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Dobiega końca projekt 
„Młodzieżowa Akademia 
Obywatelska”. W ręce czytel-
ników przekazujemy czwarty 
i ostatni numer gazetki szkol-
nej wydawanej w ramach pro-
jektu. Raz jeszcze uczniowie 
z 10 szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z tere-

nu powiatu zawierciańskiego przygotowali teksty i zdjęcia na 
tematy dotyczące ich szkoły, regionu i własnych zainteresowań.

W ramach projektu trwającego od maja 2013 roku odbyło 
się 9 edycji warsztatów dziennikarskich, spotkania ze znanymi 
dziennikarzami (Michałem Olszańskim, Romanem Czejarkiem, 
Jakubem Poradą, Bogdanem Rymanowskim i Jan Pospieszalski), 
debaty z samorządowcami, postaciami lokalnego biznesu oraz 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, dwa wyjazdy 
dziennikarskie do Łodzi (relacja z wycieczki znalazła się w cza-
sopiśmie „Zawiercianin” nr 19), a uczniowie intensywnie praco-
wali przy tworzeniu materiałów dziennikarskich.

W ostatnim projektowym numerze gazetki szkolnej „Echo 
Pilicy” znaleźć można teksty na wiele tematów związanych z Ze-
społem Szkół, które uczniowie uczestniczą w projekcie oraz miej-
scowością, w której on się znajduje. Wśród tekstów znajduje 
się relacja z pikników rodzinnych, biegu papieskiego, dnia soli-
darności z Ukrainą, wyjazdu szkolnych sportowców w ośrodku 
w „Cetniewie” nad morzem, a także z udziału uczniów szkoły 
w konferencji ŻERMUN w Zawierciu. Uczniowie przeprowadzi-
li także dwa wywiady – z Dyrektorem Szkoły oraz z jedną z Pań 
nauczycielek. Ostatnim z tekstów znajdujących się w gazetce 
jest krótka informacja o sukcesie zawodników badmintona na 
X Gimnazjadzie w Sportach Halowych w Bytomiu.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół anga-
żowało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, których celem 
było zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. Niniejsze 12 stron 
jest kolejnym i zarazem ostatnim w ramach projektu efektem prac 
uczniów. Najważniejszy efekt całego projektu będzie widoczny 
dopiero po jego zakończeniu, choć już teraz możemy stwierdzić, 
że „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” przyniosła jej uczest-
nikom korzyści. Tę bardziej widzialną – doświadczenie zawodowe, 
które będzie bezcenne, gdy za kilka lat wejdą na rynek pracy – jak 
i mniej, można by rzec, namacalną. Oto bowiem zaangażowani 
w tworzenie gazetki młodzi ludzie mieli okazję poznać znaczenie 
słowa „odpowiedzialność”, m.in. za termin oddania tekstu do ga-
zetki i za słowa w napisanych przez siebie artykułach. A odpowie-
dzialność to wszakże jedna z najważniejszych cech społeczeństwa 
obywatelskiego, które chcemy budować.
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W tym roku odbyła się piąta edycja 
Biegu Papieskiego, którego inicjatorem 
jest dyrektor Leszek Sobota. Skąd wziął 
się pomysł na taki rodzaj wyrażania sza-
cunku i miłości do papieża Polaka? Jak 
wiemy, Jan Paweł II był miłośnikiem róż-
nego rodzaju sportów letnich i zimowych, 
szczególnie kochał jazdę na nartach. Jest 
to postać bardzo ważna dla wielu z nas, 
godna poświęcenia jej szczególnej uwagi. 
Nie wszyscy potrafią jeździć na nartach, 
ale każdy umie biegać i w ten sposób 
może oddać cześć Ojcu Świętemu. Orga-
nizacja, jak i przede wszystkim uczest-
nictwo w corocznym Biegu Papieskim, 

jest formą wyrażania pamięci o św. Ja-
nie Pawle II.

Pierwotnie bieg odbywał się w oko-
licach daty śmierci papieża; było tak 
przez trzy lata. Każdy, kto chciał, mógł 
się przyłączyć, wystarczyła tylko chęć 
do biegania. Jak głosił Jan Paweł II na 
spotkaniu z młodzieżą na Jasnej Gó-
rze w 1983r.: „Musicie od siebie wyma-
gać, nawet gdyby inni od was nie wy-
magali”. Uroczystość rozpoczynała się 
modlitwą w kościele pod wezwaniem 
Jana Chrzciciela w Pilicy, następnie 
bieg rozkładał się na terenie gminy Pi-
lica. Podczas przystanków odmawiano 

modlitwę i wspominano życie papieża 
Polaka. Uroczyste zakończenie biegu 
odbywało się w klasztorze Ojców Fran-
ciszkanów. Do akcji włączały się także 
pobliskie szkoły z Dzwono-Sierbowic, 
Sławniowa oraz Wierbki.

Trasa biegu wynosiła około 30 km. 
Oczywiście nie każdy przebiegł ten dy-
stans – był autokar przewożący uczestni-
ków, co pewien czas uczniowie się zmie-
niali. Każdy przebiegł tyle, ile chciał i był 
w stanie. Nauczyciele również biegli ze 
względu na niezbędny nadzór nad bez-
pieczeństwem biegu. Uczestnikom towa-
rzyszyła śpiewająca schola, która mocno 
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BIEG PAPIESKI
Karolina Rola

Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Pilicy uczcili 
postać Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczynili to za pomocą Biegu Papieskiego. 

