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Rok szkolny 2020/2021 czasu pandemii 

01.09.2020 r. odbyła się inauguracja kolejnego roku szkolnego. Jest on jednak wyjątkowy ze 

względu na panującą w świecie pandemię koronawirusa. W związku z obowiązującymi zasadami 

bezpieczeństwa spotkania klas z wychowawcami odbyły się etapami. Rozpoczęły je klasy trzecie,  

a zakończyły klasy pierwsze. Ten rok szkolny będzie inny od tych wcześniejszych; nie wszystkie 

cykliczne imprezy, mimo że zostały przez nauczycieli i uczniów przygotowane, odbędą się. 

Priorytetem jest bowiem nasze zdrowie. „Info – Micek” będzie, na bieżąco, przekazywać 

informacje o tym wszystkim, co dotyczy życia naszego Liceum. Rozpoczynamy od wydarzeń  

z września 2020. 

 

Wejście główne do V Liceum Ogólnokształcącego 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

Powitanie pierwszoklasistów 

01.09.2020 r., po raz pierwszy, mury V LO przekroczył kolejny rocznik Mickiewiczaków –  

od klasy I A po klasę I F. Rozpoczęcie roku dla pierwszoklasistów rozpoczęło się w dwóch turach – 

I.  o godz. 11.00 dla klas: A, B i C oraz II. o godz. 12.00 dla klas: D, E, F. Uroczystość rozpoczęła 

się krótkiego przemówienia Pani Dyrektor, która serdecznie przywitała młodzież klas pierwszych, 

życząc im sukcesów w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. Zebrani, minutą ciszy, uczcili 

pamięć tych, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny. Przedstawiciele klas, uczniowie  

z najwyższą liczbą punktów, złożyli ślubowanie i w ten sposób klasy pierwsze stały się częścią 

społeczności Liceum. Na zakończenie uroczystości wykonane zostały pamiątkowe fotografie klas  

z wychowawcami i Dyrekcją. 



 

Klasa IF na wesoło 

 

Flaga narodowa z napisem wrzesień 1939 

mgr M. Janik, mgr Justyna Rakus 

Rajd Otrzęsinowy 2020  

25 września, tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca, odbył się Rajd Otrzęsinowy pierwszoklasistów. 

Tego dnia, nad naszą szkołą świeciło piękne słońce, które motywowało uczestników do zaciętej 

walki. Uczniowie, wraz ze swoimi wychowawcami, mogli zmierzyć się w wielu ciekawych 

konkurencjach, zaplanowanych przez ubiegłorocznych zwycięzców, czyli klasę II E. Każda grupa 

ubrana była we wcześniej wylosowany przez siebie kolor. Klasy nie zapomniały również o czasach 

pandemii, zakładając maseczki w tym samym kolorze, co ubranie. Rywalizacja obejmowała  

14 konkurencji, które wymagały, co prawda, mobilizacji, ale również wywoływały uśmiech  

na twarzach Mickiewiczaków. Wśród zadań konkursowych znalazło się, m.in. pompowanie  

i przebicie balonów, slalom, bieg z jajkiem na łyżce, picie wody na czas, skoki w workach  

oraz odśpiewanie piosenki pt. „Zanim pójdę” z repertuaru grupy „Happysad”. Nie każda 

konkurencja okazała się prosta, lecz zwinność i zaangażowanie klas sprawiły, że poradziły sobie 

one z nimi znakomicie.  Mnie szczególnie spodobał się konkurs na najdłuższą skórkę z jabłka, który 

wygrała drużyna I E, ustalając rekordowy wynik – ok. 1 metra. Po zabawie, która sprawdzała 

wiedzę pierwszaków o V LO, nadszedł czas na odrobinę osłody. Uczeń reprezentujący klasę  

w konkurencji „Zjedz i się nie obliż”, musiał spożyć pączka, nie oblizując przy tym ust językiem. 

Jak się okazało, nie było to łatwe do wykonania. W wielkim finale, klasy spotkały się na boisku 

szkolnym. Ich zadaniem było odśpiewanie hymnu i okrzyku jednoczącego klasę. Samorząd 

szkolny, wraz z klasą II E, ogłosił wyniki. Szczęśliwymi zwycięzcami zostali uczniowie z klasy I F, 

którzy, już za rok, zorganizują kolejny Rajd Otrzęsinowy dla kolejnej generacji Mickiewiczaków. 

Jedno trzeba przyznać, wszyscy pierwszoklasiści spisali się na medal i sprawili, że ten dzień był 

wyjątkowy; zostali przecież pełnoprawnymi uczniami V LO im. Adama Mickiewicza. 



