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w „Słowackim’’Ż y c i e
Częstochowskie

Środa 17 października 2012 r.

Pozycja  przewodniczącego  SU  daje  mi  możliwość  podjęcia  się  organizacji 
różnego typu przedsięwzięć, które być może na długo zapiszą się w pamięci 
"Słowaków".

Jaką  „politykę”  zamierzasz  prowadzić?  Co  chcesz  zmienić,  poprawić,  
wprowadzić?

Przede wszystkim, będę starał się o zapewnienie wszelakiej rozrywki naszym 
uczniom.  I  LO  to  szkoła  o  wysokim  poziomie  nauczania,  edukacje  na 
najwyższym  poziomie  mamy  więc  zapewnioną.  Samorządowi  pozostaje 
urozmaicenie  życia  prostego  ucznia.  Zamierzam  kontynuować  politykę 
poprzedniego  SU,  dodając  przy  tym  coś  od  siebie.  Mogę  zdradzić,  że  na 
początek planujemy dość duże przedsięwzięcie, dzięki któremu wypromujemy 
naszą szkołę i uczniów w środowisku lokalnym.

Rozmawiała Marta Kąsiel IIa

Wygrał Kubuś!
Wybory przewodniczącego SU w I LO
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9  października  decyzją  uczniów  I 
LO  nowym  przewodniczącym 
szkoły został Jakub Dawid. 

Jak  opisałbyś  siebie  w  kilku 
słowach?

Młody chłopak podejmujący coraz to 
nowsze  wyzwania  –  sądzę,  że 
właśnie  takie  określenie  pasuje  do 
mnie najbardziej.

I to właśnie dlatego zdecydowałeś 
się kandydować na
przewodniczącego naszej szkoły?

Tak,  ale  dużą  rolę  odegrali  też  moi 
znajomi,  którzy  utwierdzali  mnie  w 
przekonaniu,  że jestem odpowiednią 
osobą  na  tę  pozycję.  Poza  tym 
współpracowałem  z  ubiegłorocznym 
samorządem,  zatem  mam 
doświadczenie i  obycie ze sprawami 
dotyczącymi organizacji różnego typu 
imprez.

Tegoroczna kampania przebiegała 
w dość aktywny sposób…

Była to zarazem aktywna i  spokojna 
kampania. Kontrkandydat przeniósł ją 
w wymiar  wirtualny -  utworzył  konto 
na  facebooku  promujące  program 
swego  sztabu.  My  nie  pozostaliśmy 
bierni,  utworzyliśmy  społeczność  na 
fejsie, promowaliśmy się przez memy, 
krótkie  filmiki  oraz  plakaty  z 
programem. Jak widać, przyniosło to 
efekty.

Co oznacza dla Ciebie wygrana w 
wyborach  na  przewodniczącego 
szkoły?

Jest to niewątpliwie sukces zarówno 
dla  mnie,  jak  i  dla  mojego  sztabu 
wyborczego. 
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 Część I - konferencja 
międzynarodowa -  Tożsamość a 

stereotypy. Żydzi i Polacy 

4.10.2012.r  uczniowie  naszej  szkoły 
mieli  okazję  uczestniczyć  w 
Międzynarodowej  Konferencji 
Naukowej  Tożsamość  a  stereotypy. 
Żydzi  i  Polacy. Konferencja, 
odbywająca  się  w  Akademii 
im.J.Długosza  w  Częstochowie,  była 
częścią  IV  Zjazdu  Żydów 
Częstochowian i ich Potomków. Wśród 
zaproszonych  gości  znaleźli  się  m.in.: 
Ewa  Junczyk-Ziomecka  -  Konsul 
Generalny  RP  w  Nowym  Jorku,  prof. 
Szewach  Weiss  –  były  ambasador 
Izraela  w  Polsce,  Zygmunt  Rolat  - 
honorowy  obywatel  miasta 
Częstochowy  pochodzenia 
żydowkiego,  oraz  Alon  Goldman 
(przewodniczący  Żydów 
Częstochowian  w  Izraelu).  Uczestnicy 
konferencji  zastanawiali  się,  jakie 
mechanizmy  sprzyjały  powstawaniu 
negatywnych  stereotypów,  jak 
kształtowały  się  wzajemne  relacje 
narodów polskiego i żydowskiego oraz 
czym  jest  tożsamość  narodowa 
współczesnego  Polaka 
i  współczesnego  Żyda.  Poruszali 
tematy  tolerancji,  wzajemnej 
współpracy oraz wspólnej historii, która 
widoczna  jest  także  w  dziejach 
naszego miasta. Obecni na konferencji 
mieli  okazję  obejrzeć  film 
przedstawiający  sylwetkę  Jana 
Karskiego  –  polskiego  historyka 
i dyplomaty – którego misją było zdanie 
raportu  z  eksterminacji  Żydów 
i przekazanie go władzom Anglii i USA.
Ważnym  elementem  konferencji  były 
też  prezentacje  kilku  częstochowskich 
szkół.  Licealiści  przedstawiali 
przeprowadzone  w  swoich  szkołach 
projekty  mające  na  celu  poznanie 
historii  Żydów,  ich  kultury,  tradycji, 
wkładu  do  rozwoju  kultury  i  nauki  w 
Polsce,  udziału  w życiu  Częstochowy. 
Mówiono  także  o  tragedii  Holocaustu 
oraz powojennych losach ocalonych. 
Wśród  zaproszonych  do  projektu  nie 
mogło  zabraknąć  I  LO 
im.J.Słowackiego.  Jeden  z  naszych 
kolegów  -  Adam  Gruca  (kl.IIIa) 
zaprezentował (przygotowane w formie 
prezentacji  przez  p.M.Kaim,  a 
tłumaczone na j.angielski  p.A.Mrowiec 
– Smagę) działania i wydarzenia, jakie 
miały  miejsce  w  naszej  szkole  a 
związane  były  z  kulturą  i  tradycją 
żydowską. 