I choć tradycja tego biegu nie jest długa, bo ma zaledwie pięć lat, jest 
bardzo ważna dla wielu z nas. Uczy bowiem pokory, szacunku, można na 

chwilę przenieść się w trochę inny wymiar współczesnego świata.
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ich dopingowała. – „Biegaczom towarzy-
szyły puszczane z megafonu wypowiedzi 
papieża, co dodawało dreszczyku emocji” 

– mówi jeden z organizatorów biegu, pan 
Tomasz Karpała. Organizacja takiego 
biegu wymaga wielkiej odpowiedzialno-
ści – trzeba uzyskać zgodę na przepro-
wadzenie takiego wydarzenia, potrzeb-
na jest asysta policji oraz osoby mogące 
w każdej chwili udzielić pierwszej pomo-
cy i oczywiście wspomniani nauczyciele 
nadzorujący bieg.

W zeszłym roku uroczystość przebie-
gła w nieco inny sposób niż w poprzed-
nich latach oraz zmieniono datę. Bieg 
odbywał się na boisku szkolnym przy 
Zespole Szkół w Pilicy, w okolicach 
daty beatyfikacji Jana Pawła II. Udział 
brali chętni uczniowie z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Królowej Elżbiety 
z Pilczy, Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej w Pilicy. Otuchy dodawały pieśni 
religijne słyszane z radiowęzła. Każdy 
z uczestników przebiegł dystans 100 m. 
Czas, jaki uzyskano, wynosił 29 minut 
46 sekund 78 setnych.

W tym roku uczniowie Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej pobiegli ku pamięci 
papieża-Polaka po raz piąty. Uroczystość 
odbyła się 28 kwietnia, dzień po kanoni-
zacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Ze wzglę-
du na organizację, bieg – jak w poprzed-
nim roku – odbył się na bieżni szkolnej. 
Udział brało 48 uczniów, każdy z nich 
musiał pokonać dystans 200 m.

– „Bieg Papieski to świetny pomysł! 
Uczestniczę w nim już drugi raz i jestem 
zadowolony, ponieważ mogę w ciekawy 
sposób uczcić postać Jana Pawła II, a przy 
okazji odrywam się na chwilę od zajęć lek-
cyjnych” – twierdzi uczeń klasy trzeciej 
gimnazjum. – „Taki Bieg Papieski to świet-
na rzecz! Możemy w ten sposób dać coś od 
siebie i jednocześnie uczcić pamięć Ojca 
Świętego. Podoba mi się również, że robi-
my to wspólnie, nie ma rywalizacji i razem 
pobijamy rekord z ubiegłego roku” – doda-
je uczennica szkoły podstawowej. Satys-
fakcjonującą wiadomością jest pobicie ze-
szłorocznego rekordu: tegoroczny wynik 
to 28 minut 20 sekund 46 setnych. Jak 
podkreśla pan Tomasz: „Nie czas był naj-
ważniejszy, a udział. Szkoda jednak, że tak 
mało osób włącza się w tę akcję. Jesteśmy 
otwarci na nowe pomysły”.

Mamy też nadzieję, że w przyszłym 
roku zainteresowanie wydarzeniem 
wzrośnie. Zapraszamy również i za-
chęcamy do podjęcia wyzwania w przy-
szłym roku.
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Z WIZYTĄ W ŚWIECIE 
DOROSŁYCH

Milena Kurczek

Każdy człowiek powinien być wrażliwy na krzywdę ludzką. Lecz czy każdy 
o tym pamięta? Nie wszędzie sytuacja ekonomiczna, edukacyjna czy 

zdrowotna jest na idealnym poziomie. Są kraje, gdzie mieszkańców nie 
stać nawet na szklankę wody zdatnej do picia, kobiety są dyskryminowane, 

a dzieci nie uczęszczają do szkół. Te problemy starają się być rozwiązane 
podczas obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefa-
na Żeromskiego w Zawierciu od 2010 r. 
jest organizatorem dwudniowej konfe-
rencji „Żermun”, tworzonej na zasadzie 
właśnie obrad ONZ. W przedsięwzięciu 
tym biorą udział uczniowie szkół gim-
nazjalnych powiatu zawierciańskie-
go. Od roku 2011 również uczniowie 
naszej szkoły są w nią zaangażowani. 

– „»Żermun« był dla mnie już po raz 
trzeci interesującym doświadczeniem. 
Bardzo dobrze dogadywałam się z inny-
mi” – mówi Bernadetta Ślusarz, która 
brała udział w tegorocznym „Żermunie” 
już po raz trzeci.

– „Na konferencji było bardzo fajnie, 
panowała miła atmosfera, wszyscy do-
gadywaliśmy się w swoich komisjach. 
Konferencja na pewno coś daje każdemu 
uczestnikowi. Ja otrzymałem dodatko-
we doświadczenie językowe, a z drugiej 
strony przyjemność z bycia tam i posze-
rzania swojej wiedzy. Takie konferencje 
powinny odbywać się, gdyż młodzież 
wiele zyskuje” – relacjonuje Dominik Do-
robisz, uczestnik konferencji.

Jak widać, każdy, kto uczestniczył 
w konferencji, jest pozytywnego zda-
nia na jej temat. Są tam zawierane 
nowe znajomości, często przeobrażane 

w prawdziwe przyjaźnie. Jest to również 
ogromne doświadczenie językowe, gdyż 
obrady odbywają się w języku angielskim.

