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Dobiega końca projekt „Młodzieżowa Akademia Obywa-
telska”. W ręce czytelników przekazujemy czwarty i ostatni 
numer gazetki szkolnej wydawanej w ramach projektu. Raz 
jeszcze uczniowie z 10 szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu zawierciańskiego przygotowali 
teksty i zdjęcia na tematy dotyczące ich szkoły, regionu i wła-
snych zainteresowań.

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

W ostatnim projektowym numerze „GaGima” znaleźć można 
teksty związane ze szkołą i wydarzeniami z ostatnich miesięcy. 
Wśród tekstów znajduje się kilka wywiadów – ze stypendystką 
Martą Stypą, z paniami pracującymi w kuchni oraz z nauczyciel-
ką języka angielskiego p. Małgorzatą Paligą. W artykułach wy-
czytać można o szkolnym chórze prowadzonym przez p. Barbarę 
Czajkowską, sporcie w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
oraz o tym, jak wyglądały trzy lata spędzone w szkole oczami 
jednej z uczestniczek projektu.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół 
angażowało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, któ-
rych celem było zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. 
Niniejsze 12 stron jest kolejnym i zarazem ostatnim w ra-
mach projektu efektem prac uczniów. Najważniejszy efekt ca-
łego projektu będzie widoczny dopiero po jego zakończeniu, 
choć już teraz możemy stwierdzić, że „Młodzieżowa Akademia 
Obywatelska” przyniosła jej uczestnikom 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 ga-
zetki młodzi ludzie mieli okazję poznać znaczenie słowa „od-
powiedzialność”, m.in. za termin oddania tekstu do gazetki 
i za słowa w napisanych przez siebie artykułach. A odpowie-
dzialność to wszakże jedna z najważniejszych cech społeczeń-
stwa obywatelskiego, które chcemy budować.
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 ▸ Czy mogłabyś opisać swoje przygoto-
wania do konkursu?
 ▸ Marta Stypa: Przygotowania były 

bardzo trudne i czasochłonne, ponie-
waż nie było wiadomo, jakich pytań się 
spodziewać. Materiał do opanowania 
był ogromny i często wykraczał poza 
program gimnazjum, a nawet liceum. 
Lektury obowiązkowe (m.in. „Pan Tade-
usz” A. Mickiewicza i „Dolina Issy” Cz. 
Miłosza) były dość trudne, a dodatkowo 
trzeba było zapoznać się z biografią au-
torów oraz twórczością niektórych po-
etów. Włożyłam mnóstwo pracy i czasu 

w opanowanie materiału do poszczegól-
nych etapów, więc cieszę się, że przynio-
sło to taki efekt. Na ten sukces ogromny 
wpływ miała też pani Agnieszka Kuźnik. 
Bez niej zginęłabym w chaosie wiedzy. 
Poświęciła mi dużo czasu, odpowiadała 
na pytania i wyjaśniała, wyjaśniała, wy-
jaśniała... za co bardzo dziękuję.

 ▸ Jak organizowałaś czas?
 ▸ Nie było to proste zadanie, ponieważ 

naukę do olimpiady musiałam pogodzić 
z innymi lekcjami, pracami domowymi 
oraz zajęciami pozalekcyjnymi i próbami 

chóru szkolnego. Starałam się być syste-
matyczna w nauce i znajdować czas także 
na odpoczynek.

 ▸ Jak się czułaś, kiedy dowiedziałaś 
się, że zostałaś laureatką w pierwszej 
klasie?
 ▸ Gdy poznałam wyniki finału olimpiady 

i dowiedziałam się, że zostałam laureat-
ką, w pierwszej chwili nie mogłam w to 
uwierzyć. Po rozwiązaniu zadań konkur-
sowych etapu wojewódzkiego miałam 
mieszane uczucia. Zadania były trud-
ne i bardzo szczegółowe, a temat pracy 
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WHO IS WHO
Aleksandra Stempień

Wielu z nas walczy o tytuły laureata bądź finalisty w konkursach przedmiotowych. 
Udaje się to najczęściej uczniom klas trzecich, czasem drugich. Są jednak osoby 
wyjątkowe, które osiągają ten sukces już w pierwszej klasie gimnazjum. Jedną 
z takich osób jest Marta Stypa – uczennica klasy I B. Marta została laureatką 

olimpiady z języka polskiego. W całym województwie śląskim tylko 14 uczniom 
klas pierwszych udało się osiągnąć tak poważny sukces na początku gimnazjalnej 

kariery. W wywiadzie przedstawiam zmagania Marty z olimpiadą.