IV Zjazd Żydów Częstochowian i ich Potomków 

naszej szkole. Często krzyczeli w stronę 
publiczności  „dziękujemy!”,  podjęli  się 
nawet  nauki  wymowy  nazwy  naszego 
miasta!  Po  koncercie  wielu  Słowaków 
kupiło  płyty  zespołu,  a  artyści  chętnie 
rozdawali  autografy  oraz  pozowali  do 
zdjęć.  Shachar  Gilad  jest  wspaniałą 
„wizytówką”  współczesnego Izraela  – z 
jego dynamiką i potencjałem.  Pokazuje, 
że jest to nowoczesny kraj, który żyje nie 
tylko  przeszłością  ale  jest  też  ziemią 
wymarzoną  dla  tych,  którzy  chcą 
rozwijać  swoje  pasje  i  spełniać 
marzenia. Poprzez  jego  twórczość 
możemy  dostrzec  tę  zwyczajną 
(i niezwykle nowoczesną) stronę kultury 
izraelskiej, którą przecież warto poznać.
Przed  wojną  na  ziemiach  polskich 
żyło  mnóstwo  Żydów.  W  związku  z 
czym w pewien sposób współtworzyli  
oni  naszą  kulturę.  Kiedy  teraz  
poznajemy  lokalną  historię,  nie 
możemy  wymazać  wkładu  Żydów. 
Ponadto warto ich podziwiać za to, że 
są  ze  sobą  tak  bardzo  związani  
i  pielęgnują  swoją  przeszłość.  
Powinniśmy ich w tym naśladować. - 
kończy prof. Kaim. 

        Marta Kąsiel IIa

*W obchody  IV  Zjazdu  Żydów 
Częstochowian  włączyły  się  pp.prof. 
M.Kaim,  A.Mrowiec-Smaga  i  J.Tatarczyk, 
proponując  uczniom  I  LO  udział  w 
konferencji i  organizując występ zespołu  
Shachar Gilad  

Na  zakończenie  swoje  przemyślenia 
przedstawili  goście  specjalni,  czyli 
rodzina  państwa  Rolatów,  na  co  dzień 
mieszkająca  w  Stanach  Zjednoczonych, 
ale  posiadająca  korzenie  izraelskie 
i  polskie.  Mimo  ogromnych  odległości 
i różnic, cała rodzina stara się kultywować 
zarówno tradycje polskie jak i żydowskie. 
Zapytani  o  narodowość  odpowiadali,  że 
czują  się  tak  samo  Amerykanami  jak 
Polakami i Żydami, i każda z tych kultur 
jest nieodłączną częścią ich tożsamości.
Udział  w  konferencji  oraz  możliwość 
wysłuchania  znanych  wykładowców 
pozwoliły nam na bliższe poznanie kultury 
żydowskiej  i  pokazały  jak  ważne  jest 
przełamywanie stereotypów w myśleniu o 
innych narodowościach. 