Wyniki klasyfikacji końcowej:  

I miejsce – Klasa I F,  
II miejsce – Klasa I C, 
III miejsce – Klasa I A, 
IV miejsce – Klasa I E, 
V miejsce – Klasa I D,  

VI miejsce – Klasa I B  

 

Uczniowie klas ID i IE w trakcie wykonywania zadań 

Anna Kaim – Klasa II H, opieka redakcyjna mgr M. Janik, mgr J. Rakus 

Projekt nowej pracowni informatycznej  

 Wrzesień rozpoczęliśmy od przygotowania dokumentacji dotyczącej kompleksowej modernizacji 

(remont pomieszczenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz zakup 17 laptopów 

uczniowskich wraz z biurkami i jednego laptopa dla nauczyciela). W odróżnieniu od komputerów 

stacjonarnych, laptopy będą sprzyjać zindywidualizowaniu pracy (pojedyncze stanowiska), 

usprawnieniu nauki młodzieży przyzwyczajonej do pracy na sprzęcie kompaktowym oraz odciążą 

tradycyjną, stacjonarną sieć internetową, gdyż dają możliwość skorzystania z sieci WiFi. W dobie 

pandemii będą również łatwiejsze do dezynfekcji, a oddzielne stanowiska pracy zapewnią 

odpowiedni dystans pomiędzy uczniami. Laptopy będą służyły do wielofunkcyjnego wykorzystania 

zarówno w dydaktyce szkolnej (realizacja podstawy programowej z informatyki, edukacji 

medialnej i języków obcych - metoda CLIL), jak i w działalności organizacji charytatywnych 

i społecznych  

na terenie miasta i dzielnicy. Nasze liceum od wielu lat współpracuje z różnymi organizacjami 

charytatywnymi, np. "Fundacją Oczami Brata", częstochowskim oddziałem Caritasu, PCK, 

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. To właśnie dla nich przygotujemy 

serię warsztatów o tematyce informatycznej i medialnej. Dodatkowo młodzież będąca pod opieką 

tych organizacji będzie mogła wziąć udział (jako uczestnicy lub publiczność) w turnieju gier 

komputerowych organizowanym corocznie w naszym liceum. Takie spotkania będą sprzyjały 

integracji młodzieży, uwrażliwieniu na osoby z niepełnosprawnością. Ponadto planujemy również, 

aby raz w miesiącu, odbywały się zajęcia warsztatowe dla seniorów (z udziałem uczniów V LO), 

podczas których będą oni mogli uzyskać pomoc w zakresie obsługi komputera oraz dowiedzieć się, 

jak można załatwiać sprawy urzędowe i bankowe za pośrednictwem Internetu.  Tekst wniosku 

został wzbogacony o wizualizację wykonaną przez uczennicę naszego Liceum (Kasię Kromer  



z klasy IF). Poszczególne elementy kosztów, związanych z modernizacją i wyposażeniem 

pracowni, przedstawiają się następująco: 

1 Modernizacja instalacji elektrycznej 2 500 zł 

2 Zakup sprzętu komputerowego 45 000 zł 

3 Biurka pod laptopy 2 900 zł 

4 Tablica suchościeralna 300 zł 

5 Zakup bezpiecznej szafy 3 000 zł 

6 Renowacja podłogi 8 000 zł 

7 Malowanie 4 000 zł 

8  Rolety 1 000 zł 

9 Parapety 300 zł 

Łącznie: 67 000 zł 

 

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie weryfikacje, a w dniach 16 - 25 listopada 2020r. odbyło się 

głosowanie, w wyniku którego został on zatwierdzony i przyjęty do realizacji. Ta wspaniała 

wiadomość pojawiła się 27 listopada 2020r. na oficjalnej stronie Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

 

Wizualizacja pracowni informatycznej naszych marzeń



mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

Dzień Edukacji Narodowej 

Dnia 14 października, jak co roku w naszej szkole odbył się Dzień Nauczyciela. Początki tego 

święta sięgają już roku 1773, kiedy to powstało pierwsze w Europie ministerstwo oświaty - 

Komisja Edukacji Narodowej. Prezesem został brat króla - Michał Poniatowski a w skład Komisji 

weszli najwybitniejsi uczeni Rzeczypospolitej, m.in Andrzej Zamoyski, Joachim Chreptowicz, 

Adam Czartoryski i Hugo Kołłątaj. Wspólnie dochodzą do wniosku, iż edukacja w Rzeczpospolitej 

wymaga zmian. Dlatego w roku 1775 Komisja, współpracując z Towarzystwem Ksiąg 

Elementarnych dyskutowała nad programami szkolnymi i przygotowywała pierwsze podręczniki. 