Jednak praca na „Żermunie” to nie 
tylko świetna zabawa. Przecież jeste-
śmy tam, aby poruszyć poważne, świa-
towej rangi problemy. Delegaci po-
dzieleni są na pięć różnych komisji, na 
których czele stoją licealni przedstawi-
ciele, tzw. chairowie. W tym roku mie-
liśmy przyjemność pracować w Komi-
sji Ochrony Środowiska, Komisji Praw 
Człowieka, Komisji Politycznej, Ko-
misji Rozbrojenia oraz dla wszystkich 
bardzo tajemniczej Komisji Specjalnej. 
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W każdej z czterech pierwszych komisji 
tworzone są rezolucje omawiające i pro-
ponujące rozwiązania określonych ka-
tastrof i problemów. Oczywiście forma 
pisemna, jaką jest rezolucja, nie należy 
do łatwych, tym bardziej, że jest ona pi-
sana w języku angielskim. Jednak zdol-
ni gimnazjaliści dzielnie stawiają czoła 
temu wyzwaniu i nie załamują się, tyl-
ko tworzą ją najlepiej jak potrafią! Gdy 
każda z komisji jest już gotowa, wszy-
scy zbierają się na hali, aby głosować 
za lub przeciw danej rezolucji. Jest to 
naprawdę ciekawe doświadczenie, bo 
poprzez zabawę stajemy się na chwilę 

dorośli i rozwiązujemy sprawy ważne 
dla całego świata!

A co z wyżej wspomnianą „tajną” Ko-
misją Specjalną? Wszystkich to ciekawi! 
Jej członkowie nie biorą udziału w gło-
sowaniu, nie tworzą oni również rezo-
lucji. A więc czym zajmuje się ta komi-
sja? O to zapytałam Bernadettę, która 
była jej członkiem: „W komisji specjal-
nej opracowywaliśmy dokładnie swoje 
plany ochrony środowiska w przyszło-
ści, np. lepszej segregacji śmieci i w ja-
kim czasie chcemy to zrealizować, skąd 
wziąć na to środki, w jaki sposób prze-
konać ludzi do naszego pomysłu, gdzie 

będziemy to promować, jakie rezulta-
ty chcemy osiągnąć po tym określo-
nym czasie. Poruszaliśmy również te-
mat roli edukacji w przyszłości naszego 
środowiska”.

Jak widać, świat nie interesuje tyl-
ko członków ONZ, ale i coraz częściej 
młodzież angażuje się w różnego rodza-
ju akcje, czy też konferencje takie jak 

„Żermun”. To świadczy o tym, że nie jest 
nam obojętny los innych ludzi oraz na-
szej planety. Miejmy nadzieję, że dzięki 
takiemu zaangażowaniu na świecie bę-
dzie coraz mniej problemów i będzie się 
nam coraz lepiej żyło.

NAUCZYCIEL Z PASJĄ
Alicja Goncerz w rozmowie z Magdaleną Luberdą

 ▸ Zacznijmy od początku. Kiedy zrodzi-
ła się w Pani pasja do nauczania?
 ▸ Alicja Goncerz: Myślę, że od zawsze 

drzemały we mnie chęci zostania na-
uczycielem, ale ja sama do końca ich nie 
zauważałam. Kiedy w szkole średniej pro-
wadziłam w ramach urozmaicenia zajęć 
lekcję – oczywiście pod czujnym okiem 
nauczycielki – to właśnie ona pierwsza 
zauważyła we mnie zdolności pedago-
giczne. Decyzja o wyborze zawodu na-
uczycielskiego rozwijała się i dojrzewała 
we mnie kilka lat. Być może jest to też 
uwarunkowane genetycznie, bo w mojej 
rodzinie jest naprawdę wielu pedagogów, 
tak ze strony mamy, jak i taty.

 ▸ Czy jest Pani zadowolona z zawodu, 
który wykonuje?
 ▸ Oczywiście, że tak. Wykonywanie za-

wodu nauczyciela, szczególnie w dzisiej-
szych czasach, jest bardzo trudne, ale 

– tak, sprawia mi wiele satysfakcji i jest 
moją pasją.

 ▸ Jak wyglądała droga zawodowa, za-
nim zaczęła Pani pracę w naszym gim-
nazjum?
 ▸ Pierwszą placówką oświatową, 

w której pracowałam do roku szkolne-
go 1999/2000, była ośmioklasowa Szko-
ła Podstawowa w Sławniowie. Wpro-
wadzona w 1999 r. reforma edukacji 
spowodowała przekształcenie syste-
mu szkolnictwa z dwuszczeblowego na 

trzyszczeblowy schemat organizacyjny, 
w związku z tym od września 2000 r. roz-
poczęłam pracę w gimnazjum.

 ▸ Wszyscy słyszymy, że praca w gimna-
zjach jest bardzo trudna. Co Pani o tym 
sądzi?
 ▸ Na pewno jest to swoiste wyzwanie 

dla każdego nauczyciela, ale ja lubię 
pracować z młodzieżą. Staram się to ro-
bić najlepiej jak potrafię. To miłe, gdy 
po latach spotykamy się w różnych sy-
tuacjach i możemy powspominać szkol-
ne lata. Pamiętam wszystkich swoich 
uczniów, ich twarze, imiona i nazwiska, 
ławki, w których siedzieli. Oj, czasami 
łza w oku się zakręci…

 ▸ Pani największe sukcesy?
 ▸ Największym sukcesem jest dla mnie 

szacunek uczniów, których kiedyś uczy-
łam. Na pewno odczuwam satysfakcję 
z osiągnięć moich uczniów, z laureatów 
w konkursach międzynarodowych, 
ogólnopolskich, wojewódzkich czy po-
wiatowych, cieszę się, gdy zauważę, że 
ktoś zainteresował się matematyką, 
przekonał się do niej.

