
 
 

 

DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH! 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego liceum. Specjalnie dla Was 

przygotowaliśmy szereg materiałów, które pozwolą Wam poznać naszą szkołę, specyfikę 

profili, które proponujemy. Mamy nadzieję, że nauka w naszym liceum nie sprowadza się 

tylko do przekazywania wiedzy, ale jest także przygodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dobry początek proponujemy filmowy felieton poświęcony naszej szkole: 

www.youtube.com/watch?v=6FpiVEdKrjg 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 

www.suchar.katowice.pl 

http://www.youtube.com/watch?v=6FpiVEdKrjg
http://www.suchar.katowice.pl/
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1. SZKOŁA W PIGUŁCE 

 

PROFILE MUNDUROWE 

 
➢ dodatkowy przedmiot: podstawy wiedzy o służbach mundurowych wg autorskiego 

programu 

➢ cykliczne wyjazdy na obóz szkoleniowy / poligon 

➢ wyjścia na strzelnicę 

➢ marsze kondycyjne 

➢ zapoznanie się z obsługą różnych typów broni palnej 

➢ kurs obsługi dronów 

➢ zajęcia z samoobrony 

➢ zajęcia z musztry 

➢ warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej 

➢ zajęcia w zaprzyjaźnionych jednostkach OSP, jednostkach wojskowych, Urzędzie Celno-

Skarbowym 

➢ zajęcia z kryminalistyki i psychokryminalistyki prowadzone przez pracowników WSZOP 

dla klasy policyjno-kryminalistycznej 

Klasa policyjno-kryminalistyczna  realizuje program klas ogólnokształcących 

z rozszerzeniami z języka angielskiego, historii oraz uzupełnieniem z WOS-u. 

 
Uczniowie, którzy wybiorą tą specjalność mogą liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu prawa, głównie 

karnego, naukę podstawowych technik i taktyk działania policji, sporo strzelania z różnorodnej broni oraz 

musztrę, w tym również musztrę bojową. Proponujemy również udział w zajęciach z kryminalistyki 

i psychokryminalistyki prowadzonych przez pracowników WSZOP.  

                       

 
https://www.youtube.com/watch?v=bpod96p6XUY - WYWIAD Z POLICJANTEM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bpod96p6XUY


Klasa wojskowa i straży granicznej (służby ochrony granic) 
realizuje program klas ogólnokształcących z rozszerzeniami z języka angielskiego, geografii oraz 

uzupełnieniem z WOS-u. 

Klasy wojskowe to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć 

jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania 

w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód, które wydają się 

nieosiągalne. Klasy będą uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez zaprzyjaźnione jednostki 

wojskowe oraz Urząd Celno-Skarbowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aBkjaRYtiME -WYWIAD Z MAJOREM 

 

 

 Klasa strażacka z zarządzaniem kryzysowym realizuje program klas 

ogólnokształcących z rozszerzeniami z geografii oraz chemii. 

 

Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, 

zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia 

pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. Zajęcia prowadzone będą 

przez profesjonalną kadrę ratowniczą oraz wezmą udział w wykładach na temat zarządzania kryzysowego. 

Zajęcia tej klasy obejmują część teoretyczną i praktyczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wMpv3PoejhA -WYWIAD ZE STRAŻAKIEM

https://youtu.be/aBkjaRYtiME
https://www.youtube.com/watch?v=wMpv3PoejhA


PROFIL ARTYSTYCZNO-DZIENNIKARSKI 

 
➢ dodatkowe przedmioty: język japoński, zajęcia artystyczne wg autorskiego programu  

➢ zajęcia z dziennikarstwa prowadzone przez profesjonalistów z Wydziału Radia i Telewizji 

UŚ, TVP Silesia, TVP Katowice 

➢ spotkania ze znanymi youtuberami 

➢ współpraca z Teatrem Ateneum (zajęcia prowadzone przez jego pracowników, konkursy 

literackie, happeningi) 

➢ przygotowanie szkolnych spektakli i akademii tematycznych 

➢ przygotowanie uczniów do konkursów piosenki, plastycznych i recytatorskich 

➢ zajęcia z edukacji filmowej 

➢ redakcja gazetki szkolnej 

➢ współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi: Teatr Korez, Teatr Rozrywki, Galeria 

Sztuki BWA, Living Space Theatre, itp. 

  

Klasa artystyczno-dziennikarska  realizuje program klas ogólnokształcących 

z rozszerzeniami z języka polskiego oraz języka angielskiego. 

 
Adresowana jest do tych spośród Was, którzy dobrze czują się na scenie i przed kamerą, lubią rozmawiać 

o filmach czy spektaklach, piszą recenzje, własne scenariusze i artykuły, są zainteresowani mediami 

społecznościowymi lub produkcją filmową, mają różne talenty. Zachęcimy ją do udziału w zajęciach 

dziennikarstwa prowadzonych przez profesjonalistów z Wydziału Radia i Telewizji UŚ, TVP Silesia 

i TVP Katowice, warsztatach Teatru Ateneum, licznych imprezach artystycznych, konkursach 

plastycznych i konkursach piosenki.  

 



PROFIL PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNY 

 
➢ dodatkowe przedmioty: podstawy psychologii, język migowy  

➢ zajęcia z zakresu nauk społecznych realizowane przy współpracy z Uniwersytetem 

Śląskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej 

➢ udział w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu 

➢ treningi umiejętności miękkich 

➢ realizacja zadań proekologicznych, prospołecznych i o charakterze wolontaryjnym 

(cykliczne akcje charytatywne, Ekobohater, Pola Nadziei) 

➢ realizacja zadań przy współpracy m.in. z: Polskim Związkiem Głuchych, oddziałami 

onkologicznymi, Domem Dziecka, Domem Opieki Społecznej czy Centrum 

Krwiodawstwa 

 

 

 Klasa psychologiczno-społeczna realizuje program klas 

ogólnokształcących z rozszerzeniami z języka polskiego oraz języka angielskiego. 

