chorzowie oraz II LO im. Stefana Żeromskiego z Dąbrowy Górniczej wraz ze
swoimi opiekunami i cudownym przewodnikiem - Panem Rysiem - wyruszyli na Wyspy Brytyjskie.
8 marca wszyscy stawili się punktualnie na miejscu zbiórki pod naszą szkołą. Po długiej,
męczącej podróży autobusem i przeprawie promowej przez kanał La Manche, następnego już dnia
uczniowie dotarli do Anglii. Pierwszym punktem ich wycieczki była miejscowość Canterbury, gdzie
uczniowie zobaczyli średniowieczną katedrę, kościół anglikański, stare miasto z piękną architekturą,
która jest charakterystyczna dla dawnej kultury angielskiej. Mieli okazję również podziwiać starówkę,
gdzie otrzymali czas wolny na małe zakupy. Po męczącym dniu uczestnicy wycieczki trafili do
„swoich” rodzin, zamieszkujących przedmieścia Londynu, u których pozostali przez dwie noce.
Następnego dnia nadszedł czas na zwiedzanie Londynu. Uczniowie zobaczyli wiele znanych
miejsc: Trafalgar Square, Buckingham Palace wraz z odbywającą się pod nim zmianą warty, ulicę
White Hall, mieszczącą wszystkie instytucje rządowe, Downing Street, przy której znajduje się
oficjalna siedziba brytyjskich premierów oraz National Galery, gdzie mogli zobaczyć m. in.
„Słoneczniki” van Gogh’a.
Czwartego dnia wycieczka wyruszyła, kierując się do Kornwalii. Młodzież obejrzała
Stonehenge, czyli jedną z najsłynniejszych budowli megalitycznych, pochodzącą z epoki neolitu oraz
brązu, której przeznaczenie do dziś jest tajemnicą. Następnie skierowała się do Salisbury, gdzie
podziwiała gotycką katedrę, która została zbudowana w latach 1220-1258. Jej charakterystyczną cechą
jest jednolitość stylistyczna, co potwierdza, że była zbudowana za czasów wczesnego gotyku. Kierując
się do celu swojej podróży, wycieczka zatrzymała się w miejscowości Bath, gdzie jedną z wielu
atrakcji turystycznych były rzymskie łaźnie. Następnym przystankiem było Exeter – miasteczko w
dawnych czasach zamieszkiwanie przez Celtów. Dzisiaj jest to miejscowość nadmorska z piękną
architekturą i wąskimi uliczkami. Później uczniowie udali do „swoich” rodzin w Plymouth.
Kolejnego dnia nastąpiła wyprawa na Land’s End (Koniec Lądu). Tego dnia uczniowie
podziwiali również Eden Project, w którego skład wchodziły dwie ogromne szklarnie, w każdej z nich
panował odmienny klimat - śródziemnomorski lub równikowy wilgotny - oraz odmienna roślinność,
charakterystyczna dla każdego z nich. Następnym przystankiem na trasie wycieczki był Saint
Michael’s Mount. Jest to góra wyrastająca z morza - na niej znajduje się sanktuarium Michała
Archanioła - do której nie można się dostać w czasie przypływu, ponieważ droga jest zalana wodą.
W szóstym dniu wycieczki uczestnicy pożegnali się ze „swoimi” rodzinami i powrócili do
Londynu. Kontynuując zwiedzanie stolicy – po Londynie poruszali się metrem - odwiedzili:
Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich wraz z południkiem zerowym, letni dom
Królowej, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Alberta i Wiktorii, Muzeum Techniki i London Eye,

z którego mogli podziwiać cały Londyn z lotu ptaka. Z nadejściem nocy uczniowie udali się do
autokaru i wyruszyli w podróż powrotną do kraju.
Będąc na warsztatach językowych w Anglii uczniowie mieli okazję spędzić aż cztery
wieczory wśród rodowitych Anglików, poznać ich styl życia oraz zwyczaje panujące w tym niezwykle
czarującym, ale zarazem tajemniczym kraju. Kiedy podróżnicy rozmawiali ze „swoimi” rodzinami,
każdy miał mnóstwo pytań odnośnie kultury, zwyczajów i obchodzenia świąt. Rozmawiając z
gospodarzami mogli się dowiedzieć wielu ciekawych informacji, które wzbogaciły ich wiedzę i
postrzeganie tej odmiennej kultury. Pierwszą różnicą, którą zdołali zauważyć, był sposób
celebrowania Świąt Bożego Narodzenia. W Wielkiej Brytanii, jak we wszystkich krajach
chrześcijańskich (chrześcijan jest w Wielkiej Brytanii ok. 45%, wyznawców anglikanizmu – ok. 21%),
istnieją specjalne potrawy spożywane tylko w czasie świąt. Najważniejszym posiłkiem nie jest - jak w
Polsce - wieczerza wigilijna, ale obiad podawany wczesnym popołudniem w pierwszy dzień świąt.
Najczęściej podawane posiłki podczas świątecznego obiadu w Anglii to: pieczony indyk nadziewany
kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw. christmas pudding - rodzaj deseru.
Uczestnicy wycieczki przyjrzeli się też angielskiemu systemowi edukacji, istotnie różniącemu
się od naszego. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów uczniowie ustalili, że w Anglii jest pięć
rodzajów szkół:
· Pre-school - przedszkole (wiek dziecka: 3-4 lat)
· Primary School - szkoła podstawowa (wiek: 4/5-11/12 lat)
· Secondary School - szkoła średnia (wiek: 11/12-16/18 lat)
· Further Education - szkoła policealna (wiek: 16+)
· Higher Education - szkoła wyższa (wiek: 17/18+) .
W każdej szkole dziecko ma zapewnione własna szafkę, a długa przerwa trwa od godziny wzwyż.
Dzieci uczęszczające do szkół angielskich zaczynają lekcje około 8:00, a kończą około 15:00, w
zamian za to nie mają zadań domowych. Polscy uczniowie mogą o tym pomarzyć…
Uczestnicy wycieczki uważają podróż za udaną i mile ją wspominają. Zobaczyli wiele
ciekawych miejsc i zwiedzili wymarzony Londyn. Zawarli wiele nowych przyjaźni z uczniami z
drugiego liceum oraz przez kilka dni mogli doświadczać kultury angielskiej. Odnajdywać
podobieństwa i różnice w stylu życia, nawykach żywieniowych i celebrowaniu świąt u angielskiej
społeczności. Wszystkie te pozytywne aspekty wycieczki spowodowały, że Wielka Brytania już
zawsze będzie miłym wspomnieniem w sercach młodych ludzi.
Weronika Jargieło
Dominika Patyńska
kl. I a

4.04.2014
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
W piątek 4 kwietnia maturzyści naszej szkoły pod opieką ks. Wojciecha Solika i p. prof. Beaty
Wróblewskiej pielgrzymowali na Jasną Górę. Msza święta koncelebrowana zgromadziła w

Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej uczniów z całej Polski. Tradycyjnie maturzyści modlili
się o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości. Kaznodzieja podkreślił, że nie możemy myśleć
tylko o doczesności, ale pamiętać, że najważniejsze w życiu chrześcijanina jest Zbawienie.
9 kwietnia (środa) Andrzej Sowa - konferencja. Nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi św.
10 kwietnia (czwartek) Adam Szewczyk i przyjaciele - spotkanie. Nabożeństwo drogi krzyżowej.
11 kwietnia (piątek) Marcin Jakimowicz - konferencja. Msza św.

2.04.2014

Taki festiwal pamiętam...
Uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły serdecznie zapraszają na spektakl Taki festiwal
pamiętam…, który wystawiony będzie ponownie 3 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00
w Chorzowskim Centrum Kultury.

1.04.2014

Konkurs "Świadome życie – świadome odżywianie"
Zakończył się I etap konkursu z zakresu dietetyki „Świadome życie – świadome odżywianie”.
Spośród 115 zgłoszeń do etapu finałowego zakwalifikowało się 24 uczniów. Etap finałowy
konkursu odbędzie się 12.04.2014 r o godzinie 11:00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Skłodowskiej
–
Curie
w
Chorzowie,
ul.
Dąbrowskiego
34.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli przeprowadzających I etap konkursu do wzięcia udziału w
jego finałowej części.

26.03.2014

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
21 marca w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach znajdującej się przy ulicy Rolnej odbyły
się wykłady matematyczne z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. Delegacja
naszej szkoły pod opieką Pani Profesor Aleksandry Król o godzinie 9 rano zasiadła w auli
nowoczesnego budynku uczelni. Wykładowcy i uczniowie przybliżyli licznie zgromadzonym
nieznane aspekty matematyki. Nasze szczególne zainteresowanie wzbudził wykład: „Niewiele
skończoności o wielu nieskończonościach” Profesora Romualda Szopy, gdzie mogliśmy poznać
teorie dwóch nieskończoności, pierwszą kardynalną a drugą continuum. Swoje 5 minut mieli
również uczniowie, którzy wygłosili swoje wygłady. Naszą szkołę reprezentowali Konrad Kołtun
i Kamil Nocoń wygłaszając wykład „Hipoteza Riemanna”, który mówił o problemie regularności

liczb pierwszych i historii zmagań wielu wybitnych naukowców z problemem Hipotezy
Riemanna.
Kamil Nocoń

24.03.2014

Wernisaż Cypriana Noconia
Pierwszego dnia wiosny w galerii „Na żywo” Radia Katowice odbył się wernisaż wystawy
malarstwa absolwenta naszej szkoły Cypriana Noconia. Wystawę otwarł, nie szczędząc ciepłych
słów, redaktor Maciej Szczawiński. O malarstwie Cypriana opowiedział również profesor
Ireneusz Walczak z katowickiej ASP. W galerii nie zabrakło sympatyków sztuki i przyjaciół
młodego artysty. Wernisaż uświetnił koncert grupy Reway. Wystawę można oglądać w siedzibie
Radia Katowice do końca kwietnia.