 ▸ Aktywnie uczestniczy Pani w pracach 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie. Może kilka słów na ten 
temat?
 ▸ Tak, od momentu reformy uczestniczę 

w pracach OKE. Jestem egzaminatorem 

części matematyczno-przyrodniczej eg-
zaminu gimnazjalnego, a także przewod-
niczącą zespołu egzaminatorów. Zdobytą 
podczas prac wiedzę wykorzystuję w pracy 
z uczniami na co dzień, dzięki czemu osią-
gają lepsze wyniki w nauce i na egzaminie.

 ▸ Jakie zmiany zaszły w szkolnictwie 
od momentu rozpoczęcia przez Panią 
pracy?
 ▸ Do roku 1989 w Polsce mieliśmy scen-

tralizowany system oświaty, a zatem 
również jeden program nauczania obo-
wiązujący we wszystkich szkołach. To 
on wyznaczał przedmioty nauczania 
oraz dzielił ich treść na klasy i lata na-
uki. Nauczyciel mógł jedynie rozłożyć 
program nauczania na jednostki lekcyj-
ne i dobrać metody nauczania. Po roku 
1989 zaczął się proces decentralizacji 
oświaty. W latach 1989-1999 kilkakrot-
nie podejmowano próbę formowania 
polskiego systemu oświatowego. Kolej-
na reforma szkolnictwa rozpoczęła się 
w 1999 r. Wprowadziła ona pluralizm 
programowy. Nauczyciele mogli już wy-
bierać programy odpowiadające im lub 
tworzyć własne, mieszczące się w Pod-
stawie Programowej. Reforma oświaty 
powołała do życia Centralną Komisję 
Egzaminacyjną oraz komisje okręgowe, 
których celem jest sprawdzanie i ocenia-
nie pracy nauczycieli i uczniów. Nowy 
ustrój szkolny wprowadził od roku 
szkolnego 1999/2000:
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1. sześcioletnią szkołę podstawową,
2. trzyletnie gimnazjum,
3. szkoły ponadgimnazjalne.

Kolejna reforma, obowiązująca od 
roku szkolnego 2009/2010, dotyczy No-
wej Podstawy Programowej. Zakłada 
ona zupełnie nową jakość nauczania na 
każdym etapie edukacyjnym. Podstawa 
ta została wpisana w języku wymagań, 
a nie oczekiwań, dzięki temu wszyscy 
mają wiedzieć – nauczyciele i rodzice – 
co uczeń ma wiedzieć, a nie co powinien 
umieć. Obecna szkoła ma przygotować 
uczniów do życia we współczesnym 
i przyszłym świecie, czyli wychować czło-
wieka kreatywnego.

 ▸ Czy podoba się Pani nasz system na-
uczania? Czy coś by Pani zmieniła?
 ▸ Myślę, że nasz system jest niezły, 

choć nie wszystko mi się podoba. Re-
forma miała za zadanie przede wszyst-
kim unowocześnienie polskiej szkoły 
i zrzucenie z niej „gorsetu” poprzed-
niego systemu. Ważnym celem zmian 
było podniesienie efektywności kształ-
cenia. Efekty nowego systemu naucza-
nia widać m.in. po ostatnich badaniach 
PISA. Z raportu wynika, że Polska 
osiągnęła jeden z najlepszych wyni-
ków na świecie, jeśli chodzi o przyrost 

liczby uczniów z najlepszymi wyni-
kami. OECD od 2000 r. bada poziom 
światowego szkolnictwa, oceniając nie 
stan wiedzy uczniów, ale umiejętno-
ści posługiwania się nią – na tym wła-
śnie opierają się badania PISA. To ono 
sprawdza 15-latków z całego świata pod 
kątem ich zdolności do rozwiązywania 
problemów, analizowania, argumento-
wania i interpretowania. W 2000 r. Pol-
ska była dużo poniżej średniej OECD. 
W kolejnych edycjach stopniowo awan-
sowaliśmy powyżej średniej w czyta-
niu i przyrodzie (w 2000 r. 25. miejsce, 
w 2006 – 9. miejsce na 57 badanych 
krajów, a w 2009 – 15. miejsce wśród 65 
krajów). Wyprzedziliśmy aż 11 krajów 
Europy. Jak wynika także z prestiżo-
wego rankingu Pearsona, mamy jeden 
z najlepszych systemów edukacyjnych 
na świecie. Od 2012 r. awansowaliśmy 
z 14. na 10. miejsce na świecie i 5. w Eu-
ropie. Niektórzy twierdzą, że wysokie 
miejsce w rankingach zagwarantowa-
ły nam takie zmiany, jak wprowadze-
nie gimnazjów w 1999 r. i zmiany pod-
stawy programowej w 2009 r. Poprawę 
pozycji Polski w rankingu zawdzięcza-
my coraz lepszym wynikom osiąga-
nym przez uczniów szkoły szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Między 2006 
a 2011 r. wzrósł średni wynik polskich 

9-latków i 10-latków w badaniu umie-
jętności zrozumienia tekstu, a między 
2009 a 2012 zdecydowanie poprawiła 
się pozycja Polski w badaniach PISA.

 ▸ Uff, może wystarczy o szkole… A te-
raz proszę nam zdradzić parę sekretów 
o sobie. Co Pani robi w wolnym czasie?
 ▸ Biorąc pod uwagę, jak korzystne dla na-

szego zdrowia psychicznego i fizycznego 
jest aktywne spędzanie wolnego czasu, 
uprawiam jogging, nordic walking oraz 
jazdę na rowerze. Udaje mi się także wy-
gospodarować czas na spotkania towa-
rzyskie. Lubię dobrą książkę, film, teatr. 
Nie mogę pominąć podróży, bo to rów-
nież odskocznia od codzienności, w myśl 
przysłowia „podróże kształcą”.