 

Klasa o tym profilu dedykowana jest wszystkim tym, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę 

i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej pracy z ludźmi. Uczniowie będą poznawać tajniki 

ludzkiej psychiki, kształtując swoje umiejętności interpersonalne i biorąc udział w licznych 

działaniach o charakterze prospołecznym, kulturalnym czy w ramach wolontariatu.  

  

 

 

 
 

 

 



2. KLASY MUNDUROWE 

 
Dumą naszego liceum są ODDZIAŁY MUNDUROWE. W tym roku mowa tu o takich 

proponowanych klasach jak: POLICYJNO-KRYMINALISTYCZNA, WOJSKOWA I STRAŻ 

GRANICZNA oraz STRAŻACKA Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM. Nauka w tego 

rodzaju oddziale to prawdziwa przygoda! 

 
Uczniowie tychże klas realizować będą zajęcia w ramach przedmiotu PODSTAWY WIEDZY 

O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, prowadzone przez wyjątkowych nauczycieli: inspektora policji, 

strażaka, majora wojska polskiego oraz pracownika służby celnej, którzy przekażą swoim 

podopiecznym wiedzę teoretyczną w połączeniu z jej praktycznym zastosowaniem. Ponadto licealiści 

uczyć się będą  PRZEDMIOTÓW ZWIĄZANYCH z PROFILEM na poziomie rozszerzonym. 

Drugim językiem obcym nauczanym w klasach mundurowych będzie język niemiecki.   

Pierwsze dwa miesiące nauki w naszej szkole do czas wytężonej pracy. Nowi uczniowie 

uczestniczą w ZAJĘCIACH Z MUSZTRY, udają się na pięć dni na POLIGON i intensywnie 

przygotowują się do uroczystego ŚLUBOWANIA. To ostatnie zwykle ma miejsce pod koniec 

października i jest wydarzeniem o podniosłym charakterze, które gromadzi bliskich oraz przyjaciół 

pierwszoklasistów.  

W drugiej klasie natomiast mundurowi mają okazję wybrać się na POLIGON w celu 

potwierdzenia swoich umiejętności. 

Ponadto, raz w semestrze, wszystkie oddziały - wraz ze swoimi wychowawcami - biorą udział 

w MARSZU KONDYCYJNYM, połączonym z WYJŚCIEM NA STRZELNICĘ, gdzie mają okazję 

sprawdzić, jak dobrze radzą sobie z obsługą broni palnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licealiści z tychże klas są wszędzie tam, gdzie mogą służyć swoją pomocą jako 

WOLONTARIUSZE - standardowo reprezentują szkołę, zabezpieczając biegi (np. 15tkę z Sosnowca 

do Katowic), aktywnie uczestnicząc w: Biegu 9 Górników, uroczystościach z okazji Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych oraz w innych wydarzeniach rangi państwowej (jako warta honorowa).  

Zaangażowanie uczniów w życie szkoły i sprawy mundurowe oraz ich dobre oceny są 

nagradzane przyznawanym im co pół roku AWANSEM NA WYŻSZY STOPIEŃ. Najlepsi szybko 

zdobywają kolejne stopnie i stają się dowódcami nowych kadetów.  

Przyszli policjanci, strażacy, wojskowi i pracownicy służby celnej z dumą noszą mundur, 

który jest znakiem rozpoznawczym katowickiego „Suchara”. I TY DOŁĄCZ DO NASZEJ EKIPY – 

z nami na pewno nie będziesz się nudzić! 

Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowo omówioną ofertę dydaktyczną z podziałem na 

klasy mundurowe. 



KLASA POLICYJNO-KRYMINALISTYCZNA 

 

Uczniowie tej klasy będą realizować PRZEDMIOTY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM (język 

angielski i historia) oraz PRZEDMIOTY UZUPENIAJĄCE (PODSTAWY WIEDZY O SŁUŻBACH 

MUNDUROWYCH - prowadzone przez inspektora policji w stanie spoczynku; wiedza 

o społeczeństwie / historia i teraźniejszość).  

Dzięki nawiązanej przez liceum współpracy z uczelniami (Wyższa Szkoła Zarządzania 

Ochroną Pracy, Uniwersytet Śląski w Katowicach), kadetom tego oddziału proponujemy UDZIAŁ 

W CIEKAWYCH ZAJĘCIACH. Należeć do nich będą wykłady prowadzone przez pracowników 

kierunków: psychokryminalistyka i kryminalistyka WSZOP oraz warsztaty w jej laboratorium 

kryminalistycznym. Zajęcia organizowane przez uczelnie dotyczyć będą zagadnień z zakresu: 

kryminologii, podstaw pracy detektywa, historii przestępczości i prawa kryminalnego, biopsychologii 

i psychopatologii kryminalnej czy bezpieczeństwa publicznego. 

Młodzieży tej klasy oferujemy możliwość: uczestnictwa w ZAJĘCIACH Z SAMOOBRONY, 

ukończenia KURSU OBSŁUGI DRONÓW i zaliczenia TESTU PSYCHOLOGICZNEGO MULTI 

SELECT, który sprawdza  predyspozycje intelektualne i osobowościowe przyszłego 

policjanta/pracownika  wydziału kryminalnego.  

Ponadto wspólnie odwiedzać będziemy takie miejsca jak: Sąd Rejonowy, Komenda Policji, 

katowicka Prokuratura czy Zakład Karny w Wojkowicach. Specjalnie dla uczniów tej klasy 

organizowane są spotkania i pogadanki z pracownikami wyżej wymienionych Instytucji.  

Lekcje wychowania fizycznego to nie tylko zajęcia mające na celu poprawę kondycji 

licealistów. To także spotkanie z zadaniami, jakie stawiane są np. kandydatom do szkół policyjnych w 

czasie TESTU SPRAWNOŚCI. Dzięki temu nie jest on zaskoczeniem dla naszych absolwentów. 