W rezultacie wprowadzono wiele udogodnień w szkolnictwie, m.in. ustalono, że język polski 

będzie miał status języka wykładowego, dzięki czemu do dziś uczymy się naszego pięknego 

ojczystego języka oraz wprowadziła obowiązek ćwiczeń fizycznych. Na ten dzień przygotowany 

został quiz tematyczny przez klasę II a pod opieką mgr Krystyny Kosel. 

 

Bukiet czerwonych róż 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

W trosce o dusze zmarłych – Adama Mickiewicza opowieść o obrzędzie „dziadów”  

Z biografii Adama Mickiewicza dowiadujemy się, że w dzieciństwie niania opowiadała  

mu miejscowe podania oraz legendy. Nic więc dziwnego, że młody poeta, zafascynowany kulturą 

ludową postanowił wykorzystać pradawny obrzęd kultywowany przez ludność zamieszkującą 

tereny dawnych Prus, Litwy i Kurlandii i wprowadzić go na literackie salony. Wydanie pierwszego 

tomu poezji Adama Mickiewicza w roku 1822 rozpoczęło romantyczną rewolucję literacką  

na ziemiach polskich. Poeta sam napisał Przedmowę do utworu, w której informuje czytelników, 

że: „Poema niniejsze przedstawi obrazy w podobnym duchu, śpiewy zaś obrzędowe, gusła  

i inkantacje są po większej części wierne, a niekiedy dosłownie z gminnej poezji wzięte”.  Obrzęd 

„dziadów” odbywał się zazwyczaj w starych cmentarnych kaplicach, w godzinach wieczornych  

w tajemnicy    przed duchownymi, którzy traktowali to ludowe święto jako pogańskie. Ciemne 

wnętrze kaplicy było stosownie przygotowane do obrzędu – stoły zastawiano jedzeniem i napojami 

dla dusz, gromadzono ziarna różnych zbóż, pęki ziół oraz kociołki z wódką. Obrzęd prowadzony 

jest przez Guślarza -Wołchwa. W ujęciu Mickiewicza postać ta łączy w sobie cechy pogańskiego 



kapłana odprawiającego gusła, czyli czary i ludowego barda, poety. U schyłku XX wieku  

wraz z modą na kulturę dawnych Słowian pojawiły się współczesne rekonstrukcje ludowych 

wierzeń, w tym   uroczystość „dziadów”, która jest dokładnie przygotowywana i przedstawiana 

przez grupy rekonstrukcyjne. 

    

Guślarz(Wołchw) w inscenizacji teatralnej 

   

Współczesna rekonstrukcja obrzędu dziadów 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

Zalety Internetu według uczniów klasy II H 

Blog to rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy. 

Na blogach możemy w różny sposób przekazywać informację, np. poprzez tekst, zdjęcia, filmy.  

Ze względu na rodzaj zawartych w nim treści, blogi dzielimy na blogi tekstowe, videoblogi, 

photoblogi, audioblogi, linkoblogi. Pierwszy raz termin „blog” został użyty w 1999 roku.  

Za pierwszego „blogera” w Polsce uznaje się Piotra Waglowskiego, autora serwisu „vagla.pl”. 

Prowadzenie bloga jest świetną okazją do wyrażania siebie, dzielenia się z innymi swoimi 

poglądami, przemyśleniami lub pomysłami. Pisanie dziennika w Internecie oferuje możliwość 

wykreowania swojego wirtualnego „ja”.  Blogowanie pozwala uwolnić swoje emocje i stworzyć 

wolności słowa i wypowiedzi. Możemy wpływać na poglądy czytelników i kształtować  

ich postrzeganie rzeczywistości. 

Wbrew wszystkim osądom, prowadzenie bloga nie jest prostą sprawą. Osoba decydująca się  

na tworzenie wirtualnych zapisków musi wykazać się kreatywnością i odpowiednią znajomością 

języka. Dlatego blogi najczęściej są prowadzone przez kobiety, lecz jest to forma aktywności 



odpowiednia dla każdego. W dzisiejszych czasach każdy może stworzyć taki blog.  Wystarczy 

posiadać dostęp do Internetu, komputer lub telefon oraz odrobinę pasji i entuzjazmu. 

Ja swojego bloga prowadzę od 17 kwietnia 2020 roku. Powstał on spontanicznie, a publikowane  

na nim posty są bardzo różnorodne. Dzielę się ze światem moimi przemyśleniami na temat życia, 

kontaktów międzyludzkich i rozwijania swoich pasji. Pomimo iż mój blog jest „młody”  

i opublikowałam dopiero pięć postów, zdążyłam poczuć radość, która wiąże się pisaniem. 

Chciałabym rozwijać mój blog i umilać czas moim czytelnikom. Bez wyrzutów sumienia mogę 

polecić blogowanie każdej artystycznej duszy oraz osobom, które uwielbiają pisać teksty. 