               Ala Grudzińska Ia

Część II - Nietypowy koncert w 
nietypowym miejscu

Szalony  koncert  w  Słowackim  w  samo 
południe! -  brzmi  nieco  groteskowo. 
Jednakże  występ  izraelskiego  zespołu 
Shachar Gilad, który odbył się w naszym 
liceum,  w  żadnym  przypadku  nie 
przypominał  szkolnej  imprezy.  Koncert 
stanowił  jeden  z  elementów 
towarzyszących  IV  Zjazdowi  Żydów 
Częstochowian i ich Potomków. 
Jest  to  dość  ważny  punkt  na  mapie 
kulturalnych  wydarzeń  w  naszym 
mieście. Fascynujące jest to, że dzięki 
takim inicjatywom spotykają się ludzie 
z  różnych  krajów –  mówi  prof. 
Małgorzata  Kaim  i  dodaje  –  Później  
uczestnicy  takich  zjazdów chętnie  tu 
wracają. A my możemy skonfrontować 
ich  wspomnienia  i  spojrzenie  na 
Częstochowę  z  tym jak  postrzegamy 
obecnie nasze miasto i jego historię.
Shachar  Gilad  stoi  na  czele  zespołu, 
którego nazwa to imię i nazwisko lidera.. 
Artysta  pierwszą płytę  wydał  w Stanach 
Zjednoczonych,  ostatnio  przeprowadził 
się  do Izraela.  Coraz częściej  odwiedza 
Polskę,  nie  bez  znaczenia  jest  fakt,  że 
pradziadek  muzyka  był  rabinem  z 
Białegostoku.  Żadnej  wątpliwości  nie 
podlega  fakt,  że  członkowie  zespołu 
kochają,  to  co  robią.  Włożyli  w  koncert 
całe swoje serca i  stworzyli fantastyczne 
show.  Są  to  artyści,  obok  których  nie 
można  przejść  obojętnie.  Tworzą  wokół 
siebie niesamowitą aurę tajemniczości, a 
zarazem  utrzymują  świetny  kontakt  z 
publicznością. Muzycy nie ukrywali, że są 
zadowoleni z tak ciepłego przyjęcia w



Ż Y C I E   W   S Ł O W A C K I M

Pod znakiem talentu
Dzień Edukacji Narodowej w I LO

oraz  dawnej  wychowawczyni 
w  internacie,  pani  Elżbiecie  Serafin, 
a  także  nauczycielom  nagrodzonym 
przez  Śląskiego  Kuratora  Oświaty, 
Ministra  Edukacji  Narodowej  i 
Prezydenta  Częstochowy.  W  tej 
oficjalnej  części  nie  zabrakło  słów 
podziękowania  za  trud  w  codziennej 
pracy nauczycieli.

Główną atrakcją  ceremonii  były jednak 
występy  niesamowicie  uzdolnionych 
uczniów  naszego  liceum,  którzy 
zaprezentowali publiczności różnorodne 
talenty. Przedstawiciele klas oczarowali 
nas  zarówno  budzącymi  podziw 
umiejętnościami  wokalnymi,  jak  i 
tanecznymi,  a  zaskakujący  pokaz 
kabaretu rozbawił widownię do łez.

Rozśpiewani,  roztańczeni  po  prostu 
utalentowani!  To  właśnie  takie  hasło 
przyświecało  wyjątkowej 
uroczystości, jaką były obchody Dnia 
Edukacji.

Uroczystość, na którą zostali zaproszeni 
nie  tylko  przedstawiciele  klas  wraz  z 
wychowawcami oraz innymi pedagogami 
i  pracownikami  szkoły,  ale  także 
emerytowani  nauczyciele,  rozpoczął 
występ  szkolnego chóru.  Zaraz  po  nim 
głos  zabrali  kolejno:  przedstawiciel 
byłego  samorządu  uczniowskiego, 
Amadeusz  Słoma,  przewodniczący 
Rady  Rodziców -  pan Janusz  Czapla, 
oraz  pani  dyrektor,  Agnieszka Henel, 
składająca podziękowania absolwentce 

Zwieńczeniem  uroczystości  był  występ 
zespołu  Orbidicort,  który  przedstawił 
kilka  ze  swoich  piosenek  z  gatunku 
kalifornijskiego punka. Będziemy bardzo 
miło wspominać to wydarzenie i liczymy, 
że  kolejne  akademie  będą  równie 
udane.

Anna Nowakowska Ib
        Foto: Paulina Soboniak Ib

*Swoje  talenty  zaprezentowali 
uczniowie klas: Ia, b, c, e, IIa, d, e, g, 
IIIb.  Nad  przebiegiem  uroczystości 
czuwały p. prof. V.Kurzak i U.Pijet
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Obchody Roku Korczakowskiego 
w Słowackim

W  naszej  szkole  w  dniach  10  i 
11.10.2012  r.  odbyły  się  uroczyste 
obchody  Roku  Korczakowskiego. 
Prezentację  przygotowaną  przez 
Samorząd  Uczniowski  (pod  opieką 
p. prof. Anety Słomian) obejrzeli nie tylko 
nauczyciele  i  uczniowie  naszej  szkoły, 
ale także  Naczelnik Wydziału Edukacji w 
Częstochowie p. Ryszard Stefaniak. 