Uczestniczymy również w eliminacjach do OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KLAS 

POLICYJNYCH, którego finał rozgrywa się w Pile. 

 

 

 

 KLASA WOJSKOWA I STRAŻ GRANICZNA (SŁUŻBY OCHRONY GRANIC) 

 

Uczniowie tej klasy będą realizować PRZEDMIOTY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM (język 

angielski i geografia) oraz PRZEDMIOTY UZUPENIAJĄCE (PODSTAWY WIEDZY 

O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - prowadzone przez majora polskiego wojska i pracownika 

służby celnej; wiedza o społeczeństwie / historia i teraźniejszość).  

Członkowie tego oddziału uczestniczyć będą w corocznym WYJEŹDZIE NA POLIGON (a tu 

w zajęciach półsurvivalowych i survivalowych),cyklicznych WYJŚCIACH NA STRZELNICĘ oraz 

do zaprzyjaźnionych JEDNOSTEK WOJSKOWYCH.W czasie lekcji poza murami szkoły nauczą się 

obsługiwać różne typy broni palnej oraz urządzenia ułatwiające orientację w terenie.  

Przyszłym kadetom tej klasy oferujemy możliwość: uczestnictwa w ZAJĘCIACH Z SAMOOBRONY 

oraz ukończenia KURSU OBSŁUGI DRONÓW. 

Wielkim zainteresowaniem cieszył się wakacyjny wyjazd na Mazury zatytułowany „ORKI 

Z MAJOREM”, w czasie którego jego uczestnicy musieli wykazać się nie lada odwagą i sprawnością 

fizyczną.  

Szkoła współpracuje z: ZAKŁADEM KARNYM w Wojkowicach i URZĘDEM CELNO-

SKARBOWYM w Katowicach. Pracownicy wspomnianych instytucji przygotowują dla nas 

interesujące zajęcia.  

Co ważne, niejednokrotnie wiedza i umiejętności zdobywane w szkole idą w parze 

z DOŚWIADCZENIEM NABYWANYM przez uczniów POZA LICEUM - członkowie grup 

wojskowych należą do katowickiego Związku Strzeleckiego STRZELEC. 

 

 

 

 

 

 



 KLASA STRAŻACKA Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM 

 

Uczniowie tej klasy będą realizować PRZEDMIOTY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM (chemia 

i geografia) oraz PRZEDMIOTY UZUPENIAJĄCE (PODSTAWY WIEDZY O SŁUŻBACH 

MUNDUROWYCH - prowadzone przez doświadczonego strażaka).  

Kadetom tego oddziału oferujemy możliwość udziału w OBOZACH SZKOLENIOWYCH 

z profesjonalną kadrą ratowniczą oraz w WARSZTATACH i WYKŁADACH dotyczących 

zarządzania kryzysowego. Drugie z wymienionych zajęć realizowane będzie we współpracy 

z uczelniami: Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową 

i Urzędem Miasta Katowice. 

 

 
 

Podczas lekcji przedmiotu kierunkowego omawiane będą m.in. takie tematy jak: podstawy 

prawne funkcjonowania zarządzania kryzysowego i ochrony ludzi, rola organów państwa 

i samorządów w realizacji zadań zarządzania kryzysowego, zadania służb ratowniczych w ochronie 

ludności, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo imprez masowych, organizacja 

ochrony ludności w czasie pokoju, kataklizmów i działań wojennych. Ponadto zagadnienia związane 

z zarządzaniem kryzysowym omawiane będą w czasie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa.  

Raz w miesiącu uczniowie uczestniczyć będą w ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH, 

prowadzonych przez pożarników z Siemianowic Śląskich w ich jednostce.  

Podczas czterech lat edukacji w „Sucharze” uczniowie wezmą udział w WARSZTATACH 

PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ i zabiegów resuscytacyjnych, poznają terminologię 

związaną z kierunkiem kształcenia w języku angielskim. Będą rozwijać swoją wiedzę na temat zasad 

prowadzenia zdrowego stylu życia i uświadomią sobie, jak ważna jest kwestia odpowiedzialności za 

drugiego człowieka.  

Szkoła współpracuje z: OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ w Dąbrówce Małej, 

KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Siemianowicach Śląskich oraz 

MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach. Pracownicy wspomnianych instytucji przygotowują 

dla nas interesujące zajęcia.  

Klasy strażackie wybierają się na KRÓTKIE WYCIECZKI do krakowskiej i częstochowskiej 

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. 

Co ważne, niejednokrotnie wiedza i umiejętności zdobywane w szkole idą w parze 

z DOŚWIADCZENIEM NABYWANYM przez uczniów POZA LICEUM - członkowie grup 

strażackich należą do lokalnych ODDZIAŁÓW OSP. 

Co roku w naszym liceum, przy współpracy ze Strażą Pożarną, przeprowadzane są eliminacje 

do OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ.  

.



 
3. KLASA ARTYSTYCZNO-DZIENNIKARSKA  

 
KLASA ARTYSTYCZNO-DZIENNIKARSKA adresowana jest do tych spośród Was, którzy 

dobrze czują się na scenie i przed kamerą, lubią rozmawiać o filmach czy spektaklach, piszą 

recenzje, własne scenariusze i artykuły, są zainteresowani mediami społecznościowymi lub 

produkcją filmową, mają różne talenty (np. taniec, śpiew, gra na instrumentach, recytacja, 

rysowanie, itp.). 

 

Lista naszych Absolwentów, którzy ukończyli Wyższe Szkoły Teatralne i Muzyczne oraz 

Wydział Radia i Telewizji wydłuża się z każdym rokiem. Jesteśmy z Nich bardzo dumni! 