4 GAGIM · CZERWIEC 2014 • NR 4

pisemnej dość nietypowy... Miałam jed-
nak nadzieję, że nie zrobiłam wielu błę-
dów i zdobędę wymagane minimum, czyli 
90% punktów. Nie do końca w to wierzy-
łam, więc byłam mile zaskoczona wynika-
mi. Byłam też szczęśliwa, że ogrom pracy 
włożonej w naukę nie poszedł na marne.

 ▸ Wiemy, że jesteś świetna z języka pol-
skiego, a jak sobie radzisz z pozostały-
mi przedmiotami?
 ▸ Do tej pory raczej nie miałam proble-

mów z innymi przedmiotami. Oprócz 
humanistycznych, takich jak język 
polski i historia, interesuję się tak-
że przedmiotami ścisłymi, szczegól-
nie matematyką. Nie potrafię jeszcze 

określić, z którym kierunkiem wiążę 
przyszłość, więc staram się rozwijać 
wszechstronnie.

 ▸ Do jakich konkursów przystąpisz 
w roku szkolnym 2014/2015?
 ▸ W tym roku chcę uczestniczyć w olim-

piadzie z matematyki, historii, języka 
angielskiego i może spróbuję swoich sił 
w olimpiadzie z chemii.

 ▸ Co powiedziałabyś uczniom, którzy 
będą także walczyć o tytuł laureata?
 ▸ Włóżcie w to dużo pracy, wtedy na pew-

no będą efekty. Wiedza, którą w ten spo-
sób zdobędziecie, z pewnością wam się 
przyda. Powodzenia!

 ▸ Dziękuję ci za rozmowę.

Jak widzicie, tytuł laureata to przede 
wszystkim efekt ciężkiej pracy, systema-
tyczności i wytrwałości. Warto dodać, że 
w tym roku szkolnym uczniowie naszej 
szkoły zdobyli aż dziewięć tytułów laure-
atów z języka polskiego, historii, WOS-u, 
chemii i biologii.

Zarówno Marta Stypa, jak i Iga Sobal-
ska, Karolina Śliwecka, Karolina Szlęk, 
Wiktoria Domagała, Ewelina Rojewska, 
Agata Dąbrowska i Olga Tylkowska, są 
najlepszym przykładem na to, że ciężka 
praca popłaca.

PANI BARBARA CZAJKOWSKA 
I JEJ G1 FORT-E

Wanessa Lassak

Nasz szkolny chór istnieje od 2005 r. Prowadzi go nauczycielka muzyki i plastyki 
pani mgr Barbara Czajkowska. To dzięki jej zaangażowaniu i charyzmie zespół jest 

– jak mówi pani dyrektor – „dumą szkoły i jej najwspanialszą, żywą wizytówką”.

Szczególny rozwój chóru obserwu-
jemy od 2007 r. Wtedy rozpoczęła się 
przygoda z koncertowaniem na Aka-
demii Muzycznej im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach w ramach ogól-
nopolskich przeglądów. Pojawiły się też 
pierwsze znaczące sukcesy konkursowe 

– Brązowe, Srebrne i wreszcie upragnio-
ne Złote Pasma.

Początkowo chór tworzyły głosy rów-
ne dziewczęce, obecnie jest to chór trzy-
głosowy mieszany – alty, soprany, basy. 
Liczba członków, mimo rotacji, wynosi 
stale 60 osób.

Co roku na przesłuchania do szkol-
nego chóru przybywają tłumy uczniów. 
Wielu chce znaleźć się w gronie mło-
dzieży, która podczas różnych uroczy-
stości zachwyca nas swoim śpiewem. 
Znakiem rozpoznawczym naszego 
chóru są obecnie dwa rodzaje cha-
rakterystycznych koszulek. Pierw-
sza z nich jest czarna i przedstawia 
trzy białe bociany z usytuowanym 
pod nimi napisem „Made in Poland”. 
Koszulki „I Love Poland” zakupione 
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zostały specjalnie z okazji nadania 
naszemu gimnazjum imienia T. Ko-
ściuszki i sztandaru. W planach jest 
zakup barwnych strojów przeznaczo-
nych na uroczyste występy.

