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Droga Społeczności Szkolna,

przedstawiamy Wam yearbook 
na rok szkolny 2019/20!

 Z pewnością był to rok pełen wydarzeń 
i wspomnień - każde z nich postaraliśmy się
uwiecznić w tej książce. Mamy nadzieję, że
przeglądając kolejne strony, będziecie wracać

pamięcią do tamtych wspaniałych chwil!

Samorząd Szkolny 

WYBÓR ZDJĘĆ, OPISY: JULIA KLESER
OPRAWA GRAFICZNA: ALA ZAUCHA
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NASZ MICKIEWICZ
Samorząd Szkolny
Mickiewicza 2019/2020

Skład Samorządu w roku szkolnym
2019/2020 prezentował się następująco:

Przewodnicząca: Kasia Lelonek
Wiceprzewodniczący: Piotr Walęga

Prezydent: Karol Strzeja
Wiceprezydent: Lena Rozpara

Łącznicy: Julia Kleser, Marcin Kubacki,
Kuba Chmiel

Był to dla nich ciekawy rok, pełen wrażeń, wzlotów i upadków. 
To oni starali się dostarczyć uczniom jak najlepszych doświadczeń 

i wspaniałej zabawy, przy okazji samemu wyciągając z tego
wartościowe lekcje.



LEO CLUB
KATOWICE

Młodych ludzi łączy chęć aktywnego angażowania się 
w działalność społeczną, wrażliwość na niesprawiedliwość 

i krzywdę oraz akceptacja dla działania zespołowego, 
z wykorzystaniem zdolności i potencjału wszystkich członków
Klubu. W tym roku klub przeprowadził z sukcesem 16 akcji,

takich jak mecz dla Kuby, wielkanocne i mikołajkowe Leo dla
domów dziecka i szpitali oraz LEOxEnvironment!

Leo Club Katowice to największy europejski klub Leo, mający
swoją siedzibę w naszym liceum!



W szkole działa Szkolna Grupa Praw Człowieka związana 
z międzynarodową organizacją Amnesty International. Jej członkowie
zajmują się promowaniem praw człowieka i uświadamianiem innym 
problemów ludzi na całym świecie. Grupa organizuje takie akcje, jak
Maraton Pisania Listów Amnesty, Red Hand Day czy Dzień Kobiet
związany z prawami kobiet. Członkowie grupy uczestniczą również 

w warsztatach organizowanych przez Amnesty International, podczas
których poszerzają swoją wiedzę na temat samej organizacji, jak również

świata. Działanie w Szkolnej Grupie Praw Człowieka jest nie tylko
okazją do zdobycia nowych doświadczeń, ale dodatkowo do poznania

nowych, zaangażowanych i ciekawych świata ludzi.

AMNESTY
INTERNATIONAL



To właśnie oni dbają o dobrą atmosferę na każdej
przerwie. Muzyka, w rytm której przemierzamy
korytarze, umila i odstresowuje.

RADIOWĘZEŁ

    1. skład (od lewej): Bartek Latocha, 
Paweł Gonsior, Jacek Kalisz, Karol Skucha,

Kuba Brzęk, Dominik Kostrowski

   2. skład: Madzia Duliban, Agnieszka Borys 
(w pierwszym semestrze), Bruno Widawski,

Piotr Brodowski, Alan Wawrzyńczok



"Wszyscy mamy jeden cel: Chcemy przekazać ludziom dar muzyki 
i odblokować za jej pomocą emocje, do których nie da się dotrzeć 

w żaden inny sposób. Teatr otwiera nam oczy, muzyka otwiera uszy"
- wyjaśnia jedna z założycielek kółka.

Pierwsze w naszej szkole kółko musicalowe rozpoczęło działalność 
z początkiem 2020 roku z inicjatywy dwóch uczennic z klasy 1H. Od
samego początku spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

utalentowanych uczniów Mickiewicza. Tancerze, aktorzy i wokaliści zebrali
się razem, by tworzyć pierwszą artystyczną rodzinę w murach liceum.