Nasi Artyści i Dziennikarze będą realizować PRZEDMIOTY NA POZIOMIE 

ROZSZERZONYM (język angielski i język polski) oraz PRZEDMIOTY UZUPENIAJĄCE 

(ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE oraz nasza nowość - JĘZYK JAPOŃSKI, traktowany jako trzeci język 

obcy). Drugim językiem obcym nauczanym w tej klasie będzie język hiszpański.  

Uczniom tego oddziału oferujemy możliwość udziału w ZAJĘCIACH DZIENNIKARSKICH, 

organizowanych przy współpracy z WYDZIAŁEM RADIA I TELEWIZJI UNIWERSYTETU 

ŚLASKIEGO w Katowicach, który to obejmie oddział swoim patronatem, oraz w WARSZTATACH 

dotyczących produkcji telewizyjnej i filmowej w TVP KATOWICE czy TVP SILESIA. Członkowie 

tej klasy uczestniczyć będą w cyklicznych lekcjach dziennikarstwa w szkole, prowadzonych przez 

profesjonalistów. W czasie nich będą poznawać tajniki dziennikarskiej pracy. Będą także tworzyć 

i publikować filmiki promujące liceum i podejmować działania proekologiczne oraz profilaktyczne 

(spektakle, imprezy w środowisku lokalnym). Zachęcimy ich do lepszego ZAPOZNANIA SIĘ 

Z PRZESTRZENIĄ INTERNETU poprzez eksplorację strony YOUTUBE i udział w spotkaniach ze 

znanymi youtuberami, również z innych krajów. Przyszli artyści i dziennikarze będą promować 

szeroko rozumianą kulturę wysoką za pomocą mediów społecznościowych.  

Tradycją naszej szkoły jest uroczyste ŚLUBOWANIE uczniów klasy pierwszej, na które 

zapraszani są ich rodzice i przyjaciele, a także przedstawiciele Instytucji Kultury. Gdy mowa 

o dotychczasowych klasach artystycznych, uroczystość ta była poprzedzona przygotowaniem masek 

teatralnych pod bacznym okiem pracownika Galerii Sztuki Współczesnej BWA oraz nauczycieli 

ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH. Maski wykorzystywane były później w czasie składania przysięgi 

wierności szeroko rozumianej sztuce. Co roku ślubowaniu towarzyszy IMPREZA FILMOWO-

TEATRALNA, a jej temat zostaje uprzednio wybrany przez licealistów i nauczycieli. Ci wspólnie 

opracowują scenariusz, a w występach można zobaczyć także aktora Teatru im. Witkacego 

w Zakopanem. Przygotowane z tej okazji w ciągu ostatnich lat programy były różnorodne: pierwszy 

utrzymany został w konwencji kabaretu okresu dwudziestolecia międzywojennego i początków kina, 

drugi zaś eksponował talenty wokalne i kabaretowe licealistów „Suchara”.  

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE prowadzone są według autorskiego programu nauczania. Do tej 

pory lekcje edukacji teatralnej realizowano w oparciu  o współpracę z TEATREM ATENEUM 

w Katowicach. Licealiści poznawali teatr od kuchni, wykonując lalki i maski, ucząc się gry za pomocą 

gestu, słowa, mowy ciała, oswajając się z nowoczesnym rozumieniem rekwizytu i elementami 

nowatorskiego warsztatu aktorskiego. Uczniowie klasy artystyczno-dziennikarskiej ściśle 

współpracują z TEATREM ŚLĄSKIM w Katowicach oraz TEATREM ROZRYWKI w Chorzowie, 

poprzez udział w ciekawych lekcjach i warsztatach o różnej tematyce (scenariusz, kreacja aktorska, 

scenografia, muzyka, reżyseria, recenzja teatralna). 

Uczniowie klas programowo wyższych zaś uczestniczyli w zajęciach z edukacji filmowej, 

w ramach których tworzyli swoje etiudy, pisali scenariusze, sporządzali storyboardy, uczyli się 

krytycznego odbioru dzieła filmowego, poznawali jego gatunki i język. Program tychże zajęć 

wzbogacony był o współpracę z FILMOTEKĄ SZKOLNĄ.  

Teraz program lekcji proponowanych młodzieży z klasy artystyczno-dziennikarskiej będzie 

znacznie bogatszy. Obejmie wspomniane zajęcia o tematyce medialnej i dziennikarskiej po lekcje 

poświęcone szeroko rozumianej sztuce i ekspresji twórczej (między innymi muzycznej).   

W naszym liceum działa KOŁO TEATRALNE, które prezentuje efekty swej pracy w czasie 

IMPREZ i UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH. Do tych najbardziej spektakularnych należą: 



AKADEMIE z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego czy pożegnania 

maturzystów oraz bożonarodzeniowe JASEŁKA. Opiekunowie koła dbają również o przygotowanie 

uczniów do KONKURSÓW AKTORSKICH i RECYTATORSKICH (np. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego) oraz KONKURSÓW PIOSENKI. Ponadto prezentują swoje wokalne talenty podczas 

ŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI oraz DNI WEŁNOWCA-JÓZEFOWCA. W tym roku po raz 

pierwszy nasze uczennice będą reprezentować szkołę w Konkursie Piosenki Hiszpańskojęzycznej 

w Raciborzu.  

 

 
 

Uczniom tej klasy proponujemy wyjścia do różnych placówek kulturalnych naszego regionu. 

Wspólnie chcemy odwiedzać zaprzyjaźnione teatry: ATENEUM, KOREZ i ROZRYWKI, na deskach 

których będziemy mieć okazję oglądać spektakle o dużej wartości merytorycznej i artystycznej. 

Oprócz tego, wybierać będziemy się do pobliskich KIN (tych współczesnych i tych z duszą – jak np. 

Światowid czy Kosmos), MUZEÓW (np. Muzeum Śląskiego) i GALERII SZTUKI (blisko 

współpracujemy np. z katowicką BWA). Od niedawna uczestniczymy też w lekcjach prowadzonych 

przez pracowników Muzeum w Gliwicach.  