W każdą środę na siódmej godzinie 
lekcyjnej chór spotyka się w sali 107 
w celu rozwijania swoich umiejętności. 
Uczniów nie zraża fakt, że próbom i ćwi-
czeniom nierzadko poświęca się nawet 
kilka godzin w tygodniu.

W tym roku chór po raz kolejny prze-
szedł z pozytywnym wynikiem kwali-
fikacje Narodowego Centrum Kultury 
i zakwalifikował się do Ogólnopolskiego 
Programu Rozwoju Chórów Szkolnych 

„Śpiewająca Polska”. Nasze gimnazjum 
mogło przystąpić do programu dzięki 
Stowarzyszeniu Promocji Kształcenia 
z Katowic, reprezentowanemu przez p. 
Tomasza Materę. To pod egidą tej orga-
nizacji pozarządowej do grudnia 2014 r. 
mamy szansę uczestniczyć w projekcie pt. 

„Świat dźwięków zaprasza”. Od tej edycji 
programu chór premierowo rozpocznie 
występy pod nazwą „G1 Fort-e”.

Od września roku szkolnego 
2014/2015 w szkole po raz pierwszy 
powstanie klasa artystyczna. O szcze-
góły zapytałyśmy p. dyrektor K. Ja-
worską. – „To klasa ze zwiększoną licz-
bą godzin muzyki w trzyletnim cyklu 

kształcenia – oddział realizujący au-
torski program opracowany przez p. 
B. Czajkowską. To odpowiedź na zapo-
trzebowanie uczniów i rodziców oraz 
wykorzystanie potencjału nauczyciela, 
który jest stale zaangażowany i wręcz 
magnetycznie działa na młodzież. To 
przyciąganie nie jest jednak przypad-
kowe. Pani Czajkowska stale się rozwija, 
dokształca. Skończyła trzy rodzaje stu-
diów podyplomowych. Niedawno zosta-
ła absolwentką Wydziału Dyrygentury 
Chóralnej Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy. To ktoś, kto jest profesjona-
listą mającym dużo do zaoferowania 
uczniom” – mówi pani dyrektor.

Chór daje koncerty nie tylko w szkole, 
ale również w innych instytucjach oświa-
towych, kulturalnych, samorządowych, 
kościelnych itp. Każdego roku koncertuje 
blisko 20 razy. W tym roku szkolnym dał 
koncerty m.in.:
•	 w parafii pw. Niepokalanego Serca Naj-

świętszej Maryi Panny w Marciszowie,
•	 w parafii pw. Świętych Apostołów Pio-

tra i Pawła w Zawierciu,
•	 w Miejskim Ośrodku Kultury w Za-

wierciu z okazji 150. rocznicy Powsta-
nia Styczniowego,

•	 na Placu im. Teodora Stosika 
z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej,

•	 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 
z okazji obchodów 10-lecia Stowarzy-
szenia Ruchu Harcerskiego,

•	 na skwerku przy pomniku Adama 
Mickiewicza w Zawierciu podczas wi-
dowiska plenerowego „Pora wskrzesić 
Ojców dzieje”.
Postanowiłyśmy zapytać panią Bar-

barę Czajkowską, dlaczego prowadzi 
chór oraz skąd bierze siły, by z zapałem 
wykonywać trudną pracę z tak licznym 
zespołem. – „Jeśli wykonuje się pracę, 
którą się kocha, to nie odczuwa się jej 
trudów. Lubię i szanuję młodzież i ona 
odpłaca mi się tym samym. Miło jest 
obserwować rozwój artystyczny dzieci. 
Przychodzą w klasie pierwszej, uczą się, 
bawią się, pracują. Żałuję, że tak krót-
ko to trwa. W klasie trzeciej, kiedy już 
osiągają bardzo dobre wyniki – muszę 
się z nimi rozstać. Na szczęście nie ze 
wszystkimi. Pasja śpiewania chóralne-
go przekłada się na ich dalsze działa-
nia artystyczne. Często moi uczniowie 
przychodzą do chóru dla dorosłych Ca-
pella Vartiensis, który prowadzę z p. L. 
Stawarzem lub kształcą się wokalnie 
w szkołach muzycznych i na akade-
miach. Myślę, że z muzykujących absol-
wentów naszego gimnazjum zebrałaby 
się niejedna klasa. To bardzo satysfak-
cjonujące” – mówi pani Barbara.
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COMENIUS W GIMNAZJUM NR 1
Wiktoria Domagała

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w programie Comenius. Jest 
on finansowany przez Unię Europejską. Głównym jego zadaniem jest 
pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych kompetencji 

życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego i aktywnego 
obywatelstwa europejskiego. Nasza szkoła uczestniczyła w trzech 
edycjach programu i pozyskała na ich realizację 64 tysiące euro.