 ▸ Pani plany na przyszłość?
 ▸ Nie mam zbyt dalekosiężnych planów. 

Myślę, że rewolucyjnych zmian nie bę-
dzie. Chcę się dalej rozwijać, kształcić 
i robić jak najlepiej to, co potrafię.

 ▸ I tak na koniec: czego Pani życzyć?
 ▸ Przede wszystkim zdrowia, uczniów 

chętnych do nauki oraz sukcesów osią-
ganych przez nich.

 ▸ Oczywiście tego życzę i dziękuję za 
wywiad.
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DZIEŃ SOLIDARNOŚCI                               
Z UKRAINĄ

Sonia Furgacz

Co to jest bandura? Jak wygląda ukraiński taniec ludowy? I jak się śpiewa 
ukraińską wersję piosenki „Hej, sokoły”? Odpowiedzi na te pytania 

uczniowie ZS w Pilicy odkryli podczas wizyty zespołu Zbrucz z Tarnopola.

W ramach obchodów Dnia Solidarno-
ści z Ukrainą uczniowie Zespołu Szkół 
w Pilicy przyszli na zajęcia w dniu 28 
lutego 2014 r. ubrani w niebiesko-żółte 
stroje, nawiązujące kolorystyką do ukra-
ińskich barw narodowych.

Stroje te były znakomitym tłem dla 
występów zespołu Zbrucz z Tarnopo-
la. Zespół ten od 15 lat śpiewa i tańczy 
przy Domu Kultury „Watra” w Tarno-
polu. W repertuarze artystów są pieśni 
i tańce ludowe oraz muzyka poważna. 
Artyści wykonują tańce w oryginal-
nych ukraińskich strojach ludowych, 

a muzycy korzystają z ludowych in-
strumentów muzycznych, takich jak np. 
przywołana we wstępie bandura, czyli 
instrument strunowy szarpany, przy-
pominający z wyglądu gitarę. Wszystko 
to można było zobaczyć w czasie wystę-
pów. Zaprezentowano tańce gruziński, 
cygański i ukraiński, oczywiście wy-
konane w strojach reprezentujących 
dany kraj. Stroje te zachwycały swym 
pięknem, ilością barw oraz jakością 
wykonania. Tańce przeplatane były lu-
dowymi pieśniami ukraińskimi. Pod-
czas wykonywania jednej z nich, „Hej, 

sokoły”, uczniowie w sposób sponta-
niczny włączyli się do jej wykonania, 
śpiewając refren po polsku. Nie obyło 
się bez wspólnych zdjęć, na których za-
prezentowano „żywą” – bo utworzoną 
z uczniów – flagę Ukrainy.

Na zakończenie tego miłego spotka-
nia z kulturą zaprzyjaźnionego kraju 
pan dyrektor mgr Leszek Sobota go-
rąco podziękował artystom za ich wy-
stęp, a także życzył naszym gościom 
dalszych sukcesów artystycznych oraz 
pokojowego rozwiązania konfliktu na 
Ukrainie.
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PIKNIKI RODZINNE W PILICY
Monika Sobota

„Co kraj to obyczaj, co rodzina to zwyczaj” – mówi ludowe przysłowie. Co jest 
zarówno obyczajem naszej małej ojczyzny Pilicy oraz zwyczajem naszej wielkiej 
rodziny, jaką tworzymy wspólnie z jej mieszkańcami? Piknik Rodzinny w Pilicy!

Piętnaście lat! To już tyle w tradycji, 
wspólnie z naszą szkołą, trwają miesz-
kańcy naszej gminy.

Wszystko zaczęło się w 1999 r. Niewin-
nie, bo od Przeglądu Artystycznego Szkół, 
który na stałe wpisał się w program Pikni-
ków. Inicjatywę wykazały ówczesne panie 
dyrektor – Barbara Kwiecień i Helena Mu-
sialska. Dziś swoją cegiełkę dokłada obec-
ny dyrektor ZS w Pilicy – Leszek Sobota. 
W organizacji pomaga mu nieoceniona 
Irena Sobota – kierownik świetlicy w ZS, 
która planuje działania i pozyskuje spon-
sorów. Oczywiście w organizację włączają 
się wszyscy nauczyciele i inni pracownicy 
szkoły. Nie można pominąć wkładu ro-
dziców, którzy w różny sposób pomagają 
w organizacji: pieką pyszne ciasta, obsłu-
gują kuchnię polową, przywożą produkty 
z własnych gospodarstw na przygotowy-
wane potrawy czy kupują cegiełki wspie-
rające organizację występów.

Impreza, mająca charakter festynu ro-
dzinnego, już od pierwszych edycji miała 
na celu promować młodzież uzdolnioną 
artystycznie. Do naszej szkoły zjeżdża-
ły się całe rodziny, żeby kibicować swoim 
pociechom stawiającym pierwsze kroki na 
scenie. Z roku na rok impreza wzbudzała 
coraz to większe zainteresowanie, a dzi-
siaj można śmiało powiedzieć, że to jedna 
z najważniejszych imprez naszej gminy. 
Przez te wszystkie lata gościliśmy tutaj 
uzdolnionych artystów lokalnych, zagra-
nicznych, jak również zespoły cenione na 
polskiej scenie muzycznej, jak np. Trzy 
Korony. Dziesiątki samochodów, zarów-
no grona kibiców dopingujących drużyny 
piłkarskie, jak i rodziców trzymających 
kciuki za swoje pociechy, znane zespoły 
i wieczorne zabawy taneczne pod sceną. 
Tak jest teraz. A jak było kiedyś? Nie spo-
sób przedstawić szczegółowo wszystkich 
spotkań, ale postaram się przybliżyć te, 
które najbardziej zapadły mi w pamięć.