W tym i w ubiegłym roku, nawet w pandemicznych warunkach, doskonale układała się 

współpraca z TEATREM ATENEUM. Wspomniana instytucja kultury swym patronatem objęła naszą 

dotychczasową klasę teatralno-filmową. Licealiści rozwijali swoje pasje i talenty podczas zajęć 

i imprez o charakterze artystycznym, których organizatorami byli pracownicy tegoż teatru. Wiosną 

2021 r., w ramach projektu „Petarda!”, przygotowali transparenty i uczestniczyli w happeningu na 

rynku w Katowicach, manifestując swój stosunek do zaistniałej rzeczywistości oraz wzięli udział 

w konkursie literackim, a latem - w tworzeniu MURALU na szkolnym podwórzu pod okiem artystki 

młodego pokolenia, MONY TUSZ. Początek jesieni 2021 r. to okres naszego zaangażowania 

w realizację projektu „Galopem do wolności”. 

Jesienią 2021 r. udało się zachęcić młodzież do udziału w warsztatach Fundacji Teatru 

Wyobraźni, której efektem było stworzenie słuchowiska radiowego. Uczniowie zaprezentowali też 

swoje talenty na planie filmowym, a z okazji Andrzejek przygotowali program poetycki, dedykowany 

twórczości Cypriana Kamila Norwida.  

Nasi artyści reprezentują szkołę w licznych KONKURSACH PLASTYCZYCH (warto 

wymienić tu np.: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie, ludziom zgotowali ten los”, 

Wojewódzki Turniej Artystyczny, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”, konkursy Teatru 

Ateneum, czy te realizowane w ramach projektów: „Sierpień tu, sierpień tam - historia bitwy 

warszawskiej i II powstania śląskiego” oraz „Bezpieczna młodzież”). 

Współdziałamy z grupą aktorską LIVING SPACE THEATRE, która zaprasza młodzież do 

uczestnictwa w swoich spektaklach teatralnych (np.: „Ferdydurke”, „Jezus Maria, Uchodźca!”), 

w projektach artystycznych („Unisono”, Międzypokoleniowe warsztaty twórcze – dialog gestów”, 

„ART-GAME”) i w grach edukacyjnych. 



 

Korzystamy z oferty warsztatów DOMU OŚWIATOWEGO BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ, 

dotyczących literatury pięknej, omawianej także w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki - 

m.in.: fotografią, sztukami wizualnymi, filmem, animacją, muzyką i dizajnem. Uczestniczymy 

również w cyklach poświęconych muzyce klasycznej, organizowanych we współpracy 

z  INSTYTUCJĄ PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA MUZYKI SILESIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka w tym oddziale to też ciekawe, krótkie WYJAZDY i WYCIECZKI o charakterze 

kulturalnym i rekreacyjnym. Byliśmy m.in. w: Zakopanem (z okazji obchodów roku Witkiewicza), 

Krakowie (realizacja gry terenowej „Poznaj zabytki miasta”), Warszawie (wizyta w telewizji) 

i Wrocławiu. Co roku odwiedzamy dawną stolicę Polski w ramach MIĘDZYNARODOWYCH 

TARGÓW KSIĄŻKI oraz cieszyński WYDZIAŁ SZTUKI I NAUK O EDUKACJI (dawniej: Wydział 

Artystyczny) Uniwersytetu Śląskiego, który organizuje LAG Festival. 

 

 

Należy podkreślić, że dotychczas istniejące w naszej szkole klasy artystyczne zostały objęte 

w 2017 r. PATRONATEM NAUKOWYM przez ówczesny Instytut Nauki o Kulturze i Studiów 

Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO w Katowicach. 

Dzięki zawartej w ten sposób umowie o współpracy nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa 

w wydarzeniach naukowych oraz w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników 

uczelni.  

Warto dodać, że jesienią 2019 r. – zorganizowana została na terenie naszej szkoły NOC 

FILMOWA,  która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W planach mamy kolejne 

edycje tej imprezy.  

Zachęcamy członków tej klasy do wspólnego redagowania GAZETKI SZKOLNEJ „ŚWIAT 

SUCHARA”, do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu 

Śląskiego podczas DNIA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO, a grupę uczącą się języka 

hiszpańskiego – do udziału w corocznym święcie HISPANOFONII oraz w fakultatywnych 

WYKŁADACH KULTUROZNAWCZYCH na temat krajów hispanojęzycznych.  

 

Jeśli zatem jesteś osobą twórczą, otwartą na świat sztuki, kultury i mediów oraz pełną pasji, 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE! 



 

4. KLASA PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA – NOWOŚĆ! 
 

 
KLASA PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA dedykowana jest wszystkim tym, którzy pragną 

poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej pracy z ludźmi. Jej 

członkowie będą poznawać tajniki ludzkiej psychiki, kształtując swoje umiejętności 

interpersonalne i biorąc udział w licznych działaniach o charakterze prospołecznym, 

kulturalnym czy wolontaryjnym.  

Uczniowie tej klasy będą realizować PRZEDMIOTY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 

(język angielski i język polski) oraz PRZEDMIOTY UZUPENIAJĄCE (PODSTAWY 

PSYCHOLOGII, prowadzone przez doświadczonego psychologa; oraz JĘZYK MIGOWY – to 

pierwsza tego rodzaju klasa na Śląsku!). Drugim językiem obcym nauczanym w tym oddziale będzie 

język hiszpański.  