Głównym koordynatorem i organi-
zatorem programu w szkole jest nauczy-
cielka języka angielskiego, pani mgr 
Małgorzata Paliga, którą poprosiłam 
o komentarz na temat Comeniusa. Sama 
też miałam możliwość przyglądania się 
jej ogromnemu zaangażowaniu podczas 
wizyty gości z zagranicy w roku szkol-
nym 2012/2013.
 ▸ Dlaczego podjęła się Pani organizacji 

projektu tak trudnego i wymagającego 
poświęcenia czasu i energii?
 ▸ Małgorzata Paliga: Moim zdaniem 

ten projekt doskonale motywuje do 

nauki języków obcych. Nie tylko nauki 
języka angielskiego, ale hiszpańskiego, 
włoskiego i innych. Jestem nauczycie-
lem w tej szkole i na rozwoju uczniów 
zależy mi najbardziej.

 ▸ Jakie jeszcze inne cele realizuje ten 
program?
 ▸ Program realizuje wiele celów dydak-

tycznych i wychowawczych, m.in. roz-
wój kluczowych kompetencji uczniów, 
poznanie innych kultur i tradycji, zapo-
znanie się z systemami edukacji innych 
krajów europejskich oraz urozmaicenie 

oferty edukacyjnej naszej szkoły. Nie bez 
znaczenia jest promocja i podniesienie 
prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, 
a także większa integracja tego środowi-
ska ze szkołą.

 ▸ Od jak dawna szkoła uczestniczy 
w Comeniusie?
 ▸ Od 2008 do 2014 roku były realizowa-

ne trzy projekty: Comenius 2009 2010 – 
Innovating Europe School – Innowacje 
w europejskiej szkole; Comenius 2010 
2012 – The School Conflicts Mediators 

– Mediatorzy konfliktów szkolnych; 

GAGIM · CZERWIEC 2014 • NR 4
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Comenius 2012 2014 – Projekt Ekolo-
giczny HELP – Harmonia dla ziemi, ży-
cia i ludzi.

Ostatni projekt właśnie się kończy, 
pozostał nam jeszcze jeden wyjazd 
zagraniczny do Sardynii. Wszystkie 
zaplanowane w programie wyjaz-
dy już się odbyły – byliśmy w Turcji, 
Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rumu-
nii, Grecji, Słowenii, Rumunii, Sardy-
nii i na Malcie.

 ▸ Który wyjazd wspomina Pani szcze-
gólnie i dlaczego?
 ▸ Każdy z wyjazdów był niezapomniany, 

ale w szczególności będę pamiętać spo-
tkanie projektowe na Malcie, ponieważ 
była tam wyjątkowo miła atmosfera, in-
teresujące zadania i piękne widoki.

 ▸ W naszej szkole już trzykrotnie go-
ściliśmy młodzież ze współpracujących 
szkół. Czy była Pani zadowolona z prze-
biegu realizacji programu w Polsce?
 ▸ Ależ oczywiście! W 2013 r. gościli-

śmy młodzież i ich opiekunów z ośmiu 
krajów: Turcji, Słowenii, Francji, Malty, 
Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Portuga-
lii. W realizacji programu uczestniczyło 
bardzo wiele osób, w tym dyrekcja szko-
ły, nauczyciele, uczniowie oraz całe ro-
dziny uczniów goszczących młodzież. 
Za każdy z tych projektów otrzymali-
śmy bardzo wysokie oceny, a satysfak-
cjonujące jest najwyższe wyróżnienie 
Agencji Narodowej „Dobra Praktyka 

Programu Comenius”, które otrzymali-
śmy już dwukrotnie.

 ▸ Czy z perspektywy czasu ocenia 
Pani program jako warty zaangażo-
wania? Przecież niewiele szkół pod-
jęło się tego zadania, a jest to przed-
sięwzięcie naprawdę niełatwe do 
realizacji.
 ▸ Pomimo tego, że realizacja projektów 

jest dużym wyzwaniem wymagającym 

znacznych nakładów pracy, twierdzę, 
że warto. W sumie naszą szkołę odwie-
dziło ponad 100 gości z 10 krajów i po-
nad 100 osób z naszej szkoły odwiedziło 
ponad 10 krajów. I dodam, że podejmu-
jemy już nowe wyzwanie. W tym roku 
wnioskujemy o fundusze w ramach pro-
gramu Erasmus Plus.