24.03.2014

Konkurs "Chorzów - miejsca i ludzie"
W dwunastej edycji miejskiego konkursu ,,Chorzów - miejsca i ludzie. Nieznany Śląsk",
zorganizowanego przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko przy współpracy z
Urzędem Miasta Chorzów, zespół naszej szkoły w składzie: Izabela Gonera, Weronika Jargieło,
Kinga Kamińska pod opieką p. prof. Beaty Wróblewskiej zajął pierwsze miejsce. Praca na temat:
Architektura Chorzowa - motywy roślinne i zwierzęce w detalach architektonicznych
chorzowskich kamienic wykonana została z pianki dekoracyjnej w formie książeczki dotykowej
dla dzieci niewidomych i niedowidzących.

20.03.2014

Od wrzenia do gazu
19 marca w auli naszego liceum odbył się pokaz z chemii "Od wrzenia do gazu", w czasie
którego pan Mateusz Stocki, pasjonat nauk przyrodniczych, pokazywał doświadczenia i wyjaśniał
zachodzące procesy chemiczne np. działanie hydrożelu, powstawanie pasty dla słonia,
właściwości przegrzanej pary, znaczenie katalizatorów w procesach chemicznych oraz
właściwości ciekłego azotu i wybuchowego wodoru. Pokaz wzbudził duże zainteresowanie
licealistów i zaproszonych gości.

19.03.2014

Chorzowski Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej
Chorzowski Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej towarzyszy nam już od 23 lat. To impreza,
która „pielęgnuje” i zachowuje nasz regionalne tradycje i z typowo śląską skrupulatnością
pozostaje wierna wypracowanej przez lata konwencji. Wszystko zaczęło się w IV LO, gdzie
zmagać się w recytacji śląskich tekstów mogli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Po

dziesięciu latach pomysł przejęło jedno z chorzowskich gimnazjów, a potem podstawówka.
W tym roku całe przedsięwzięcie odbyło się w nowej formule. Konkurs zatem podzielony
został na eliminacje i finał. Eliminacje zostały przeprowadzane wśród uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i zmierzały do wyłonienia najlepszych
recytatorów ze wszystkich grup wiekowych. Eliminacje wśród uczniów szkół podstawowych
odbyły się w dniu 25 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Miłośników Ziemi Śląskiej
w Chorzowie, a wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zostały
przeprowadzone przez Gimnazjum nr 8 w Chorzowie i odbyły się w MDK Batory. Eliminacje
wyłoniły 20 finalistów (10 – ze szkół podstawowych i 10 – ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych), którzy spotkali się na finale (gali) Chorzowskiego Centrum Kultury w dniu
4 marca. Finał został przeprowadzony przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Chorzowie. Zostały wydzielone trzy kategorie: pierwsza dla uczniów klas
I-III, druga dla uczniów z klas IV-VI, a trzecia dla gimnazjalistów i licealistów. W jury zasiedli:
prof. Helena Synowiec, prof. Danuta Krzyżyk, prof. dr hab. Mirosława Siuciak, mgr Halina
Pisarkowa oraz prof. Jacek Lyszczyna. W tym roku przyznali nagrody dla:
W kategorii szkół podstawowych – klasy I – III:
1. Daniel Kibel MSP nr 1 w Piekarach Śląskich
2. Jakub Woźniok ZSP nr 2 w Piekarach Śląskich
3. Natalia Grubka SP nr 10 w Tychach
Wyróżnienia:


Sonia Nierychło MSP nr 1 w Piekarach Śląskich
Monika Pitas MSP nr 1 w Piekarach Śląskich
W kategorii szkół podstawowych – klasy IV– VI:
1. Szymon Drewniok MSP nr 1 w Piekarach Śląskich
2. Weronika Namysło ZSP nr 2 w Piekarach Śląskich
3. Martyna Rolla ZSP nr 2 w Piekarach Śląskich
Wyróżnienia:


Michał Walter SP nr 25 Chorzów
Daniel Zimoch SP nr 13 Chorzów
W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
1. Dawid Nawrocki LO w Bieruniu
2. Karolina Szczyrba IV LO w Chorzowie
3. Zofia Wieczorek LO w Bieruniu
Wyróżnienie:


Rafał Ciszewski LO w Bieruniu
Jak zwykle przybyli uczniowie z miast ościennych, ale też z odległego Rybnika czy Bierunia.
Dzięki temu zaobserwować można było różnice gwarowe. Uczestnicy recytowali teksty
wspomnieniowe jak i takie, które rozbawiały słuchaczy. Regulamin dopuszczał również
prezentację testów własnych, których można było w tym roku usłyszeć całkiem sporo Istota

zmiany formuły i przewartościowania zasad konkursu recytacji polega na tym, by uczynić
Chorzów swoistym centrum edukacji regionalnej, ofertę wychowania przez gwarę skierować do
wszystkich uczniów na wszystkich poziomach, a także – by skupić działania gwarowe w jednym
miejscu. Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej jak zwykle okazał się sukcesem i mamy nadzieję,
że w przyszłym roku będzie cieszył się taką samą, dużą popularnością.

19.03.2014

Taki Festiwal pamiętam… podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i
swoją obecnością uświetnili uroczystość.
Szczególnie pragniemy podziękować Dyrekcji Szkoły za udzielone wsparcie, Gronu
Pedagogicznemu, Rodzicom, a także wszystkim osobom życzliwym naszemu
przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że wzruszenia i pozytywne emocje, które nam towarzyszyły
przy tworzeniu spektaklu, były również obecne u Państwa podczas oglądania i
współprzeżywania naszego teatralnego święta.
Z przyjemnością zawiadamiamy, że tegoroczny spektakl zostanie wystawiony ponownie na
deskach Chorzowskiego Centrum Kultury 3 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00.
Serdecznie zapraszamy!!!
Organizatorzy: Nina Siwy,
Regina Frelich, Aleksandra Król

1303.2014

Taki festiwal pamiętam...
W środowy wieczór 12 marca na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury mogliśmy
zobaczyć spektakl, w czasie którego uczniowie i absolwenci naszej szkoły zaprezentowali
licznie zgromadzonej publiczności swoje umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne.
Widowisko Taki festiwal pamiętam… jest okazją do spotkań społeczności Curie i jej
sympatyków, wśród których liczną grupę, co bardzo nas cieszy, stanowią nasi absolwenci.
Serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla artystów, których podziwialiśmy w czasie
wczorajszego widowiska, a przede wszystkim dla organizatorek przedsięwzięcia – pani prof.
Reginy Frelich, pani prof. Aleksandry Król i pani prof. Niny Siwy.

12.03.2014

Dni języków obcych
Poniedziałek, 17.03.2014
Dzień Świętego Patryka
● Karaoke – Wild Rover, godz. 11:05 przed płaskorzeźbą na I piętrze
● Prezentacja, godz. 12:10, I piętro
Turniej Darta o mistrzostwo IV LO, godz. 15:00, sala nr 38

Środa, 19.03.2014
Tolkien. Język Elfów. Wykład Ryszarda Derdzińskiego, godz. 10:20, sala nr 29
Dyktando z języka niemieckiego. II etap szkolny, godz. 14:00, sala nr 47

Czwartek, 20.03.2014
Dyktando z języka angielskiego. II etap szkolny, godz. 9:25, sala nr 24
Dyktando z języka włoskiego. II etap szkolny, sala nr 45
Belgia. Wykład Lucie Erroelen, godz. 9:25, sala nr 26

Piątek, 21.03.2014
Dyktando z języka angielskiego dla gimnazjów, godz. 10:00, sala nr 24
Dyktando z języka niemieckiego dla gimnazjów, godz. 10:00, sala nr 47
Rola reklamy w nauczaniu języków obcych. Wykład dr Anety Chmiel, godz. 10:20, sala nr 44
Stany Zjednoczone i Meksyk. Prezentacja Biura Podróży Abraksas, godz. 10:45, sala nr 29
Spotkanie Klubu Podróżnika Curie – relacja z Warsztatów Językowych w Wielkiej Brytanii,
godz. 11:50, sala nr 29

5.03.2014

Konkurs "W świecie roślin i zwierząt"
We wtorek 4 marca uczniowie naszej szkoły w składzie: Natalia Dudek, Estera Sikorska,
Patrycja Maroń, Piotr Brachaczek, Hania Lipich, Natalia Gebauer, Joanna Ploch i Magdalena
Kompała brali udział w wojewódzkim konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych pt. "W
świecie roślin i zwierząt".
Życzymy sukcesów!

