
NASZE KLASY: ARTYSTYCZNA, TEATRALNO-FILMOWA   

I PRZYSZŁA 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.).   
 
 

Nasi Artyści i Dziennikarze będą realizować PRZEDMIOTY NA POZIOMIE 
ROZSZERZONYM (język angielski i język polski) oraz PRZEDMIOTY 
UZUPEŁNIAJĄCE (ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE oraz nasza nowość - JĘZYK 
JAPOŃSKI).  

Uczniom tego oddziału oferujemy możliwość udziału w zajęciach 
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  
ZAJĘCIACH Z DZIENNIKARSTWA w szkole, prowadzonych przez profesjonalistów. 
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 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.  

 
 
W naszym liceum działa KÓŁTO 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). 
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 klasy artystycznej  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! 
 