Oprócz cotygodniowej lekcji psychologii w szkole, członkowie tej klasy uczestniczyć będą 

w wykładach z podstaw tejże, animacji społecznej i kulturalnej, uruchamiania inicjatyw społecznych 

oraz w warsztatach ze specjalistami z zakresu nauk społecznych – zajęcia te organizowane będą przy 

WSPÓŁPRACY z ważnymi UCZELNIAMI województwa: Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą 

Pedagogiczną czy Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież tego oddziału zachęcimy także do uczestnictwa w ZAJĘCIACH 

KSZTAŁTUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE: treningach kreatywności oraz ćwiczeniach 

autoprezentacji i kompetencji społecznych, wystąpień publicznych, pracy w grupie i atrakcyjności 

interpersonalnej. 

Uczniowie będą podejmować się realizacji DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH (poprzez 

uczestnictwo w akcjach przeprowadzanych na terenie szkoły, oraz regionu, spektaklach teatralnych, 

happeningach czy festiwalach) oraz DZIAŁAŃ PROSPOŁECZNYCH (takich jak: cykliczne 

spotkania i wspólne działanie z osobami niesłyszącymi, ze społecznością lokalną, akcje charytatywne 

i kulturalne, pomoc osobom starszym).  



Członkowie tej klasy będą również uczestniczyć w pracach SZKOLNEGO KOŁA 

WOLONTARIATU, którego tradycją jest organizacja licznych akcji charytatywnych w obszarze 

naszego liceum jak również we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Należy tu wymienić przede 

wszystkim zbiórki: karmy dla zwierząt ze schroniska, karmy dla ptaków w okresie jesienno-zimowym, 

pluszowych misiów dla dzieci z oddziału onkologii czy plastikowych korków dla Kamilki  

(dziewczynki wymagającej długotrwałego leczenia) oraz przygotowanie świątecznych paczek dla 

dzieci z ochronki przy parafii pw. św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu i kartek 

bożonarodzeniowych dla seniorów oraz pomoc osobom starszym w okresach przedświątecznych. 

W ubiegłym roku zaangażowaliśmy się w akcję EKOBOHATER, zdobywając trzecie miejsce 

na szczeblu ogólnopolskim. Zasadziliśmy też nasze Pola Nadziei - kwiaty, które niebawem na nich 

wyrosną, zostaną zlicytowane na rzecz Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła.  

Warto dodać, że nasze Koło Wolontariatu współpracuje z istotnymi instytucjami: Polskim 

Związkiem Głuchych, Zespołem Szkół  dla dzieci i młodzieży słabo słyszących i niedosłyszących, 

oddziałami onkologicznymi w Katowicach, Domem Dziecka, Domem Opieki Społecznej czy Centrum 

Krwiodawstwa. Z ostatnią z nich współorganizujemy akcję poboru krwi. Wraz z Fundacją DKMS 

poszukujemy i rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku.   

Ponadto zapraszamy uczniów tej klasy do udziału w innych wydarzeniach, organizowanych na 

terenie szkoły, takich jak: Dni Języków Obcych, okolicznościowe akademie, wycieczki tematyczne.  

BYĆ CZŁOWIEKIEM – TO BRZMI DUMNIE! Przekonasz się o tym, wybierając naszą 

KLASĘ PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNĄ.  

 

5. WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM 

 
 W 2015 r. nasze liceum podpisało UMOWĘ O WSPÓŁPRACY z UNIWERSYTETEM 

ŚLĄSKIM w Katowicach. Jej sygnatariuszami byli: Prorektor ds. Spraw Kształcenia i Studentów, dr 

hab., prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz Pan Marek Kubocz, ówczesny Dyrektor szkoły. 

Odtąd XIV LO ma zaszczyt współpracować z tą prestiżową uczelnią regionu (przede wszystkim 

z trzema jej WYDZIAŁAMI: HUMANISTYCZNYM, NAUK PRZYRODNICZYCH oraz SZTUKI 

I NAUK O EDUKACJI), a nasze klasy artystyczne objęte są PATRONATEM NAUKOWYM 

Instytutu reprezentowanego przez Pana Profesora.  

Dzięki temu uczniowie „Suchara” zaznajamiają się ze środowiskiem akademickim, mają okazję 

spotkać się z niektórymi z jego wykładowców, uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez tychże – 

tak w obszarze liceum, jak i w czasie wizyt na uczelni.  

Dziś chcemy przedstawić Wam w skrócie efekty owej współpracy, a jest ona owocna, czego dowodem 

są różnorakie inicjatywy i przedsięwzięcia, które udało nam się zrealizować. 

Po pierwsze, co roku nasi licealiści wybierają się na DZIEŃ WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 

(uprzednio Filologicznego), którego pracownicy zawsze przygotowują dla nich interesujące zajęcia 

(np. z języków obcych, literatury, historii). Wiosną natomiast organizowane jest święto dedykowane 

klasom śląskich szkół ponadpodstawowych, mających okazję uczyć się języka hiszpańskiego. Mowa 

tu o HISPANOFONII – w czasie imprezy można wysłuchać ciekawych wykładów, wziąć udział 

w warsztatach oraz tradycyjnym konkursie wiedzy o kulturze krajów hiszpańskojęzycznych, a czasami 

także spróbować iberyjskich potraw.  



Po drugie, to my mamy zaszczyt gościć w murach naszego liceum nauczycieli akademickich. 

W latach: 2014-2017 na nasze zaproszenie odpowiedziały Panie: dr Justyna Budzik, mgr Paulina 

Świtała, mgr Ewa Walewska oraz mgr Agata Stronciwilk, które przeprowadziły dla uczniów 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE, zajęcia dotyczące odbioru innych niż literatura tekstów kultury 

oraz komunikacji niewerbalnej i kreowania wizerunku w czasie rozmowy o pracę. Ponadto mieliśmy 

okazję wziąć udział w WYDARZENIACH NAUKOWYCH, odbywających się na ówczesnym 

Wydziale Filologicznym lub zorganizowanych pod jego patronatem (mowa tu o: Ogólnopolskiej 

Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Głos-Komunukacja-Media” i Wojewódzkich 

Mistrzostwach Filmowych). 