4.03.2014

Od zera do bohatera
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Od zera do bohatera”, po ukończeniu,
którego uzyskają stopień Młodszego Ratownika.
Projekt prowadzą nauczyciele W-F: Damian Jaksik – instruktor WOPR oraz Michał Pella –
ratownik WOPR.
W projekcie biorą udział: Sara Majchrzak, Karolina Mocek, Patrycja Szulc, Klaudia Jambor,
Natalia Karczmarczyk, Anna Górecka, Daniel Ochmann, Adam Skrzyniarz,Wojciech
Krotofil, Dawid Pytlarz, Tomasz Gryszpiński,Marcel Wandas i Daniel Czokało.
Uczestnikom projektu życzymy siły i wytrwałości, a w późniejszym
odpowiedzialności, którą będą musieli się wykazać ratując życie ludzkie.

okresie

03.2014

Spotkanie z Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem
W piątkowe popołudnie arcybiskup Wiktor Skworc w ramach wizytacji kanonicznej w Parafii św.
Jadwigi spotkał się z nauczycielami uczącymi w szkołach znajdujących się na terenie parafii.
Arcybiskup wysłuchał dyrektorów, którzy opowiedzieli o swoich szkołach, a następnie zwrócił
się do zgromadzonych w domu parafialnym nauczycieli. Metropolita katowicki zaznaczył, że
zawód nauczyciela, podobnie jak życie duchownego, jest również powołaniem. Wspominając
swoją polonistkę, podkreślił, jak ważne jest pokazywanie młodym ludziom dobra i prawdy.
Zwrócił również uwagę na to, jak istotna jest współpraca szkoły i rodziny.

Serdeczne Bóg zapłać księdzu Proboszczowi Emanuelowi Pietrydze za zaproszenie, gościnę i
dobre słowa.
Galeria zdjęć

28.02.2014

Kalendarz IBU

W czwartek 27 lutego naszą szkołę odwiedziła utalentowana biathlonistka, absolwentka Curie
Monika Hojnisz. Podarowała nam kalendarz na rok 2014 z limitowanej edycji Międzynarodowej
Unii Biathlonowej. Monika Hojnisz i Krystyna Pałka znalazły się w gronie 22 zawodników,
którzy znaleźli się w tegorocznej edycji kalendarza IBU.

20.02.2014

Wycieczka narciarsko-snowboardowa 5-7 II 2014
Na wycieczkę narciarsko-snowboardową pojechaliśmy na początku lutego. Przez trzy dni
mieliśmy okazję jeździć na stoku Wisła Cieńków Malinka. W wycieczce wzięło udział
dwudziestu ośmiu uczniów naszej szkoły pod opieką prof. Krystiana Barczyka, prof. Anny
Malcharczyk i prof. Michała Pelli. W gronie uczniów znalazły się osoby, które po raz pierwszy
wybrały się na narty czy też snowboard. Polecamy tę formę spędzenia kilku zimowych dni już za
rok. Bawiliśmy się świetnie, a nasze umiejętności można zobaczyć na filmiku, który powstał w
czasie wyjazdu.

Sara Majchrzak

20.02.2014

Konferencja naukowa
“ Gdy przystąpiono do subtelnego terroryzowania mnie – powiedziałem, żeby sobie dali spokój,
bo w każdym razie dotrzymam wiary Narodowi i Państwu polskiemu, a gdyby mnie powiesić
mieli, byłbym naprawdę szczęśliwy, że taką śmiercią będę mógł zakończyć swoje prace dla
ducha, szczęścia i wielkości Polski” A. Hlond.

W poniedziałek 17 lutego 2014 roku uczniowie klasy Id pod opieką prof. Krzysztofa Grali wzięli
udział w konferencji naukowej pt. „Zryw niepodległościowy, lata 1914–1956 (Roman Dmowski,
prymas August Hlond). Wywózki Górnoślązaków, Kaszubów i AK-owców w 1945 r. do ZSRS.
Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński". Swoje referaty wygłosili dr Andrzej Drogoń
oraz dr Dariusz Węgrzyn z IPN. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu „Roman Dmowski –
ojciec założyciel II Rzeczypospolitej".

19.02.2014

Pozdrowienia z Soczi
Monika Hojnisz na swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich wypada znakomicie! Ze startu na
start zajmuje coraz wyższe miejsca. W rok po zdobyciu brązowego medalu na Mistrzostwach
Świata w Novym Mescie, 17 lutego, w konkurencji będącej ukoronowaniem biathlonowej
rywalizacji, czyli biegu ze startu wspólnego na 12,5 km dla najlepszych trzydziestu biathlonistek,
zajęła bardzo dobre szóste miejsce.

Gratulujemy Moniko dotychczasowych występów w Soczi i bardzo dziękujemy za piękną kartkę!

13.02.2014

Wyniki konkursu
Miło nam ogłosić wyniki konkursu na opowiadanie bożonarodzeniowe. Cieszymy się, że mimo
trudności jaką jest napisanie opowiadania w języku obcym, konkurs wzbudził takie
zainteresowanie wśród młodzieży. Gratulujemy wszystkim uczestnikom pasji twórczej, a
nagrodzonym sukcesu.
Wyniki konkursu

11.02.2014

Sukces szczypiornistek
W dniach od 7 do 9 lutego w Warszawie odbyły się ćwierćfinały Mistrzostw Polski juniorek w
piłce ręcznej. Uczestnicząca w nich drużyna KPR Ruchu Chorzów pokonała MKS Lublin 42:27,
KS „7” Jarosław 41:22 i przegrała z UKS Wilanowia Warszawa 22:31. Te rezultaty zapewniły
chorzowiankom drugie miejsce i prawo udziału w półfinałach, które odbędą się w Kwidzynie. W
składzie chorzowskiej drużyny znalazły się następujące uczennice naszej szkoły: Agnieszka
Drażyk, Magdalena Drażyk, Natalia Doktorczyk, Natalia Krupa, Paulina Jęszczok, Agnieszka
Kurzaj, Sylwia Ciołek i Maria Beczek.
Drużynie szczypiornistek gratulujemy awansu i obiecujemy trzymać kciuki podczas półfinałów.

10.02.2014

Finał plebiscytu Człowiek Roku 2013
Nasza absolwentka Monika Hojnisz zyskała najwięcej głosów spośród nominowanych w
plebiscycie Człowiek Roku 2013 w Chorzowie. Dzięki temu znalazła się w gronie 31 finalistów,
którzy pretendują do miana Człowieka Roku 2013 w województwie śląskim. Gratulujemy

dotychczasowego sukcesu i zachęcamy do głosowania na kandydaturę naszej absolwentki.
Głosowanie trwa od 10.02 do 26.02 do godz 11:59. Możliwość oddawania głosów za pomocą
Facebooka - od 10.02 do 14.02. do godz 11:59.

Głosować można tutaj: naszemiasto.pl

6.02.2014
Wycieczka na Jasną Górę
Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba zachować wierność prawdzie.
bł. ks. Jerzy Popiełuszko
…czyli o tym, co przywieźliśmy z Jasnej Góry

W sobotę 1 lutego klasa 3b wraz z uczniem klasy 1a pod opieką pani prof. Frelich oraz pana
prof. Grali udała się na wycieczkę na Jasną Górę. Po godzinnej podróży dotarliśmy na
miejsce, gdzie przywitał nas prezes Fundacji „Pro-Patria”- Zbigniew Bonarski, który zgodził
się oprowadzić nas po okolicy, pokazać nam nieznane dotąd miejsca i przybliżyć nam ich
historię. Podążaliśmy ścieżką edukacyjno- dydaktyczną.

Na początku zatrzymaliśmy się przy pomniku bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Dowiedzieliśmy
się, że święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Został
zamordowany 19 października 1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ks.
Jerzy Popiełuszko wielokrotnie modlił się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej
Jasnogórskiej. Jak wspominają świadkowie zawierzył Maryi nie tylko własne sprawy, ale
nade wszystko sprawy Ojczyzny. Widząc w Królowej Polski najlepszą Orędowniczkę,
solidarnościowy Kapelan w maju 1982r. przyprowadził na Jasną Górę robotników „Huty
Warszawa”. W roku następnym na pielgrzymkę świata pracy przybyło już cztery tysiące
robotników. Ks. Jerzy Popiełuszko został uznany za męczennika za wiarę i Ojczyznę. Jego
beatyfikacja odbyła się 6.06.2010r. w Warszawie. Wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego
Popiełuszki obchodzone jest 19 października. Pomnik bohatera „Solidarności” stanął u
podnóża Jasnej Góry w 2005r. Jego autor Jerzy Kędziora – częstochowski artysta rzeźbiarz,
inspirację czerpał z męczeńskiej śmierci i niezłomnej walki ks. Jerzego. Na pomniku znajduje
się motto ks. Jerzego którym kierował się w życiu zasadą: Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba
zachować wierność prawdzie.