W VI Przeglądzie Artystycznym Szkół, 
rozpoczętym barwnym korowodem, wzię-
ło udział 13 zespołów. Każdy z nich prezen-
tował kulturę krajów należących do Unii. 

Ten rok nie był przypadkowy, bowiem po-
przedzał nasze wejście do UE. Stąd też ty-
tuł „Unia to my – korowodem wkraczamy 
w jej drzwi”. Piknik był integralną częścią 
Powiatowego Pikniku Europejskiego.

Impreza w 2005 r. z pewnością rozśpie-
wała, roztańczyła i zachęciła do zaciętej 
rywalizacji wszystkich mieszkańców na-
szej gminy. Zgodnie z hasłem „Sport, mu-
zyka oraz taniec – to jest zdrowy przekła-
daniec” odbyły się zawody piłki siatkowej 
o puchar dyrektora SP. Popis umiejętno-
ści tanecznych dał nam zespół z Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Wolbromiu, a mu-
zycznie zaspokoił nasze gusta zespół VOC 
i latynoski show „Buenos Amigos”. Miesz-
kańcy mogli uzyskać bezpłatną poradę le-
karską i bezpłatne badania.

Natomiast 2006 rok najbardziej za-
padnie w pamięć absolwentom pilic-
kiego liceum. Tego roku obchodziliśmy 
bowiem 50-lecie Liceum Ogólnokształ-
cącego. Jubileusz połączony był z prze-
glądem „Spotkanie ze szkołą, szkołą na 
wesoło”, który, jak zawsze, był integralną 
częścią imprezy.

Ósmy z kolei Przegląd Artystyczny 
powtórzył sukces poprzednich. Dewiza 

„Śpiew i taniec jednoczy ludzi” propago-
wała rodzinne spędzanie wolnego cza-
su. Prezentacja osiągnięć artystycznych 
dzieci i młodzieży oraz liczne konkursy 

taneczne i muzyczne dawały szanse na 
promowanie zdrowego trybu życia i po-
staw prospołecznych.

Pomaganie to nic trudnego i prze-
konali się o tym po raz kolejny pilicza-
nie, którzy 1 czerwca 2008 r. przyszli na 
plac szkolny przy Zespole Szkół. Celem 
nadrzędnym tego Pikniku było pokona-
nie barier w stosunku do osób niepełno-
sprawnych i zaproponowanie nowej wizji 
niepełnosprawności. Zrealizowany zo-
stał przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Chorych na Przepuklinę Oponowo-Rdze-
niową RP pod hasłem „Mój świat – to 
wspólny świat”. W czasie trwania festy-
nu nastąpiło oficjalne otwarcie kompleksu 
sportowego i przekazanie go dyrektorowi 
ZS w Pilicy. Wystąpił również zespół ludo-
wy z Mikołowa i ukraiński Zbrucz, z któ-
rym do dziś utrzymujemy kontakt.

„Gdzie się podziały tamte prywatki, 
czyli w świecie muzyki lat 60.”. Właśnie 
tam przenieśliśmy się 31 maja 2009 r. 
Przeboje tych, którzy przeszli do histo-
rii polskiej i światowej muzyki rozryw-
kowej, śpiewane przez dzieci i młodzież, 
rozbrzmiewały do wieczora. W między-
czasie pozostali młodzi artyści prezento-
wali umiejętności taneczne, plastyczne, 
a nawet poetyckie. Wieczorem nadszedł 
czas zespołu SOS wykonującego przeboje 
grupy ABBA we własnej aranżacji.
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Piknik Rodzinny w 2010 r. poświę-
cony był w dużej mierze najmłodszym. 

„Dzieci – dzieciom” – tak brzmiała myśl 
przewodnia przeglądu. Mali aktorzy, 
piosenkarze i cieszący się ogromnym 
uznaniem komicy – to oni dla swoich 
rodzin byli największymi gwiazdami. 
Pozostali mogli jednak zachwycać się 
zespołem Trzy Korony, założonym 
przez Krzysztofa Klenczona po jego 
odejściu z grupy Czerwone Gitary.

W roku 2012 dwudniowemu fe-
stynowi, organizowanemu na ty-
dzień przed pierwszym gwizdkiem 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, 
przyświecało hasło: „Pilica tydzień 
przed Euro”. Mistrzostwa organi-
zowane w Polsce i na Ukrainie były 
świetną okazją do poznania kultu-
ry, sztuki i kulinariów naszych sąsia-
dów. Pomógł nam w tym pobyt ze-
społu folklorystycznego z Ukrainy 

– Jabłoneczka. Muzycznie również 
nawiązywaliśmy do tematyki Pik-
niku. Dla przykładu, jedno z kół go-
spodyń wiejskich wykonało piosenkę 

„Koko Euro Spoko”. Na wzór ME w pił-
ce nożnej Zespół Szkół zorganizował 
również konkurencje sportowe z na-
grodami dla wszystkich zgromadzo-
nych. Odbyły się mecze piłki nożnej 
pomiędzy uczniami a rodzicami czy 
przedstawicielami różnych instytucji 
z terenu gminy Pilica.

Podczas zeszłorocznego wydarze-
nia skupiliśmy się na bezpieczeń-
stwie podczas wakacji. Organiza-
torów wsparła Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Pilicy. Hasłem przewodnim 
rywalizacji sportowych, konkursów 
plastycznych i quizów poświęconych 
profilaktyce alkoholowej i narkoma-
nii, było „Zdrowym być – bez nałogów 
żyć”. 23 czerwca to także kalendarzo-
wy Dzień Ojca. Z tej okazji ojcowie 
stworzyli drużynę i w rozgrywkach 
piłki nożnej, w których, jak się póź-
niej okazało, odnieśli zwycięstwo, 
konkurowali z biznesmenami, poli-
cjantami i młodzieżą, a w teleturnieju 
wiedzy – z drużyną synów.