 

Ostatniego październiku 2018 r. obchodziliśmy HALLOWEEN i DÍA DE MUERTOS. W tym dniu 

odwiedziła nas dr Ewa Drab, która wygłosiła wykład na temat Święta Zmarłych w krajach 

anglojęzycznych. W lutym 2019 r. natomiast, podczas DNIA JĘZYKÓW OBCYCH, nasi uczniowie 

spotkali się z mgr Anną Swobodą. Ówczesna doktorantka, a obecnie adiunkt w Instytucie 

Literaturoznawstwa, przybliżyła im w języku angielskim dwa państwa afrykańskie – Gambię 

i Senegal.  

 

W lutym 2020 r., obchody zorganizowanego przez nas TYGODNIA EUROPEJSKIEGO uświetniło 

swoją obecnością aż pięcioro wykładowców UŚ: dr Karolina Pospiszil-Hofmańska, dr Aleksandra 

Łyp-Bielecka, dr Cecylia Tatoj, dr hab. Rafał Borysławski i dr Mateusz Sokulski. Prowadzący zajęcia 

przybliżyli uczniom tematy związane z językiem ojczystym, językami obcymi i kulturą krajów, 

w których się ich używa, oraz przedstawili sytuację polityczną Europy XX wieku i współczesnej. 

Dopełnieniem imprezy był konkurs na najciekawsze stanowisko reprezentujące wylosowany 

uprzednio kraj, do udziału w jakim zaprosiliśmy pierwszo– i drugoklasistów.  

Wiosną tego roku planujemy organizację kolejnej edycję Tygodnia Europejskiego. W murach liceum 

ponownie pojawią się pracownicy uczelni, którzy omówią zagadnienia związane z kulturą państw 

naszego kontynentu. Zajęcia przeprowadzone zostaną w ramach Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży 

i sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  

Oprócz tego, zawsze chętnie odwiedzamy sosnowiecki Wydział Nauk Przyrodniczych (dawny 

Wydział Nauk o Ziemi), który proponuje uczniom wykłady z geografii i dziedzin pokrewnych, często 

także w ramach POWTÓREK MATURALNYCH.  

Co roku wybieramy się także na jednodniową wycieczkę do Cieszyna. Zwiedzamy tamtejszy Wydział 

Sztuki i Nauk o Edukacji (dawny Wydział Artystyczny), uczestniczymy w imprezie zorganizowanej 

pod jego patronatem o nazwie LAG FESTIVAL (Festiwalu Sztuki i Gier Niezależnych) 

i w warsztatach artystycznych. Docieramy do innych, ciekawych obiektów miasta (jak np. Muzeum 

Drukarstwa).   

 

Liceum powinno być pomostem między szkołą podstawową a uczelnią wyższą. Dzięki współpracy 

z Uniwersytetem Śląskim nasi uczniowie już od pierwszej klasy mogą - chociaż przez chwilę - 

uczestniczyć w życiu studenckim i poczuć jego atmosferę.



 

6. WYMIANY MĘDZYNARODOWE 

a. ERASMUS+ 
 

W roku 2019/2020  realizowany był polsko -litewski projekt pt.: 

„Uniform for tolerance” 

 
Celem projektu było odnalezienie korelacji miedzy mundurem a tolerancją. Projekt miał pokazać, 

iż służby mundurowe, szczycące się takimi wartościami jak honor, szacunek, oddanie, 

patriotyzm, także mogą przykładać się do budowania zjednoczonego, europejskiego 

społeczeństwa, służyć tolerancji. Projekt przyczynił się do pozytywnego wizerunku służb 

mundurowych, poszerzenia świadomości o tolerancji i prawach człowieka. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wxz2sl5-qqI – RELACJA FILMOWA 

 

 
 W roku 2021/2022 realizowany był polsko-czeski projekt pt.: 

„Silesian friends of human rights” 

 

 

 
Celem projektu było odkrycie idei prawa człowieka, służby mundurowe jako organ wspierający 

budowanie zjednoczonego społeczeństwa, gdzie priorytetem jest poszanowanie praw człowieka, 

służenie tolerancji, walka z wykluczeniem społecznym, strzeżenie pokoju i dawanie możliwości 

aktywizacji osób niepełnosprawnych w miejscach pracy takich jak straż pożarna, policja, wojsko. 

Projekt miał charakter integracyjny, włączając w swoje działania osoby niepełnosprawne. Projekt był 

poszukiwaniem odkrycia praw człowieka, poszukiwaniem inspiracji związanych z przyszłością 

w służbach mundurowych, a także odkrywaniem wspólnych elementów kultury polskiej i czeskiej. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wxz2sl5-qqI


b. POLSKO-UKRAIŃSKA RADA WYMIANY MŁODZIEŻY 
 

 

 

 Siedmiu uczniów z naszej szkoły wraz z uczestnikami z Gimnazjum im. Noblistów Polskich 

Ornontowic i gośćmi z Ukrainy poszukiwali wspólnych korzeni na nowo odczytując mity       

i legendy. 

 

 

 

 

Spotkanie stało się inspiracją do powstania wielu ciekawych i wartościowych prac plastycznych, 

literackich i filmowych. Uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem: Polacy poznali tradycyjne tańce 

ukraińskie, a młodzież z Ukrainy tradycyjne potrawy śląskie. Ulotne chwile zostały utrwalone nie 

tylko na fotografii, ale i za pomocą kroniki filmowej, w tym w przygotowanym przez TVS 

profesjonalnym felietonie. 