Następnym przystankiem był Plac Jasnogórski - miejsce modlitwy Ludzi Pracy. Błonia
jasnogórskie są miejscem modlitwy, zwłaszcza podczas pielgrzymek. Pątników wita figura
Maryi Niepokalanej, którą w czasie jednej ze swych pielgrzymek do Polski (1983), papież Jan
Paweł II ogłosił Matką Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. W miejscu figury Maryi w
latach 1889-1917 stał pomnik cara Aleksandra II. Plac Jasnogórski to miejsce, w którym
ludzie zawsze odnajdywali spokój i czuli się bezpiecznie. To na tym placu zbierają się
pielgrzymi i jak jedna wielka rodzina modlą się w setkach różnych intencji.
Trzecim miejscem był Ołtarz przez wielu nazywany Ołtarzem i Amboną Narodu. To z tego
miejsca płynęły słowa otuchy, nadziei i miłości do Polski w czasach trudnych, pozbawionych
wiary w „lepsze jutro”. To tu odnajdywali pocieszenie i wsparcie ludzie przygnieceni
ciężarem codziennych trosk. Jasna Góra była zawsze w centrum ważnych wydarzeń
społecznych i politycznych. Kazania stąd płynące miały ogromną siłę. Jan Paweł II mawiał,
że Jasna Góra to miejsce, gdzie „bije serce Narodu w sercu Matki”. Tu ks. Kard. Stefan
Wyszyński wspomniał, że: „władza nie może być tyranem - a państwo nie może być
zorganizowanym więzieniem”. Ks. Jerzy Popiełuszko wyrażał głośno pragnienia Polaków
okresu stanu wojennego. Zanosił do Madonny Częstochowskiej błagania całego Narodu o
wolność w Ojczyźnie, upominał się o uwięzionych i prześladowanych.
Później udaliśmy się pod pomnik Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. Odlany z brązu
pomnik upamiętnia jednego z największych Polaków. Bez reszty oddanego Bogu, Kościołowi
i Ojczyźnie, nazywanego przez wielu Prymasem Tysiąclecia. Ocalił Kościół przed
zniszczeniem, a Naród przed zniewoleniem. Był szczególnie związany z Matką Bożą
Jasnogórską. Szczytowym punktem Maryjnej drogi Prymasa Tysiąclecia były złożone 26
sierpnia 1956r. Śluby Jasnogórskie. Był to program odnowy moralnej i społecznej całego
Narodu Polskiego. Na błoniach jasnogórskich zebrała się wówczas około milionowa rzesza
wiernych. Poświęcony w 1997r. pomnik wyobraża klęczącą w pokornej modlitwie postać
kard. Wyszyńskiego. Symbolizuje on hołd, jaki Prymas Tysiąclecia przez całe swoje życie
oddawał Matce Bożej Jasnogórskiej.
Następnie udaliśmy się pod Cudowny Obraz Matki Bożej, gdzie w ciszy i skupieniu
powierzyliśmy Matce swoje troski i intencje, z jakimi przyjechaliśmy na Jasną Górę.
Zobaczyliśmy osobiste wotum Jana Pawła II: przestrzelony i zakrwawiony pas sutanny
będący pamiątką cudownego ocalenia z pamiętnego zamachu 13 maja 1981 r.
Później pan przewodnik zaprosił nas na ciepłą herbatę do biura swojej fundacji, aby
poopowiadać nam o Potopie, co najbardziej ucieszyło jednego z uczestników wycieczki, który
jest wielkim fanem „Trylogii” Sienkiewicza, a my mogliśmy poznać kilka nieznanych nam
dotąd szczegółów dotyczących lektury i całego wydarzenia. Kiedy nasza wycieczka dobiegała
końca, udaliśmy się jeszcze do następnego miejsca, jakim był Bastion św. Rocha oraz
Skarbiec Jasnogórski. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze przed pomnikiem Jana Pawła II,
który z niewielkiego wzgórza pozdrawia i błogosławi pielgrzymów przybywających do tego
niezwykłego miejsca. Bastion św. Rocha stanowi część składową twierdzy jasnogórskiej,
wzniesionej w latach 1624-1639 i rozbudowanej po 1674 roku. W odnowionym fragmencie
jasnogórskich murów obronnych, obok ekspozycji zabytkowej broni i wielu cennych wotów,

znajduje się wystawa pt. „Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów
jasnogórskich”. Zgromadzono na niej fotografie, obrazy inspirowane wydarzeniami 1981 i
1983, medale, transparenty, sztandary oraz inne pamiątki „Solidarności”. W zbiorach znajduje
się wiele różnego rodzaju wotów przekazanych przez ludzi zaangażowanych w walkę z
komunizmem. Można tu zobaczyć m.in. długopis z portretem Jana Pawła II , którym 31
sierpnia 1980 roku Lech Wałęsa podpisał „Porozumienie Gdańskie”. Ekspozycja zawiera
także medal Nagrody Nobla przekazany Lechowi Wałęsie w dowód uznania dla pokojowej
rewolucji „Solidarności” o niepodległość kraju. Mogliśmy również zobaczyć m.in.
zniszczony mundur generała Błasika, ofiary katastrofy Smoleńskiej, przekazany przez jego
żonę.
Późnym popołudniem nasza wycieczka dobiegła końca. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
rzeczy o Jasnej Górze i poszczególnych miejscach, które odwiedziliśmy oraz poznaliśmy
kilka interesujących faktów historycznych, a przede wszystkim spędziliśmy miło czas.
Monika Górak

26.01.2014

Wycieczka edukacyjna klasy III e do Oświęcimia
Historia – zbiór faktów, które nie musiały zajść.
/S. J. Lec/

16 stycznia 2014 r. klasa III e wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Oświęcimia. Składała
się ona z trzech elementów: najpierw zwiedziliśmy Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau,
następnie w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu uczestniczyliśmy w warsztatach opartych na
wystawie pt. Nowe Życie, natomiast ostatnim etapem były warsztaty przeprowadzone w byłej
synagodze żydowskiej zatytułowane Czym był Oszpicin?
Auschwitz – Birkenau. Po założeniu słuchawek każdy z nas zaczął odczuwać smutną atmosferę
miejsca, w którym się znaleźliśmy. Idąc za naszym przewodnikiem przekroczyliśmy obozową
bramę z napisem Arbeit macht frei, który należy tłumaczyć praca czyni wolnym, jednak
osadzonym w obozie więźniom mordercza praca, na jaką zostali oni skazani, nie przyniosła
wolności, a tylko szybszą śmierć.

Oglądaliśmy także pamiątki pozostawione po więźniach obozu w Oświęcimiu, ich rzeczy
codziennego użytku, a także dokumenty potwierdzające popełnione tam przez nazistów zbrodnie.
Jeden z byłych więźniów Oświęcimia, któremu udało się przeżyć, bezpośrednio po uwolnieniu
namalował cykl wstrząsających obrazów, przedstawiających codzienne życie więźniów oraz
sposób, w jaki byli oni traktowani przez esesmanów. Wszystkie te wystawy wyeksponowane były
w barakach, w których przebywali więźniowie – świadomość tego faktu mocno wpływała na
nasze emocje.

W Birkenau, stojąc w wieżyczce wartowniczej nad „bramą śmierci”, byliśmy porażeni wielkością
terenu obozu, przy czym przewodnik opowiadał nam o planach rozbudowy, których na szczęście
nie udało się nazistom zrealizować. Następnie znaleźliśmy się na rampie kolejowej w miejscu, w
którym esesmani decydowali o śmierci bądź tymczasowym życiu tysięcy ludzi.
Nowe Życie. Na wystawę składały się sylwetki Żydów, mieszkańców Oświęcimia, którzy przeżyli
II wojnę światową będąc dziećmi bądź urodzili się bezpośrednio po niej. Ich biografie łączą
pewne fakty: wszyscy stracili podczas wojny swoich najbliższych, a następnie wyjechali z Polski
do Izraela, tam się wykształcili, założyli rodziny i żyją do dzisiaj. Na podstawie ich życiorysów
próbowaliśmy wcielić się w sytuację, w jakiej znaleźliby się, gdyby chcieli przyjechać z wizytą
do Polski. Miały nam w tym pomóc ilustracje i zdjęcia, jakie otrzymaliśmy, m.in. z Festiwalu
Kultury Żydowskiej, akcji sprzątania cmentarzy żydowskich przez polską młodzież itd. Jednak
wśród zdjęć znalazły się też i takie, które przedstawiały antyżydowskie napisy wykonane przez
krakowskich kibiców czy też wulgarne napisy na tablicy upamiętniającej miejsce, w jakim
znajdowała się przed wojną Wielka Synagoga w Oświęcimiu. Na podstawie zgromadzonych
materiałów mieliśmy przygotować w grupach krótkie prezentacje, a następnie podzielić się
spostrzeżeniami z resztą klasy – każdy miał możliwość zaprezentowania swojego stanowiska oraz
poparcia go własnymi obserwacjami.
Czym był Oszpicin? Synagoga Chewra Lomdej Misznajot jest jedynym zachowanym od czasów II
wojny światowej żydowskim domem modlitewnym, choć nie posiada swojego rabina
(przewodniczący wiernych, z hebr. nauczyciel) to często służy odwiedzającym Oświęcim gościom
jako miejsce refleksji. Zwiedzając synagogę uczestniczyliśmy w warsztatach, których celem było
bliższe poznanie tradycji i kultury żydowskiej, architektury i funkcji synagogi, przy
jednoczesnym zwróceniu uwagi na związki miedzy judaizmem a chrześcijaństwem.