Rok  2012  poświęcony  jest 
Januszowi  Korczakowi.  To  działacz, 
lekarz i  psycholog działającym na rzecz 
dzieci.  Całe  życie  poświęcił  młodszym, 
nazwano  go  „pierwszym  Rzecznikiem 
Praw  Dziecka”.  Działał  na  rzecz  praw 
dziecka  i  dążył  do  całkowitego 
równouprawnienia  dzieci.  Wprowadził 
samorządy  wychowanków,  które  miały 
prawo stawiać przed dziecięcym sądem 
podopiecznych.  Działał  w  dziedzinie 
resocjalizacji  nieletnich,  diagnozowania 
wychowawczego,  opieki  nad  dzieckiem 
trudnym. 
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Uczniowie  I  LO,  chcąc  przybliżyć   postać  Janusza  Korczaka,  przedstawili  sąd 
koleżeński, którego Korczak był pomysłodawcą. W interesujący i błyskotliwy sposób 
omówili ważne kwestie dotyczące Praw Dziecka. Prezentacje multimedialne, a także 
wypowiedź  Pana  Naczelnika,   przypomniały  nam,  jak  istotną  rolę  pełnimy  w 
społeczeństwie. 

Kinga Sroka kl.Ib
foto: Paulina Soboniak Ib



Kalendarium imprez kulturalnych 
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O miłości w czasach nieludzkich
„Róża” Wojciecha Smarzowskiego

Film  otwiera  scena  gwałtu  i  morderstwa 
dokonanego  na  tej  kobiecie  na  oczach 
głównego bohatera. Przybywa on na Ziemie 
Odzyskane i  znajduje  schronienie u Róży, 
wdowy po niemieckim żołnierzu. Z powodu 
swojego  powinowactwa  z  członkiem armii 
hitlerowskiej  kobieta traktowana jest  przez 
nowe władze jak Niemka, pomimo że mówi 
i czyta płynnie po polsku. Również sąsiedzi 
okazują  jej  pogardę,  ponieważ  jej 
gospodarstwo  obrali  sobie  wcześniej  za 
kwaterę  żołnierze  radzieccy.  Róża została 
wielokrotnie  skrzywdzona,  mężczyźni 
traktowali ją jak przedmiot do zaspokajania 
własnych  popędów,  co  później 
doprowadziło do tragedii. Jednak Tadeusz 

widzi  we  wdowie  piękno  i  delikatność. 
Szybko  stają  się  oni  sobie  bardzo 
bliscy.zby,  statystyki  i  kreski  na  mapach. 
Nikt  chyba  nie  zapłacze,  czytając  suche 
opisy tragedii  rozgrywającej  się po wojnie 
na  Mazurach.  Jednak  filmy  takie  jak 
"Róża"pokazują  te  wydarzenia  z  innej 
perspektywy.  Na  tle  historycznej  masakry 
ukazują tragedię jednostek, z którymi widz 
może  się  utożsamić,  stanowią  nie  tyle 
nośnik faktów, co emocji. To jest prawdziwa 
historia. Zdecydowanie warto wybrać się do 
kina i poświęcić dobre samopoczucie, aby 
ją poznać.

Magda Czapla IIb

Czasami zdarza się, że po wizycie w 
kinie  człowiek  nie  może  dojść  do 
siebie.  Niektóre  filmy  wywierają  na 
nas takie wrażenie, że po seansie nie 
jesteśmy w stanie po prostu przejść 
do  porządku  codziennego.  Do  tego 
typu  filmów  zdecydowanie  należy 
"Róża" Wojciecha Smarzowskiego.

Film  opowiada  o  losach  dwojga 
dorosłych  ludzi  doświadczonych  przez 
los,  Róży  (Agata  Kulesza)  oraz 
Tadeuszu  (Marcin  Dorociński).  Akcja 
rozgrywa się na Mazurach we wczesnym 
okresie powojennym. Tadeusz to żołnierz 
AK, który w powstaniu stracił ukochaną.  

Z ostatniej chwili...

15.10.2012 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
Moje rodzinne drzewo genealogiczne.  Zwyciężczynią 
w  kategorii  szkół  ponadgimnazjalnych  została  nasza 
uczennica  Ewa  Dryjka (IIa).  Jej  drzewo  genealogiczne  to 
istne  dzieło  sztuki.  Pracę  Ewy  i  wszystkich  uczestników 
konkursu  można  zobaczyć  na  wystawie  pokonkursowej  w 
Archiwum Państwowym, przy ul.Rejtana. 

Stopka redakcyjna:
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foto: Paulina Soboniak
opiekun: Iwona Kociołek
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18.10 godz. 18.30 - Kino Iluzja ( al.NMP 64) film J.Hassa (odnowiony cyfrowo) Rękopis znaleziony w Saragossie
19.10 godz. 17.00 - Muzeum Haliny Poświatowskiej Czekając na Godota - spektakl Grupy pod Wiszącym Kotem z LO 

im.M.Kopernika
13.11 godz.17.00 – Teatr im.A.Mickiewicza spektakl Być jak Kazimierz Deyna