Na pewno Pikniki Rodzinne w Pili-
cy wpisały się w tradycje szkoły. Dzię-
ki nim wszyscy jesteśmy jedną wielką 
rodziną! Miejmy nadzieję, że w ko-
lejnych latach organizatorom nie za-
braknie pomysłów i sił do realizacji tej 
środowiskowej imprezy. W tym roku 
piknik odbędzie się w czerwcu. Do 
zobaczenia!

Rozmowa z dyrektorem o...
Jakub Jurczak

Jak wygląda praca i życie dyrektora Zespołu Szkół 
w Pilicy, czyli Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 

nr 1 pana Leszka Soboty „od kulis”? Jak spędza 
czas wolny? Jakie plany na rozwój i modernizację 
szkoły? Każdego nurtują te pytania, ale nie każdy 
ma odwagę zapytać o to wprost. Ale nam się udało!

 ▸ Pana motto życiowe?
 ▸ Cenię sobie szczerość i dlatego przy-

świeca mi myśl: „Święcąc tryumfy, pa-
miętaj o ludziach, którzy są z tobą, gdy 
jest ci źle”.

 ▸ Jest Pan też pedagogiem. Jak to się 
stało, że został Pan nauczycielem?
 ▸ Od zawsze chciałem być nauczycielem, 

myślałem o geografii i wychowaniu fizycz-
nym, ale losy sprawiły, że zostałem nauczy-
cielem informatyki. Lecz pasja do sportu 
pozostała, co widać w moich działaniach.

 ▸ Czy trudno być dyrektorem? Jak Pan go-
dzi obowiązki dyrektora i nauczyciela?
 ▸ Coraz trudniej, ponieważ obowiązków 

z roku na rok przybywa – ale nie narze-
kam, lubię to robić i nie rozumiem tych, 
który narzekają, a tacy też są w naszej 
szkole. Czerpię satysfakcję z pracy z mło-
dzieżą, trudniej pracuje się z dorosłymi. 

 ▸ Z biegiem lat zmieniała się szkoła 
i uczniowie. Jak postrzega Pan to zja-
wisko?
 ▸ Oczywiście pozytywnie. Zmiany są wy-

muszane przez czasy, w których żyjemy. 
Świat rozwija się i my musimy się do tego 
przystosować. 

 ▸ Co ceni Pan w uczniach?
 ▸ Cenię otwartość i szczerość, choć cza-

sami bywa to też wadą. Chciałbym, aby 
uczniowie nie kojarzyli wizyty u dyrek-
tora z poważnymi rozmowami, ale prze-
konali się, że mogą przyjść i po prostu po-
rozmawiać. Myślę, że trzeba postawić na 
większą samorządność – liczę na większe 
zaangażowanie samorządu w życie szkoły. 

 ▸ Co ceni Pan u swoich kolegów-nauczy-
cieli, a co Pana irytuje?
 ▸ Wśród nauczycieli zauważam dwie gru-

py. Do pierwszej z nich należą nauczyciele 

z pasją, kreatywni, którzy mają ciekawe 
pomysły i je realizują, można na nich li-
czyć w każdej sytuacji. W drugiej grupie 
pracują nauczyciele, którzy  nie zrozu-
mieli, że nauczyciel nie tylko uczy, ale 
zna swojego ucznia, motywuje i poma-
ga mu w każdej sytuacji. Na szczęście 
takich nauczycieli jest niewielu. Irytuje 
mnie rutyna, brak otwartości na zmia-
ny, strach przed nowym – wymuszonym 
przez zmiany.

 ▸ Co uważa Pan za swój największy suk-
ces? Czy jest coś, co uznaje Pan za po-
rażkę?
 ▸ Sukcesem jest dla mnie realizacja za-

łożeń z wizji szkoły, którą miałem, star-
tując na dyrektora. Cieszą mnie sukce-
sy Jurajskiej Ligi Siatkówki, Jurajskiej 
Ligi Badmintona i zespołu muzycznego, 
bo to realizacja moich pomysłów. Cie-
szy mnie młodzież, która uczęszcza do 
naszej szkoły. Jeśli coś się nie uda, nie 
postrzegam tego jako porażki, ale raczej 
jako niepowodzenie, kiedy brak zrozu-
mienia u innych osób nie pozwala czegoś 
zrealizować.  

 ▸ Jakie jest Pana hobby, jak spędza Pan 
wolny czas?
 ▸ Chociaż mam go niewiele, spędzam go 

bardzo aktywnie, na sportowo. W każdy 
piątek gram w piłkę siatkową, a wtorki 
poświęcam na badmintona. Weekendy 
staram się poświęcić rodzinie. 

 ▸ Jakie ma Pan plany na przyszłość?  
 ▸ Już w wakacje zaczyna się przebudowa 

placu i parkingu przed szkołą. Zaczynam 
też działać w nowo powstałym Stowa-
rzyszeniu Ziemi Pilickiej, ale to temat na 
osobną rozmowę.  

 ▸ Dziękuję i życzę powodzenia w reali-
zacji planów. 
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W DRODZE DO KARIERY
Magdalena Luberda

Zbliża się koniec roku i nadszedł czas podsumowań, nie tylko związanych z nauką, 
ale także tych sportowych. Od kilku już lat uczniowie klas sportowych i zawodnicy 

występujący w Jurajskiej Lidze Siatkówki podsumowują swoje dokonania na 
corocznym obozie sportowym, jednocześnie doskonaląc umiejętności. Odwiedzili 

już Zakopane, Giżycko, Wisłę, a w tym roku – po raz kolejny – udali się do Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo” im. Feliksa Stamma we Władysławowie.