Uczniowie
klasy IIIe

15.01.2014

X AKCJA CIACHO
X AKCJA CIACHO
DLA TOMKA
Podczas tegorocznej akcji zebraliśmy

11 049zł.
Dziękujemy Ludziom Dobrego Serca - wszystkim, którzy wzięli udział w Akcji „CIACHO”.
Dziękujemy uczniom Curie, rodzicom, nauczycielom i absolwentom – wszystkim
wolontariuszom biorącym udział w Akcji.
Dzięki Wam świat staje się lepszy i powoduje uśmiech,
a uśmiech dziecka wynagradza wszystko.
Organizatorzy

19.12.2013

Rekonstrukcja bitwy pod Austerlitz
30 listopada wraz z prof. Tomaszem Bują i studentami Uniwersytetu Śląskiego wyjechaliśmy
wcześnie rano na rekonstrukcję bitwy pod Austerlitz. Na miejsce rekonstrukcji dotarliśmy o
14.00. W przedsięwzięcie było zaangażowanych 2000 miłośników rekonstrukcji historycznych z
Polski, Czech, Francji i Austrii. Odtwarzana bitwa odbyła się 2 grudnia 1805 roku, kiedy to
Napoleon zaatakował wojska cara rosyjskiego Aleksandra I oraz cesarza austriackiego
Franciszka I i odniósł słynne zwycięstwo pod Austerlitz.

W rekonstrukcji użyto m.in. armat, strzelb i mieczy. Została pokazana jazda i starcia wojsk. Po
rekonstrukcji udaliśmy się na jarmark świąteczny w Sławkowie (niem. Austerlitz). Panowała tam
prawie zupełna ciemność, ulice oświetlały jedynie świeczki i lampki ze stoisk, a w okolicach
zamku zebrali się rekonstruktorzy. Towarzyszyła temu wydobywająca się z głośników muzyka
dawna. Po jarmarku udaliśmy się do autokaru i ruszyliśmy w stronę granicy. O 22.00 zmęczeni,
ale zadowoleni i pełni wrażeń, dotarliśmy do Katowic pod gmach Uniwersytetu Śląskiego.

Paulina Nimptschke, Justyna Wiatrowicz

17.12.2013

Warsztaty: Strategia Rozwoju Miasta Chorzów do 2030 roku
W ubiegły wtorek 10 grudnia 2013 uczniowie naszej szkoły w składzie: Laura Suliga, Dagmara
Hola oraz Kamil Nocoń pod opieką pana dyrektora Romana Herrmanna udała się na warsztaty
"Strategia Rozwoju Miasta Chorzów do 2030 roku". Spotkanie to odbyło się w Śląskim
Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W czasie
warsztatów mieliśmy okazję zapoznać się z projektem "Miasto 3", który w zamiarze ma
przybliżyć do siebie trzy miasta: Chorzów, Świętochłowice oraz Rudę Śląską. Jaki jest cel takiej
strategii? Te trzy miasta leżą obok siebie tworząc bardzo duży obszar, a to otwiera przed nami
bardzo wiele możliwości m.in. większą konkurencyjność wobec innych regionów, jak i większe
dotacje z Unii Europejskiej.
Więcej: Warsztaty: Strategia Rozwoju Miasta Chorzów do 2030 roku

13.12.2013

Plebiscyt Przeglądu Sportowego 2013

Już po raz siedemdziesiąty dziewiąty organizowany jest Plebiscyt Przeglądu Sportowego na
najlepszego sportowca 2013 roku. Po raz pierwszy w historii tego prestiżowego plebiscytu w
gronie nominowanych znalazła się absolwentka naszego liceum Monika Hojnisz. W ten sposób
zostały docenione jej sukcesy na trasach biathlonowych poprzedniego sezonu.
Kibicujemy Monice od początku jej kariery sportowej i zachęcamy uczniów i absolwentów do
głosowania na kandydaturę Moniki.
plebiscyt.przegladsportowy.pl/

16.12.2013

Kolejne srebro Moniki Hojnisz
W poniedziałkowym biegu na dochodzenie na 10 km nasze medalistki z niedzielnego sprintu
potwierdziły swoją wysoką formę. Po raz drugi złoto wywalczyła Weronika NowakowskaZiemniak, a Monika Hojnisz zdobyła srebrny medal. Polska reprezentacja na Uniwersjadzie w
Trentino zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji medalowej.

Serdecznie gratulujemy naszym sportowcom sukcesów.

16.12.2013

Srebro Moniki Hojnisz
Nasza absolwentka Monika Hojnisz powiększyła wczoraj swoją medalową kolekcję. Na trwającej
w Trentino XXVI Zimowej Uniwersjadzie zdobyła srebrny medal w biathlonowym sprincie na
7,5 km. Złoto wywalczyła koleżanka z reprezentacji Weronika Nowakowska-Ziemniak. Patrycja
Hojnisz zajęła 29 miejsce.

Życzymy naszym reprezentantkom następnych udanych startów.

16.12.2013

XXVIII Curie Mundial
W piątkowe popołudnie 13 grudnia rozegrany został finał XXVIII Curie Mundialu. Po zaciętej
rywalizacji zwyciężyli faworyci, absolwenci naszej szkoły, Piotr Bryk i Marek Walczak. W
decydującym meczu pokonali uczniów klasy IIIe Wojciecha Krotofila i Roberta Świtonia 5:4. W
meczu o trzecie miejsce absolwenci Tomasz Gołębiewski i Daniel Rybarek pokonali uczniowską
parę Artura Miodka (IIe) Bartosza Witasa z (III e) 6:4.

Gratulujemy zwycięzcom i już dziś zapraszamy na XXIX Curie Mundial!

13.12.2013

Medale Prezydenta Miasta
W czwartek 12 grudnia w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia
medali za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu,
turystyki i rekreacji oraz działalności społecznej. Miło nam poinformować, że w gronie
nagrodzonych znalazło się dwoje absolwentów naszego liceum. Medalem Kurta Aldera za
osiągnięcia w dziedzinie edukacji nagrodzony został Grzegorz Zarzycki, zaś medal Teodora
Kalidego za osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymała Jolanta Drosdzol, nasza absolwentka,
kierownik
Biblioteki
Pedagogicznej
w
Chorzowie.
Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia.

11.12.2013

Zwycięzcy XXVII Festiwalu Artystycznego
NAGRODY PRZYZNANE PRZEZ JURORÓW:
Najlepszy spektakl Historia Polski według maturzystów (Orzeł klasa 3b)
Najlepszy aktor pierwszoplanowy - Dagmara Hola – klasa 3d
Najlepszy aktor drugoplanowy - Aleksander Adamski – klasa 3b
Najlepsza rola epizodyczna - Jacek Spychała – klasa 2d
Najlepszy taniec - Kaja Próba – klasa 1a
Najlepsza piosenka – Michał Pabich – klasa 1b
Osobowość teatralna festiwalu – Szymon Gajowski – klasa 3c
Koncert talentów – Artur Borkowy – klasa 2c

NAGRODY PUBLICZNOŚCI:
Najlepsza piosenka - Michał Pabich – klasa 1b
Koncert talentów - Artur Borkowy - klasa 2c
Teatr jednego aktora -Szymon Gajowski -klasa 3c
Najlepszy spektakl – Spektakl w spektaklu
(Byle co – klasa 3c i 2d)

Najlepszy aktor - Rafał Świeca – klasa 3b
Najlepszy taniec - Kaja Próba – klasa 1a

4.12.2013

Poczuj się jak prezydent… klasa 3b wspomina swoją wycieczkę do
Wisły
13 listopada wczesnym rankiem klasa 3B wyjechała na trzydniową wycieczkę do Wisły Malinki.
Po ponad dwugodzinnej podróży dotarliśmy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Granit”,
w którym mieliśmy spędzić najbliższe dwie noce. Pozostawiliśmy tam swoje bagaże i
wyruszyliśmy na spacer po okolicy.

Pierwszym miejscem, w którym zatrzymaliśmy się na dłużej była Skocznia narciarska im.
Adama Małysza, która powstała w 1933 r., a jej pierwszy rekordzista to skoczek Śląskiego
Klubu Sportowego Mieczysław Kozdruń. Jedna z naszych koleżanek krótko przedstawiła nam
historię tego obiektu. 23 lutego 2001 roku odbyły się tam ostatnie zawody, jednak 28
października 2003 r. postanowiono rozbudować skocznię, a jej ponowne uroczyste otwarcie i
nadanie imienia Adama Małysza odbyło się 27 września 2008 r. Niektórzy z nas postanowili
nie tylko popatrzeć na skocznię z daleka, ale również wjechać kolejką na samą górę.
Następnie udaliśmy się do pobliskiego zajazdu, aby odpocząć, wypić gorącą czekoladę, czy
też zwyczajnie porozmawiać i spędzić wspólnie czas. Później postanowiliśmy odwiedzić Izbę
Pracy Twórczej Jana Kocyana, lecz niestety nie mogliśmy wejść do środka i oglądać
eksponatów znajdujących się wewnątrz. Późnym popołudniem wróciliśmy do schroniska,
zjedliśmy obiad i udaliśmy się do naszych pokoi, aby rozpakować bagaże. Wieczorem każdy
spędził czas, jak tylko chciał – rozmawialiśmy, żartowaliśmy, słuchaliśmy muzyki, itp.
Drugiego dnia wybraliśmy się na pieszą wycieczkę, której ostatecznym celem było
odwiedzenie Zamku Prezydenta RP. Po długiej wędrówce dotarliśmy na miejsce, gdzie
czekał na nas przewodnik. Mieliśmy przyjemność wysłuchać ciekawej historii powstania
tego miejsca, poznać architekta i konserwatora tego budynku, którym był Adolf SzyszkoBohusz oraz poznać szczegóły zmian, jakie dokonywały się w tym budynku. Warto
wspomnieć również, że obiekt ten powstał jako dar ludu śląskiego dla głowy państwa, a
pierwszym prezydentem, który przyjechał do zamku był Ignacy Mościcki. Po dokładnym
zwiedzeniu poszczególnych pomieszczeń razem z panią przewodnik udaliśmy się do kaplicy
znajdującej się na terenie zamku, gdzie również mieliśmy okazję wysłuchać kilku
ciekawostek. Po zwiedzeniu tego niezwykle interesującego miejsca wyruszyliśmy w drogę
powrotną. Po obiadokolacji mieliśmy czas dla siebie, a późnym wieczorem
zorganizowaliśmy na terenie ośrodka ognisko. Dzięki temu mogliśmy wspólnie spędzić
czas.
15 listopada był niestety ostatnim dniem naszej wycieczki. Z samego rana zabraliśmy
się za pakowanie bagaży i porządkowanie pokoi. Później wszyscy zeszliśmy do jadalni, gdzie