 ▸ Dziękuję serdecznie za rozmowę.
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ROZSTANIA NADSZEDŁ CZAS
Katarzyna Mazur

W życiu każdego człowieka przychodzi czas na rozstanie ze szkołą. Dla mnie 
i stu innych trzecioklasistów w roku 2014 to pożegnanie z Gimnazjum nr 
1. Dla jednych był to czas sukcesów naukowych i sportowych, dla innych 

wielkich miłości i przyjaźni, a ja w „Jedynce” poznałam wspaniałych ludzi.

Jako że z mojej szkoły podstawowej 
przyszła tu nieliczna grupa uczniów, na 
początku trudno było mi się przyzwy-
czaić do nowego środowiska, ale już po 
biwaku integracyjnym poczułam, że 
nie jestem sama, że mam nowe kole-
żanki i nowych kolegów, którzy są ze 
mną do dziś. Te trzy lata pozwoliły mi 
otworzyć się na świat. Uczestniczyłam 
w wielu projektach, byłam w Portuga-
lii w ramach projektu Comenius, bra-
łam udział w debatach organizowanych 
nie tylko w szkole, pisałam artykuły 
do szkolnego „GaGimu”, uczyłam się 

języka migowego, pomagałam w szkol-
nych przedstawieniach w ramach koła 
teatralnego i co roku wraz ze znajomy-
mi tworzyłam dream team, aby zachę-
cić szóstoklasistów do stania się czę-
ścią Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki. 
Mam również wiele wspomnień, które 
zostaną ze mną na zawsze.

A tak pobyt w G1 wspominają inni 
uczniowie: 

„Trzy lata w G1 minęły szybko… zde-
cydowanie zbyt szybko! Wszystko za-
częło się 1 września 2011 r., poznaliśmy 

wtedy grupę wspaniałych ludzi, z któ-
rymi przez trzy kolejne lata mieliśmy 
spędzać większość naszego czasu. Każ-
dy dzień przynosił zmiany w naszym 
życiu, często niewielkie, z perspektywy 
uczniów niezauważalne, lecz uwiecznia-
ne na zdjęciach. Teraz, patrząc wstecz, 
nie potrafimy zliczyć wszystkich spę-
dzonych tu chwil, każdego przepisy-
wania prac domowych, wspólnych mo-
dlitw o to, aby nauczyciel zapomniał 
o sprawdzianie, nie zrobił kartkówki 
czy nie sprawdził pracy domowej. Na-
sza ukochana III C… Trzy lata spędzone 
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w tej wyjątkowej klasie przyniosły wie-
le zdarzeń, momentów zdenerwowa-
nia, chwil wspólnego płakania (mowa 
tu o dziewczynach) oraz wspólnej rado-
ści, niezliczonych plotek, tysiące zdjęć 
i miliony, miliardy wspaniałych wspo-
mnień. Niestety, mimo iż jesteśmy zgra-
ną klasą, będziemy musieli się rozstać 
i pewne jest to, że w dzień zakończenia 
roku szkolnego poleje się morze łez!”.

„Gdy przybyłam do naszej szkoły, moje 
życie zmieniło się na lepsze! Poznałam 
bardzo miłych ludzi! Nauczyciele byli 
zawsze pełni zrozumienia i sympatii dla 
uczniów. Nie pamiętam żadnych kon-
fliktów ani rywalizacji, a moja klasa była 
bardzo zgrana”.