Przydatne słownictwo: blog, blogerka, bloger, blogować, blogowanie 

Magdalena Dąbrowska II H, opieka redakcyjna mgr Margarita Janik 

Portale społeczne to serwisy internetowe, które są niezbędne do życia w dzisiejszych czasach. 

Umożliwiają nam kontakt ze znajomymi na całym świecie oraz informują nas o najnowszych 

wydarzeniach z całego świata. Od początku lat 90’ to właśnie te media zaczęły zyskiwać 

popularność. 

Dzisiaj portale internetowe administrują naszymi kontami pocztowymi, a ponadto dostarczają nam 

wiedzy i rozrywki. Wraz z mediami społecznościowymi mają na nas ogromny wpływ. W Polsce 

niekwestionowanymi liderami w tej dziedzinie mediów są: Wirtualna Polska, Interia i Onet, 

natomiast wśród mediów społecznościowych dominują: Facebook, Instagram oraz  Tweeter. 

Julia Operacz II H opieka redakcyjna mgr Margarita Janik

Polska na 102! 

Dzień 11 listopada 2020 roku to 102 rocznica uzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach 

rozbiorów. Data upamiętnia zawieszenie broni na froncie zachodnim i jest uważana za zakończenie 

I wojny światowej. Odzyskanie niepodległości to efekt działań wielu środowisk 

niepodległościowych i ich liderów – Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego i Romana 

Dmowskiego. Klasa II h, pod opieką wychowawcy mgr Krzysztofa Łudzika, przygotowała i 

przeprowadziła niepodległościowy quiz.  

 

Barwy narodowe

Dzień świętego Mikołaja 

Biskup z Miry – popularny św. Mikołaj, zmarł w Bari 6 grudnia ok. 352 roku i dlatego tego dnia 

obchodzimy tak lubiane przez wszystkich jego święto. Na jego cześć wybudowano w Bari 



wspaniałą bazylikę, w której znajdują się relikwie świętego. I tutaj pojawił się bardzo ciekawy 

wątek historii św. Mikołaja. Otóż, o relikwie te rywalizowała z Bari Wenecja – najpotężniejsze 

miasto – państwo kontrolujące handel na Morzu Śródziemnym. Spór ostatecznie zakończył się  

w roku 1992. Werdykt był jednoznaczny – prawdziwe szczątki świętego znajdowały i znajdują się 

w Bari.  

 

Bazylika św. Mikołaja w Bari 

 

Komercyjny wizerunek Mikołaja 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

Szkolne urodziny wieszcza 

Jak co roku, przed feriami świątecznymi, uczciliśmy rocznicę urodzin oraz dzień imienin naszego 

patrona – Adama Mickiewicza, które przypadają na dzień 24 grudnia.  W tym roku ze względu  

na pandemię i nauczanie zdalne uroczystość rocznicowa miała nieco inny charakter. Klasa II G  

pod opieką mgr Żanety Soduły przygotowała prezentację multimedialną, która zawierała wiele 

cennych informacji związanych z biografią naszego najwybitniejszego poety doby romantyzmu.  



 

Adam Mickiewicz wg. dagerotypu (przodek fotografii) z 1842 roku 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

Najpiękniejsze idą święta 

Tegoroczne jasełka, podobnie jak urodziny naszego patrona, miały miejsce w Internecie.  Zostały 

one przygotowane przez młodzież naszego Liceum pod opieką mgr Doroty Magacz, mgr Iwony 

Karlak i ks. Tadeusza Króla. Tym świątecznym akcentem zakończyliśmy naszą pracę w I semestrze 

roku szkolnego 2020/2021. Przed nami święta Bożego Narodzenia i ferie. Do zajęć powrócimy 

18.01.2021 roku.  Czas Bożego Narodzenia spędzimy w domach, w gronie najbliższych. Święta 

kończące rok nieodłącznie wiążą się z udekorowaną choinką i wigilijną kolacją składająca się  

z dwunastu potraw, darów ziemi. Każdej z nich należy spróbować, a wtedy szczęście,  

w nadchodzącym roku, na pewno nas nie opuści. Menu wigilijne jest zróżnicowane w zależności  

od regionu Polski. Do najbardziej typowych potraw zaliczamy: barszcz z uszkami lub zupę 

grzybową, karpia, kapustę z grochem, pierogi z kapustą i grzybami, kisiel i kompot z suszonych 

owoców. Jeżeli chodzi o wigilijne słodkości, to królują sernik, makowiec oraz łamańce z makiem, 

pierniki, a w niektórych regionach Polski także kutia. 

 

Wigilijne pierogi      Świąteczne pierniki 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 