czekał na nas przewodnik turystyczny z miejscowego oddziału PTTK. Przedstawił nam
prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w górach oraz opowiedział o schroniskach, które
możemy odwiedzić w czasie górskich wędrówek. Po skończonej prezentacji ponownie
udaliśmy się do pokoi, aby zabrać stamtąd nasze rzeczy. Następnie pożegnaliśmy się z
gospodarzami schroniska i udaliśmy się na autobus, który miał nas zawieźć do Wisły
Uzdrowisko, skąd pociągiem zamierzaliśmy wrócić do Katowic. Okazało się, że do przyjazdu
pociągu pozostało jeszcze sporo czasu, więc postanowiliśmy odwiedzić pobliskie stoiska z
pamiątkami i pospacerować po okolicy. Około godziny 14.00 w świetnych nastrojach
wyjechaliśmy w drogę powrotną do domu.
Była to prawdopodobnie nasza ostatnia wycieczka, jednak nie zmienia to faktu, że
wszyscy miło spędziliśmy czas i będziemy wspominać ją przez długie lata.
Joanna Tomczak

5.11.2013

AKCJA CIACHO 2013 „Dla Tomka”
Już po raz jedenasty 6 grudnia br. uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Chorzowie przeprowadzą charytatywną Akcję Ciacho. Podobnie jak w
poprzednich latach, będą sprzedawać ciasta, gromadząc tym samym fundusze na leczenie chorego
dziecka.
W
tym
roku
na
Waszą
pomoc
czeka
Tomek
Długosz.
Całkowity dochód zebrany podczas tegorocznej Akcji Ciacho zostanie przeznaczony na leczenie i
rehabilitację sześcioletniego Tomka Długosza. U Tomka stwierdzono zespół wad mnogich w
postaci: zaburzonej ośrodkowej koordynacji ruchowej, dysmorfii twarzoczaszki, łokciowego
ustawienia kończyn górnych, stopy prawej końsko-szpotawej, odpływu wstecznego żołądkowoprzełykowego oraz wiotkość krtani. Zdiagnozowano także kolkę jelitową i przepukline
pachwinową. W związku z tym Tomek poddawany był licznym operacjom i zabiegom i jest
objęty opieką wielospecjalistyczną w poradniach: okulistycznej, ortopedycznej, chirurgicznej,
neurologicznej, gastrologicznej, audiologicznej, genetycznej, kardiologicznej, pulmonologicznej,
alergologicznej i laryngologicznej. Dzisiaj chłopiec porusza się na wózku inwalidzkim.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ciast zostaną przekazane na dalsze kosztowne leczenie i
rehabilitację Tomka, aby chłopiec mógł funkcjonować na co dzień i aby jego terapia i
rehabilitacja przynosiła efekty.
Pamiętaj! Każde kupione przez ciebie ciasto może przybliżyć Tomka do normalnego życia!

4.11.2013

XXVIII Curie Mundial
Zapisy do turnieju dwójek piłkarskich Curie Mundial 2013 u nauczycieli wychowania fizycznego
tylko do 22 XI 2013 r. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się w auli 25 XI 2013 r.

(poniedziałek) podczas dużej przerwy. Mecze eliminacyjne w grupach rozegrane zostaną w piątki:
29 XI 2013 r. i 6 XII 2013 r. w godzinach od 15.00 do 19.00 (w przypadku bardzo dużej ilości
zgłoszeń zostanie ustalony dodatkowy termin).
Mecze finałowe rozegrane zostaną w piątek 13 XII 2013 od 15.00 do 19.00.

28.10.2013

VI Nocny Maraton Matematyczny
Miło nam poinformować, że w piątek 25 października reprezentacja naszej szkoły w składzie:
Konrad Kołtun, Marcin Brzywczy i Adrian Michalski z kl. III c zajęła trzecie miejsce w VI
Nocnym Maratonie Matematycznym. Konkurs, którego organizatorem jest Zespół Szkół
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta
Hlonda w Chorzowie, to kilkugodzinne nocne zmagania, podczas których uczestnicy muszą
odpowiedzieć na 100 pytań.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom matematycznego sukcesu!

22.10.2013
VII Wyprawa Naukowa Curie-Słowak
PO EUROPIE WŁASNYMI ŚCIEŻKAMI.
VII WYPRAWA NAUKOWA CURIE - SŁOWAK
LOMBARDIA – SZWAJCARIA
14 września jeszcze przed świtem przy budynku naszej szkoły zaczęli zbierać się uczniowie Curie
i Słowaka, by wyruszyć na VII Wyprawę Naukową Curie-Słowak, której celem było zwiedzenie
północnych Włoch i Szwajcarii.
Wyprawy stały się tradycją naszych szkół i co roku prowadzą nas w miejsca omijane przez biura
podróży, choć interesujące i godne uwagi. Pierwsza z nich zabrała uczniów zaprzyjaźnionych
liceów do Włoch. Rok później uczniowie odwiedzili Grecję. III Wyprawa doprowadziła chętnych
uczniów do Skandynawii, natomiast kolejna wiodła szlakiem Bałtyckim przez Litwę, Łotwę,
Estonię aż po rosyjski St. Petersburg. Uczestnicy V Wyprawy mieli możliwość zwiedzenia Belgii
i Normandii, z kolei VI Wyprawa była w pełni poświęcona poznaniu Paryża.
Dzień pierwszy tegorocznej Wyprawy uczestnicy spędzili w autokarze, by wieczorem przyjechać
do hotelu i zebrać siły na moc wrażeń, która czekała nas przez najbliższych kilka dni. Pierwszego
pozytywnego wrażenia dostarczył nam hotel, w którym mieliśmy spędzić nadchodzące 3 noce.
Typowa włoska obiadokolacja (spaghetti), piękny wystrój, wygodne łóżka i hotelowy basen były

wymarzonym rozpoczęciem wyprawy. Choć wszystkich zmęczyła podróż, mieli jeszcze siłę, by
się poznać i zintegrować.

7.10.2013
Obchody 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej
W piątek 27 września 2013 r. w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się sesja naukowa
dotycząca 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Na wykład licznie przybyli uczniowie z różnych
szkół wraz z nauczycielami. I tym razem nie mogło zabraknąć miłośników historii z Curie. W
atmosferę spotkania wprowadziła nas żeńska grupa Navitatis, śpiewając m.in. Bogurodzicę.
Następnie swój referat na temat działań militarnych Polski przedstawił prof. dr hab. Dariusz
Narwrot, wykład o dyplomacji europejskiej w przeddzień bitwy pod Wiedniem wygłosiła dr hab.
Aleksandra Skrzypietz, zaś o przejściu Jana III Sobieskiego przez Śląsk w 1863 r. opowiedział
mgr Paweł Gad.
W sesji uczestniczyli uczniowie naszej szkoły: Mateusz Przewdzing, Dawid Zogała, Sandra
Robaszkiewicz, Paulina Barka, Anna Gąsior, Mateusz Gawron i Maciej Lisek pod opieką prof.
Krzysztofa Grali.
Zapraszamy już dziś na kolejne spotkanie w ChCK, tym razem poświęcone żyjącej w XIII w.
księżnej Jadwidze, które odbędzie się 16 października 2013.