„Wiele razy spotykałem się z twier-
dzeniem, że gimnazjum jest najgorszym 

okresem w życiu. Jednak w moim wy-
padku było całkowicie inaczej. Po trzech 
latach spędzonych w „Jedynce” nie mogę 
się zgodzić z tą stereotypową opinią. 
Możliwe, że to ze względu na szkołę oraz 
nauczycieli, którzy w niej uczą. Mimo 
tego, że niektóre przedmioty były trud-
ne i wymagały wielu godzin spędzonych 
nad książkami, to dzięki nauczycielom 
ten czas znacznie się skracał. Wychodząc 
z lekcji, dużo umiałem i nie musiałem 
poświęcać wiele czasu na przypominanie 
sobie poszczególnych tematów. W gim-
nazjum poznałem wiele świetnych osób, 
są wśród nich nie tylko moi rówieśnicy, 
ale i dorośli – nauczyciele i pracownicy 
szkoły. Przez te trzy lata nie można było 
się nudzić, były wycieczki, rajdy, biwaki, 
projekty, zawody, dyskoteki, różne koła 

zainteresowań, chór, zajęcia sportowe 
i masa innych zajęć rozwijających nasze 
zainteresowania i talenty”.

Jak widzicie, dla nikogo ten czas nie 
był czasem zmarnowanym. Gimna-
zjum nr 1 zapewniło nam wiele wspa-
niałych chwil, które będziemy wspo-
minać do końca życia. Nauczyliśmy się 
dążyć do wyznaczonych celów, osiąga-
liśmy sukcesy, ale i z dumą każdy z nas 
przyjmował porażki. Trudno będzie 
przyzwyczaić się do nowego środowi-
ska po tym, czego doświadczyliśmy 
w „Jedynce”. W imieniu moim i reszty 
trzecioklasistów chciałabym podzię-
kować nauczycielom i innym pracow-
nikom naszego gimnazjum. Będziemy 
tęsknić…

„SPORT W JEDYNCE”
Wiktoria Paruzel

O tym, że sport to zdrowie, wiemy już od dzieciństwa. Wszyscy 
jesteśmy aktywni, wykonując różne czynności, np. idąc do 

szkoły, wchodząc po schodach, jadąc na rowerze czy uczestnicząc 
w zajęciach wychowania fizycznego. Jednak są sporty, które 
wymagają wielu treningów i odpowiedniego przygotowania.
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Sportowe osiągnięcia uczniów G1 
w różnych dyscyplinach (m.in. badmin-
ton, tenis stołowy i piłka siatkowa) są 
znane nie tylko w naszej szkole, ale tak-
że w mieście, powiecie i województwie. 
W minionym roku szkolnym nasi bad-
mintoniści K. Blachińska, K. Szlęk, K. 
Napora i D. Sokoliński pod opieką pana 
M. Warzyńskiego wywalczyli indywidu-
alnie i drużynowo pierwsze miejsca w:

•	 Miejskim Turnieju Badmintona,
•	 Jurajskiej Lidze Badmintona,
•	 Rejonowym Turnieju Badmintona,
•	 Turnieju Badmintona Grand Prix Dą-

browy Górniczej.

W naszym gimnazjum można brać 
udział w następujących zajęciach sporto-
wych: piłka siatkowa dziewcząt i chłop-
ców, piłka koszykowa dziewcząt i chłop-
ców, tenis stołowy dziewcząt i chłopców, 
pływanie dziewcząt i chłopców, badmin-
ton dziewcząt i chłopców, piłka nożna 
dziewcząt i chłopców. Prowadzone są rów-
nież zajęcia na lodowisku, jak również bie-
gi terenowe i zajęcia fitness. Każdy uczeń 
może wziąć udział w wybranych przez sie-
bie zajęciach (niektórzy uczniowie i uczen-
nice korzystają z kilku zajęć sportowych).

Co roku nasza szkoła bierze udział 
i organizuje wiele zawodów i turnie-
jów w różnych dyscyplinach sporto-
wych. Nasi sportowcy mogą się wykazać 

w grach zespołowych, w sportach indy-
widualnych i drużynowych.

Zajęcia wychowania fizycznego 
w Gimnazjum nr 1 w tym roku szkolnym 
przebiegały pod hasłem „Ćwiczyć każdy 
może”. Jest to akcja organizowana w ra-
mach „Roku Szkoły w Ruchu”, a jej celem 
jest nie tylko rozwijanie zdolności fizycz-
nych, ale i rywalizacja fair play.

Aby zajęcia sportowe były ciekawe, ko-
rzysta się na nich z nowych przyborów 
oraz stosuje się ciekawe formy i metody 
ćwiczeń. Korzystamy również z obiek-
tów sportowych na terenie naszego mia-
sta. Dlatego podczas sezonu zimowego 
prowadzone były zajęcia sprawnościo-
wo-zdrowotne na lodowisku w ramach 
alternatywnych form wychowania fi-
zycznego. Systematycznie G1 współpra-
cuje z OSiR-em w Zawierciu, dzięki cze-
mu możemy korzystać z takich obiektów, 
jak lodowisko i hala „Wymiennik”. Za-
praszamy wszystkich do naszej fotogale-
rii na stronie internetowej szkoły!