Prawie trzydziestu pasjonatów teatru muzycznego stawiało się dzielnie na
spotkaniach w każdy piątek o 7 rano, by przygotowywać sztukę dla

koleżanek i kolegów z ławek.

KÓŁKO MUSICALOWE

Pomysłów na potencjalny temat tegorocznego występu było mnóstwo,
lecz ostatecznie stanęło na popularnym musicalu "Heathers". 

W rolach głównych:
Karolina Kopeć 

jako
Heather Chandler

Gabrysia Kucybała
jako

Heather Duke

Julia Saik
jako

Heather McNamara

Paulina Półtorak
jako

Veronica Sawyer

Scenariusz i reżyseria: Karolina Grzegorczyk i Zuzanna Karaszewska
Patronki kółka: prof. Betina Lisoń-Golec i prof. Izabela Kuźnicka
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DZIADY!
HALLOWEEN? JAKIE HALLOWEEN?

Według starych ludowych wierzeń jesienią, gdy
zamiera przyroda, na ziemię powracają zmarli,
a upiory i demony straszą żywych. Stąd też
powszechnie praktykowano zwyczaj zwany

Dziadami, również u nas zagościł ten zwyczaj.
Na korytarzach naszej szkoły pojawiły się

duchy rodem z dramatu Adama Mickiewicza
o tym samym tytule. Oprócz nich można było
zobaczyć także stwory z innych uniwersów.
Właściwie nikt nie wie, co one tam robiły...



BIEG "WOLNOŚĆ NA 5"
16 listopada odbyła się pierwsza z trzech edycji

biegu "Wolność na 5" organizowanego przez naszą
szkołę wraz z miastem Katowice. Na starcie

stanęło aż 546 osób, a cała impreza okazała się
ogromnym sukcesem!

Biegi „Wolność na 5 - Powstania Śląskie" organizowane są przez
nasze Liceum z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich.

Następne edycje już w listopadzie 2020 i 2021.



Andrzejki to tradycja ludowa
przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Wróżby pobudzają wyobraźnię i są
źródłem szacunku dla tradycji. To jedyny
taki dzień, kiedy świat realny łączy się
ze światem magii, czarów i wróżb. 

Uczniowie klasy 1b1 przepowiedzieli
nam naszą przyszłość, a także

poczęstowali nas pysznymi
ciastami i ciasteczkami z wróżbą.

Było magicznie!

ANDRZEJKI



DZIEŃ MATURZYSTY
Jest czas na naukę i na zabawę.
Uczniowie klas III po ostatnich

wyczerpujących przygotowaniach do
egzaminu dojrzałości postanowili

pokazać, że potrafią się dobrze bawić.
Tego dnia maturzyści opanowali szkołę!
Na korytarzach zapanowała całkowita
ciemność, a na ścianach pojawiły się

memy z naszymi nauczycielami w rolach
głównych. Chyba nikt nie wyszedł 
z Micka bez uśmiechu na twarzy 

i popisanych rąk...



KONCERT CHARYTATYWNY MICKIEWICZA
dla Domu Aniołów Stróżów w Katowicach

19 grudnia 2019 roku odbył się już trzeci Charytatywny Koncert
Mickiewicza. Mieliśmy okazję obejrzeć na deskach teatru Pałacu Młodzieży

w Katowicach wiele wspaniałych występów - zarówno uczniów naszej
szkoły, jak i innych artystów. Podczas Koncertu odbyły się również

licytacje, dzięki którym udało nam się uzbierać 10 680 złotych, które
zostały w całości przekazane Domowi Aniołów Stróżów.



14 lutego już kolejny raz odbył się w naszej szkole
Walentynkowy Turniej Siatkówki. Pary rywalizowały ze sobą
i mogły pokazać swoją jedność i miłość również na boisku.
Bo nic tak nie łączy ludzi, jak wspólny wysiłek fizyczny <3

WALENTYNKOWY
TURNIEJ SIATKÓWKI
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