30.09.2013
MEDIUM MUNDI 2013 Muzyka i wartości
25 września br. w Miejskim Domu Kultury „Batory” odbyło się X spotkanie z cyklu „Medium
Mundi”. Tegoroczna sesja naukowa nosiła tytuł „Muzyka i wartości”. W ramach spotkania
mogliśmy wysłuchać wielu ciekawych wykładów i esejów, podczas których wykładowcy
przedstawili nam swoje osiągnięcia naukowe oraz refleksje związane z tytułowym wątkiem, jakim
była muzyka. Najbardziej oryginalne, naszym zdaniem, było wystąpienie prof. Tadeusza Sławka pt. „Eine Kleine Nichtsmusic. Esej na głos i kontrabas”– bowiem towarzyszyły mu dźwięki
kontrabasu, na którym grał Bogdan Mizerski.
Uczestnicy spotkania mogli również wysłuchać wykładu profesora KUL Piotra Chlebowskiego
pt. Wartość ciszy w muzyce, który postawił tezę, iż w życiu człowieka współczesnego cisza jest
zjawiskiem unikatowym. Dla zobrazowania swojego stanowiska wykorzystał utwór Johna
Cage`a – 4,33. Ci, którzy spodziewali się dźwięków instrumentów muzycznych, czekali na nie do
końca utworu. Nie zabrzmiał ani jeden. Everything we do is music - wszystko co robimy to
muzyka - powiedział John Cage i w dalszej części wykładu profesor Chlebowski wskazywał
szereg przykładów potwierdzających to zdanie. Mówił o dźwiękach naturalnie wydawanych przez

nasz organizm w trakcie codziennego funkcjonowania. Następnie profesor zajął się emocjami
słuchaczy, wzbudzanymi przez ciszę w muzyce. Opisywał pełne napięcia oczekiwanie przed
zabrzmieniem pierwszego dźwięku, a następnie zaskoczenie po umilknięciu ostatniego. Mówił
również o percepcji ciszy w muzyce. Łatwiej dostrzec przerwę między dźwiękami, gdy przebieg
melodii jest figuracyjny (przebieg figuracyjny cechuje się większą gwałtownością). W przebiegu
kantylenowym pauza jest słabiej zauważalna dla słuchacza (ten z kolei przebieg stwarza wrażenie
łagodności). Wiąże się to z ładunkiem emocjonalnym zawartym w dźwiękach w obu tych
przebiegach.
Spotkanie trwało zaledwie kilka godzin, jednak był to z pewnością czas ciekawie spędzony,
szczególnie przez osoby interesujące się zagadnieniami związanymi z muzyką. Przebywanie w
towarzystwie muzyki i pięknego słowa skłaniało do przemyśleń, nadało nowe znaczenia
aktywności muzycznej, którą podejmujemy przecież każdego dnia.

Klaudia Gola, kl. IIa
Viktoria Brandys, kl. IIa

26.09.2013
Ślubowanie uczniów klas pierwszch
We wtorek 24 września w naszym liceum odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
Ubrani na galowo pierwszoklasiści stawili się w auli, aby stać się pełnoprawnymi uczniami IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodo-wskiej-Curie. Zgromadzonych powitała uczennica
klasy trzeciej. Poczet sztandarowy wprowadził sztandar szkoły, a następnie odśpiewano hymn
narodowy. Pan dyrektor interesująco opowiedział o historii naszego liceum. W imieniu klas
pierwszych przy sztandarze ślubowali ich przewodniczący. Aulę pierwszoklasiści opuścili już
jako pełnoprawni uczniowie szkoły.

Agnieszka Łapucha i Agnieszka Świerzy kl. I b

22.09.2013
Europejskie Dni Dziedzictwa 2013
Już po raz dwudziesty pierwszy obchodziliśmy Europejskie Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja
odbywała się pod hasłem Nie od razu Polskę zbudowano. Z tej okazji w całym kraju

zorganizowano liczne imprezy historyczno-kulturalne. Chorzów, podobnie jak i inne śląskie
miasta, także włączył się w tę akcję. W sobotę 14 września o 10.00 odbyła się piesza wycieczka
pt. Początki i rozwój miasta Królewska Huta, którą poprowadziła Pani Katarzyna Wilczok. Nie
mogło zabraknąć na niej miłośników historii z Curie. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od kościoła
ewangelickiego im. Elżbiety (ul. Katowicka), którego historię przedstawił ksiądz proboszcz
Bogusław Cichy. Zobaczyliśmy najcenniejsze nagrobki tamtejszego cmentarza, a następnie
przeszliśmy ulicą 3-go Maja do kościoła św. Barbary. Po drodze zatrzymaliśmy się przy
najstarszych budynkach Chorzowa i miejscach związanych z Karolem Miarką i Juliuszem
Ligoniem. Najwięcej emocji wśród uczestników wywołał widok niszczejących budynków dawnej
rzeźni przy ulicy Krakusa. Wycieczkę zakończyliśmy w Chorzowskim Centrum Kultury,
podziwiając i interpretując obraz Blisko, najbliżej Piotra Naliwajko. Fotorelację z wycieczki
można zobaczyć na stronie mojchorzow.pl.
Krzysztof Grala

12.09.2013
Osiągnięcia sportowe
Miło nam poinformować, że w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2012/13 uczniowie naszej szkoły uplasowali się na drugim miejscu w Chorzowie. We wszystkich
zawodach wzięło udział łącznie 2200 uczniów. W ogólnej punktacji szkół średnich województwa
śląskiego nasze liceum zajęło XIX miejsce, najlepsze spośród szkół ponadgimnazjalnych naszego
miasta. Podobnie jak w latach minionych szkoła w nagrodę otrzymała dofinansowanie Urzędu
Miasta na zakup sprzętu sportowego.
Wszystkim, którzy reprezentowali naszą szkołę w zawodach międzyszkolnych oraz ich
opiekunom serdecznie gratulujemy.

9.09.2013
Wolność czytania
W piątek 6 września 2013 wraz z grupą uczniów IV LO wybraliśmy się na spotkanie z
redaktorem i jednym z twórców antologii komiksowej "Fest" Tomaszem Kontnym w ramach
chorzowskiego projektu „Wolność czytania”. W piwnicy restauracji Chopin, gdzie odbywało się
owo spotkanie, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat samej antologii oraz
ciekawostek o pracy twórcy komiksów. Pan Tomasz Kontny obszernie odpowiadał na pytania
prowadzącej, jak i samych uczestników. Po zakończeniu spotkania można było zakupić album
oraz porozmawiać z autorem, z czego uczniowie Curie chętnie skorzystali. Później na ulicy
Jagiellońskiej mieliśmy okazję uczestniczyć w kiermaszu książek, a także bardzo ciekawym

wykładzie dr. Jacka Kurka pt. „Rock i tęsknota – ballada o buncie, wolności i wyobraźni”, w
którym autor porównał muzyków rockowych do twórców romantycznych. W czasie imprezy
„Wolność czytania” na wiele sposobów promowano książkę i czytelnictwo. Było to wydarzenie
bardzo ciekawe i z pewnością warte uwagi, jednak godziny w których odbywały się niektóre
spotkania spowodowały, że prawdopodobnie wiele osób przegapiło część, albo i całą
interesującą imprezę.
Szymon Gajowski

30.08.2013
Rajd Curie
Rajd Curie
W dniu 20.06.2013r. odbył się kolejny rajd szkoły. Na wyjazd zdecydowało się 22 uczniów naszej
szkoły (coś kiepsko z frekwencją) oraz 3 opiekunów: prof. Agnieszka Pella, prof. Roman
Mizerski oraz prof. Michał Pella. W tym roku trasa wiodła z Bielska Białej do Bystrej
Krakowskiej. Pogoda dopisała w 110%, a i humory też były nienajgorsze.
Na zbiórkę stawili się prawie wszyscy, więc w autobusie było jeszcze duuuużo wolnych miejsc.
Miły Pan Krzysztof dowiózł nas na linię startu. Wędrówkę rozpoczęliśmy na Polanie Dębowiec
skąd zielonym szlakiem ruszyliśmy na Szyndzielnię. Na szczęście nie udało się przekonać
opiekunów na wjazd kolejką gondolową „na górę” i już po około 2 godzinach marszu dotarliśmy
do schroniska na Szyndzielni. Krótka, za krótka przerwa i po 20 minutach odpoczynku,
rozpoczęliśmy „morderczy” marsz w kierunku Klimczoka. Ku zdziwieniu wszystkich, tym razem
wędrówka okazała się mniej męcząca i już po około 30 minutach osiągnęliśmy cel jakim było
schronisko na Klimczoku.
Godzinna przerwa wystarczyła na uzupełnienie płynów oraz dostarczenie organizmom tak
cennych węglowodanów w postaci kanapek przygotowanych przez nasze wspaniałe mamy J.
Niektórzy złapali parę promieni słonecznych, a inni trochę więcej niż parę. Następnie ruszyliśmy
czerwonym szlakiem w kierunku ostatecznego celu jakim był autobus czekający na nas w Bystrej
Krakowskiej. Po około 1,5 godzinie naszym oczom ukazał się klimatyzowany cel, który
bezpiecznie zawiózł nas z powrotem do Chorzowa. W sumie przeszliśmy około 12 km. Już dzisiaj
zapraszamy na kolejny rajd, który na pewno odbędzie się za rok.
PS.
Wszystkich chętnych zapraszamy na I Zimowy Rajd Szkoły, być może uda się go zrealizować.
Dziękujemy
Opiekunowie

2.07.2013
Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim
Od 28 do 30 czerwca w Czarnym Borze na Dolnym Śląsku rozgrywane były Mistrzostwa Polski
w Biathlonie Letnim. W kategorii seniorów bezkonkurencyjna okazała się nasza absolwentka
Monika Hojnisz, która zdobyła trzy złote medale: w biegu ze startu wspólnego, biegu

indywidualnym i biegu sprinterskim.
Potrójnej Mistrzyni Polski składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w kolejnych
startach.