– „Uczniowie mieli świetne warunki do 
podnoszenia swoich umiejętności” – za-
pewnił nas w rozmowie Tomasz Karpała, 
jeden z opiekunów grupy. Korzystali z tych 
samych obiektów, co nasi olimpijczycy 
przygotowujący się do swoich startów. Po-
goda sprzyjała, humory i apetyt dopisywa-
ły. Czynnikiem motywującym był fakt, że 
w tym samym czasie w ośrodku przebywali 
nasi medaliści olimpijscy: Adrian Zieliński 

– złoty medalista w podnoszeniu ciężarów, 
Anita Włodarczyk – srebrna medalistka 
w rzucie młotem oraz Zofia Noceti-Klepac-
ka – brązowa medalistka w windsurfingu. 
Z Anitą Włodarczyk uczniowie mieli przy-
jemność spotkać się już po raz drugi. Gwiaz-
dy polskiego sportu chętnie spotkały się 
z obozowiczami, opowiadając o swojej ka-
rierze, o zwycięstwach i porażkach. Oczywi-
ście nie obyło się bez zdjęć i autografów na 
pamiątkę spotkania. Udało się też uzyskać 
krotki wywiad z Anitą Włodarczyk.

 ▸ Czy po zdobyciu medalu olimpijskie-
go była Pani szczęśliwa, czy zła, że nie 
udało się wygrać?
 ▸ Anita Włodarczyk: Zaraz po zdobyciu 

medalu olimpijskiego byłam szczęśliwa, 

że mimo tych kłopotów zdrowotnych, 
które miałam w poprzednich sezonach, 
udało mi się spełnić marzenie. Ale gdy 
emocje opadły, to było trochę żal, że nie 
wygrałam, bo przecież niedużo brako-
wało. Jednak zdobycie medalu olimpij-
skiego to wielkie szczęście i spełnienie 
marzeń, a o zwycięstwo mogę jeszcze 
powalczyć w Rio.

 ▸ Co dają Pani takie spotkania, jak dzi-
siejsze z młodzieżą?
 ▸ Ogromną frajdę i satysfakcję. Nigdy nie 

odmawiam takich spotkań – jeśli tylko 
mogę, to przyjmuję zaproszenia. My 
sportowcy nie uprawiamy sportu tylko 
dla siebie, ale także dla kibiców. I gdy 
ktoś mnie poprosi o spotkanie, autograf 
czy wspólne zdjęcie, to jest oznaką tego, 
że docenia moje dokonanie, a moje suk-
cesy sprawiają mu radość.

 ▸ Czy można pogodzić naukę ze 
sportem?
 ▸ Oczywiście, że nauka jest bardzo waż-

na. Nic w życiu nie jest dane raz na za-
wsze. Kariery sportowców trwają krót-
ko. W każdej chwili kontuzja może 

zakończyć uprawianie sportu. Dlatego 
jest ważne, aby mieć nowe możliwości, 
a nauka i szkoła takie otwiera. Ja skoń-
czyłam AWF w Poznaniu. Nie było łatwo. 
Wymagało to ode mnie wielu wyrzeczeń 
i samozaparcia, ale udało się i z tego po-
wodu jestem bardzo dumna.

 ▸ Co dało Pani uprawianie sportu?
 ▸ Pomijając medale, sukcesy, dało mi 

wiele satysfakcji z tego, co robię. Zwie-
dziłam wiele krajów. Poznałam wielu 
piosenkarzy, aktorów, ludzi kultury, 
polityków. Wiele możliwości i dróg się 
przede mną otworzyło. Dowiedziałam 
się, że marzenia poparte ciężką pracą 
się spełniają. Sport ukształtował mój 
charakter.

 ▸ Dziękuję za spotkanie. Życzymy na-
szym medalistom wiele zdrowia, aby 
kontuzje omijały ich szerokim łukiem 
oraz wielu sukcesów na arenach spor-
towych.

Tekst powstał dzięki uprzejmości p. 
Tomasza Karpały.

Arkadiusz Tokarski i Kacper Węglarz, uczniowie 
naszego gimnazjum, zdobyli wicemistrzostwo 
w badmintonie w X Gimnazjadzie w Sportach 

Halowych pod patronatem marszałka województwa 
śląskiego. Turniej odbył się 14 maja 2014 
r. w Bytomiu. Gratulujemy historycznego 

sukcesu młodym sportowcom!

Z ostatniej chwili!
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Lider projektu: Partner projektu:

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to organizacja pożytku 
publicznego, mająca na na celu wspieranie aktywności spo-
łecznej oraz animowanie lokalnych inicjatyw.

W 2010 r. zarząd CIL powołał do życia Fundusz Inicjatyw Lo-
kalnych, zasilany odpisami 1% podatku, dzięki któremu wspar-
cie finansowe przekazywane jest na najciekawsze inicjatywy 
z terenu powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Orga-
nizacja nie ogranicza się jedynie do wsparcia zarejestrowanych 
inicjatyw. Stowarzyszenie pomaga również grupom nieformal-
nym, jak również prowadzi swoje programy i projekty.

Dane teleadresowe:
ul. Senatorska 14 
42-400 Zawiercie
tel./fax: 32 67 020 14
e-mail: cil@cil.org.pl

KRS: 0000 215 720 /centrum.inicjatyw.lokalnych

www.cil.org.pl

Starostwo Powiatowe 
w Zawierciu