 

 

 

 

 



 

c. POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY 
 

 

 

 

 

 
 

 

Okno na świat - to nazwa sześciodniowego projektu mającego na celu dotarcie do beneficjentów 

Funduszu Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży i pokazanie, jak z perspektywy czasu postrzegają swój 

udział w projekcie. Efektem końcowym wspólnego wysiłku jest profesjonalna gazetka. Młodzi 

dziennikarze mają za zadanie przygotować przeprowadzić konferencję prasową z udziałem gości oraz 

zorganizować bankiet, który pozwoli poczuć atmosferę towarzyszącą prawdziwej agencji 

dziennikarskiej. Uczestnikami projektu są uczniowie szkół litewskich oraz polskich, w tym młodzież 

z Gimnazjum im. Noblistów Polskich i XIV Liceum Ogólnokształcącego z Katowic. W czasie działań 

projektowych uczestnicy brali udział między innymi: w profesjonalnych warsztatach dziennikarskiej 

przygotowanych przez panią Ninę Nocoń.



 

7. SUCHAR PO GODZINACH 

a. „SUCHARTUR” – SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE 

 

W naszym liceum istnieje SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE „SUCHARTUR”, którego celem jest 

promocja krajoznawstwa i wiedzy geograficznej poprzez organizację licznych wyjść i wycieczek. 

O tym, że SKT„Suchartur” działa prężnie, świadczą LATA naszej PODRÓŻNICZEJ 

AKTYWNOŚCI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli wybierzecie naszą szkołę, oferujemy Wam szansę na udział w WYCIECZKACH 

KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH oraz w LEKCJACH EDUKACJI REGIONALNEJ w terenie.  

Do tej pory zwiedziliśmy takie KRAJE jak: Czechy, Słowacja, Niemcy, Wielka Brytania, 

Węgry, Austria czy Belgia. Kilkakrotnie wybraliśmy się na TARGI TURYSTYCZNE do Berlina.  

Organizujemy integracyjne, trzydniowe WYCIECZKI KLASOWE do Krakowa 

i Zakopanego, wycieczki rowerowe, wyjazdy w góry (np. Beskidy). W czerwcu zwykle wybieramy do 

Cieszyna na obchodzony tam LAG FESTIVAL.  

Dużym zainteresowaniem cieszył się wiosenny, Królewski Rajd Rowerowy, a październikowa 

wycieczka do Zakopanego stała się najważniejszym wydarzeniem 2021 r. Jesienią ubiegłego roku 

klasy maturalne wybrały się do Szymocic, by tam – pod czujnym okiem nauczycieli matematyki – 

pogłębiać swoją wiedzę z tego przedmiotu oraz integrować się przy ognisku.  

Lekcje edukacji regionalnej są wzbogacone o krótkie WYJŚCIA DO CIEKAWYCH 

OBIEKTÓW województwa śląskiego. Proponujemy Wam wspólne zwiedzanie takich miejsc jak: Park 

Śląski wraz z Planetarium i skansenem, Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Katowic, Muzeum 

Organów Śląskich, Palmiarnia i Muzeum w Gliwicach, zabytkowa dzielnica Nikiszowiec, zamek 

w Będzinie, park w Świerklańcu, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum Powstań Śląskich 

w Świętochłowicach, Centrum Wolności i Solidarności na terenie Kopalni Wujek. 

Czy poczułeś już zew przygody? Jeśli tak, ZWIEDZAJ ŚWIAT W „SUCHAREM”. Tu 

przeżyjesz przygodę życia!



 
 

b. „ŚWIAT SUCHARA” – GAZETA SZKOLNA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Świat Suchara to szkolny miesięcznik, który jest wydawany w szkole już od 10 lat. W naszej gazetce 

znajdziecie informacje o ważnych wydarzeniach, konkursach przedmiotowych, recenzje książek i 

filmów, artykuły są pisane przez nauczycieli i uczniów na tematy, które są aktualne, pasjonujące i 

ciekawe. W Sucharze można też przeczytać wiersze, opowiadania i eseje, zobaczyć fotografie i rysunki 

naszych licealistów i absolwentów 

 

c. “KRONIKA SUCHARA” 

 

Świat Suchara to także kanał na YouTubie, na którym uczniowie klas artystycznych umieszczają swoje 

etiudy filmowe, reportaże i wywiady. Uczniowie mają do dyspozycji specjalne pomieszczenie, w którym 

przygotowują także „Kronikę Suchara”, program, w którym przedstawiają videorecenzje książek, 

filmów, przeprowadzają wywiady, dzielą się swoimi pasjami, prezentują wydarzenia z życia szkoły. 

 

 

d. SZKOLNE KOŁO TEATRALNE 

 

W ramach koła teatralnego uczniowie przygotowują się do udziału w konkursach aktorskich, 

przeglądach teatralnych, recytatorskich. Specjalnością teatralną naszej szkoły są wyjątkowe spektakle 

jasełkowe, w których biorą udział uczniowie, także klas mundurowych, czasami też nauczyciele, a 

autorami scenariuszy są często nasi licealiści. 



 

e. ZAJĘCIA NA STRZELNICY 

 
W ramach przedmiotu PODSTAW WIEDZY O SŁUZBACH MUNDUROWYCH nauczyciele 

prowadzący organizują zajęcia na strzelinicy, gdzie pod okiem instruktora szlifują umiejętności 

posługiwania się bronią. Zajęcia na strzelnicy często połaczone są z marszami kondycyjnymi, podczas 

których uczniowie wykazują się znajomością mapy i kompasu, oraz ćwiczą swoją wytrzymałość 

fizyczną. 

 

 

 

 

f. SURVIVAL DLA ODWAŻNYCH 

 
 

Zajęcia w terenie organizowane dla najaktywniejszych uczniów z klas mundurowych. Odbywają się one 

w miejscach trudnych do pieszego pokonania. Uczestnicy poznają elementy wspinaczki i asekuracji, 

zdobywają umiejętność ewakuacji z pola walki, pokonują przeszkody wodne, poruszają w terenie 

podmokłym, uczą się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, a także budują własne schronienie. 



 

 

 

 

SPOTKAJMY SIĘ W SUCHARZE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5TdwVPgfCFU - UCZNIOWIE O SUCHARZE 
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