20.06.2013
abp Józef Kupny
W sobotę 18 maja Nuncjatura Apostolska w Warszawie opublikowała komunikat o mianowaniu
księdza biskupa Józefa Kupnego – absolwenta naszej szkoły – arcybiskupem metropolitą
wrocławskim.
Arcybiskup nominat uczęszczał do naszego liceum w latach 1971-1975. Jako kapłan,
wykładowca, rektor seminarium i biskup wielokrotnie dawał dowody życzliwego zainteresowania
sprawami szkoły. Potwierdzeniem tego była m.in. uroczysta msza święta, którą odprawił w 2007
roku
podczas
III
Zjazdu
Absolwentów.
Społeczność uczniów, absolwentów i pracowników Curie gratuluje nominacji i życzy łask,
asystencji Ducha świętego oraz wytrwałości i sił w nowej posłudze arcybiskupiej.

26.04.2013
Pielgrzymka maturzystów do Czestochowy
W środę 24 kwietnia grupa maturzystów z naszego liceum udała się wraz z ks. Łukaszem
Malikowskim, prof. Stanisławą Gajewską i prof. Beatą Wróblewską na Jasną Górę. W mszy św.
koncelebrowanej przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej modliło się kilkuset
maturzystów z całej Polski. Pielgrzymka wlała w serca maturzystów otuchę i spokój przed
zbliżającymi się egzaminami maturalnymi.

22.04.2013
Absolwentka Curie Chorzowianinem Roku
W czwartek 18 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się uroczystość ogłoszenia
laureata Honorowego Tytułu Chorzowianin Roku. Z radością informujemy, że kapituła
jednomyślnie wybrała Chorzowianinem Roku 2012 absolwentkę naszego liceum Janinę Wilk.
Oprócz organizatorów, czyli Redakcji Portalu i Pisma Chorzowianin.pl oraz Patrona Honorowego
Prezydenta Andrzeja Kotali, listownie gratulacje laureatce złożyli prof. Jerzy Buzek oraz
posłowie Maria Nowak i Marek Plura. Wśród gości obecnych na uroczystości była także Halina
Pisarkowa
–
wychowawczyni
Janiny
Wilk
z
czasów
licealnych.
Dumni z faktu, że w elitarnym gronie osób wyróżnionych Honorowym Tytułem Chorzowianin
Roku jest absolwentka „Curie” przyłączamy się do gratulacji dla laureatki.

9.04.2013
Taki Festiwal pamiętam… podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i
swoją obecnością uświetnili uroczystość.
Szczególnie pragniemy podziękować Dyrekcji Szkoły za udzielone wsparcie, Gronu
Pedagogicznemu, Rodzicom, a także wszystkim osobom życzliwym naszemu przedsięwzięciu.
Mamy nadzieję, że wzruszenia i pozytywne emocje, które nam towarzyszyły przy tworzeniu
spektaklu, były również obecne u Państwa podczas oglądania i współprzeżywania naszego
teatralnego święta.
Wszystkich, którzy chcieliby jeszcze raz przeżyć te emocje. Zapraszamy na 11.06. 2013r – Taki
Festiwal pamiętam – po raz drugi.
Organizatorzy:
Nina Siwy, Regina Frelich, Aleksandra Król

6.04.2013
Chorzowianin Roku
Miło nam poinformować, że w gronie kandydatów mianowanych do nagrody „Chorzowianin
Roku”
znalazła
się
absolwentka
naszego
liceum
Janina
Wilk.
Jako pedagog oraz nauczyciel języka włoskiego i języka migowego związana była zawodowo z
Przedszkolem nr 26, a obecnie z Kolegium Służb Społecznych w Chorzowie. Oprócz pracy
zawodowej czynnie angażuje się w działalność Centrum Inicjatyw Społecznych. Prowadzona
przez nią pracownia rzemiosła artystycznego przekształciła się w „Stowarzyszenie Twórców
Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Wspomagającego Misje NAZARET”. Wyroby rękodzielnicze,
które powstają na organizowanych przez stowarzyszenie warsztatach są sprzedawane na
kiermaszach, a uzyskany w ten sposób dochód przeznaczony jest na działalność placówek
misyjnych Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Rwandzie i Burundi .
Ponadto Janina Wilk jest inicjatorką współpracy Przedszkola nr 26 z Klubem Seniora w ra-mach
programu „Adoptowana Babcia”, uczestniczy też w pracach Rady Parafialnej parafii św. Barbary
w Chorzowie. Naszej absolwentce gratulujemy nominacji i życzymy aby jej praca i
zaangażowanie znalazły uznanie wśród członków kapituły.

26.03 2013
XXII Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej
Zakończył się XXII Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej, tradycyjnie organizowany w murach
naszego Liceum. 22 lata to szmat czasu, ale tegorocznym konkursem żegnamy się z pewną
formułą, która nie wytrzymuje próby czasu. Być może tradycja spotkań z gwarą w przyszłym
roku zostanie podtrzymana na zupełnie innych zasadach.
Tegoroczny konkurs oceniało jury w składzie: Prof. dr hab. Helena Synowiec - Katedra
Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab.

Mirosława Siuciak - Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Danuta
Krzyżyk - Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
mgr Halina Pisarkowa – emerytowana polonistka w IV LO, prof. dr hab. Jacek Lyszczyna Wydział Filologiczny Uniwersyte¬tu Śląskiego, od wielu lat zajmujący się kulturą śląską.
Zdobywcą GRAND PRIX konkursu został Kamil Pietrzyk z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w
Piekarach Śląskich. Wygłosił tekst własny: Galanty szport. II miejsce zajęła Natalia Dańko z I LO
im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach, z tekstem Katarzyny Ługowskiej: Pielgrzimka do
Piykor Ślonskich, a III miejsce przypadło Kamilowi Widence z Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Oskara Langego z Wodzisławia Śląskiego, który wygłosił tekst Bronisławy Brewińskiej: Jak
to jest z tym Skarbnikiem. W trakcie konkursu wykład pt. :”Święta Barbórka w pieśniach”
wygłosiła dr Danuta Krzyżyk, a w przerwach uczestnicy, goście i licznie zgromadzona
publiczność mogła obejrzeć wernisaż obrazów Cypriana Noconia, absolwenta naszej szkoły,
obecnie studenta ASP w Katowicach.
Laureatom serdecznie gratulujemy, dziękujemy organizatorom za sprawne przeprowadzenie
konkursu, a wszystkich zapraszamy do czerpania ze skarbnicy tradycji i wartości śląskich
zawartych w śląskiej mowie.

26.03.2013

NAGRODY KORCZAKOWSKIE 2013
Pierwszego dnia wiosny w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia
Nagród Korczakowskich. W gronie nauczycieli wyróżnionych za autentyzm, kreatywność i
zaangażowanie w pracy z uczniami znalazł się polonista naszego liceum Grzegorz Zarzycki.
Kapituła nagrody, w składzie której znaleźli się także laureaci poprzedniej edycji, doceniła walory
i osobowość kandydatów zgłoszonych przez Samorządy Uczniowskie chorzowskich szkół.
Niebanalne wystąpienie i autentyczna reakcja publiczności były najlepszym potwierdzeniem
trafności decyzji podjętej przez kapitułę. Naszemu absolwentowi i nauczycielowi serdecznie
gratulujemy.

7.03.2013
Spotkanie z Moniką Hojnisz
W czwartek 27 lutego w chorzowskim Urzędzie Miasta odbyła się konferencja z multimedalistką,
a zarazem absolwentką naszej szkoły – Moniką Hojnisz. Gospodarzem spotkania był pan
prezydent Andrzej Kotala, który wraz z przewodniczącym Rady Miasta Henrykiem Wieczorkiem
podjął biathlonistkę w murach ratusza. Panowie, w obecności licznie zgromadzonych na
konferencji dziennikarzy, nie szczędzili pochwał i słów uznania dla naszej mistrzyni. Prezydent
serdecznie podziękował jej za promocję Chorzowa i wyraził żal, że reprezentuje barwy
katowickiego, a nie chorzowskiego klubu. Zaproponował nawet zawodniczce, aby rozważyła
zmianę barw klubowych na chorzowski Dynamit. Przewodniczący Rady Miasta podkreślił wagę
medalu mistrzostw świata. Wszystkie osiągnięcia reprezentantki Polski, oprócz gratulacji, zostały
docenione nagrodą rzeczową ufundowaną przez Prezydenta Miasta. Nagrodą był laptop, który
(parafrazując słowa Prezydenta) ma pomóc w stałym kontakcie z rodzinnym miastem. Dzięki
niemu Monika nawet podczas zawodów będzie mogła sprawdzić, co dzieje się w Chorzowie.
Osoby zebrane tego dnia na konferencji, mogły zobaczyć mistrzowskie medale oraz zadawać

zawodniczce pytania. Z odpowiedzi udzielanych przez Monikę dowiedzieliśmy się, że na
następne zawody Pucharu Świata w Soczi nasza reprezentantka pojedzie dzięki telewizji
Eurosport. Zasponsorowanie przez stację tego wyjazdu umożliwi Monice Hojnisz zapoznanie się
z trasami, na których już za rok odbędzie się olimpiada. Igrzyska olimpijskie to właśnie kolejny
cel naszej absolwentki, która głęboko wierzy, że otrzyma powołanie do kadry i powalczy o
kolejne medale. Zawodniczka zdradziła, że mimo braku wzoru osobowego wśród biathlonistów
marzy
o
sukcesach,
które
były
udziałem
Magdaleny
Neuner.
Życzymy Monice takich właśnie sukcesów oraz jeszcze raz gratulujemy dotychczasowych
osiągnięć.
Kamil Nowak