Aby podnieść aktywność sportową 
w gronie rodziny, podczas „Nocy w szko-
le” odbyły się gry i zabawy dla dzieci 
i rodziców. Mogliśmy wziąć udział w: 
rozgrywkach piłki siatkowej, piłki koszy-
kowej, tenisa stołowego, rzutu do celu, 
torze przeszkód, torze wyścigowym oraz 
przeciąganiu liny.

Nie można też zapomnieć o pieszych 
i rowerowych rajdach, które z zapałem 

prowadzi pan Wojciech Latacz. Każde-
go roku odbywa się kilkanaście takich 
niezapomnianych wypraw. Naszą spe-
cjalnością jest sport masowy. Nieprzy-
padkowo więc w tym roku szkolnym po 
raz kolejny zdobyliśmy I miejsce w X Ro-
dzinnym Biegu Ulicznym o Puchar Pre-
zydenta Miasta Zawiercia.

Tradycją sportową naszej szkoły są 
też gry i zabawy podczas pierwszego 
dnia wiosny. W tym roku były to roz-
grywki w piłkę siatkową, nożną oraz za-
bawy: rowerowy tor przeszkód, turniej 
piłki wodnej, rzut do celu na basenie. 
Atrakcją w czasie takich zajęć rekreacyj-
nych są liczne nagrody, które otrzymu-
jemy w ramach aktywnej współpracy 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruch Dro-
gowego w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich za-
interesowanych i chętnych do uczestnic-
twa w wybranych przez siebie dyscypli-
nach, bowiem sport to nie tylko zdrowie, 
ale również dużo zabawy, współpracy 
z kolegami i satysfakcji. Mam nadzieję, 
że dołączycie do grona naszych sportow-
ców obecnych na zdjęciu.

Dziękuję pani Katarzynie Witczyk za 
poświęcenie czasu i udzielenie mi szcze-
gółowych informacji dotyczących projek-
tów realizowanych w ramach wychowania 
fizycznego.
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MAGIA W NASZEJ KUCHNI
Kacper Kruz

Gusty kulinarne są różne. Jedni lubią kuchnię francuską, inni 
polską lub chińską... A w naszej szkolnej stołówce każdy może 

znaleźć coś dla siebie, zawsze mamy smaczny, świeży i zdrowy obiad. 
Dlatego chciałbym przedstawić osoby, które odpowiadają za jego 

przyrządzenie. Jest to kucharka pani Lidia Chmielewska oraz pomoc 
kuchenna pani Marta Grajdek. Postanowiłem porozmawiać z nimi 

i zajrzeć tam, gdzie zawsze jest ciepło i przyjemnie pachnie.

 ▸ Skąd się wzięło u Pani zamiłowanie 
do gotowania?
 ▸ Lidia Chmielewska: Zaczęło się bar-

dzo wcześnie i początkowo polegało na 
obserwowaniu, jak mama gotowała co-
dzienny obiad. Potem zachęcała mnie do 
pomagania w kuchni, aż wreszcie zaczę-
łam sama gotować.

 ▸ Co przeważnie dzieci lubią jeść na obiad?
 ▸ Marta Grajdek: Uczniów dzielimy na 

lubiących słodkie dania oraz tych, któ-
rzy wolą zjeść tradycyjny, mięsny po-
siłek, dlatego każdy rodzaj obiadu ma 
swoich zwolenników.

 ▸ Jak udaje się Paniom ugotować obiad 
za tak niską cenę?
 ▸ L. C.: Żeby ugotować obiad za tak niewiel-

ki wkład, trzeba mieć wprawę i trochę magii.

 ▸ A tę magię skąd Panie wzięły?
 ▸ M. G.: Oczywiście ze szkoły. Pra-

ca w kuchni wymaga odpowiedniego 
przygotowania. Takie przygotowanie 
daje m.in. Technikum Żywienia Zbio-
rowego w Katowicach oraz kursy ku-
linarne.

 ▸ Wszystkie przepisy i receptury obia-
dów mają panie ze szkoły i kursu, np. 
placek à la pizza?
 ▸ L. C.: Dużo nauczyłyśmy się w szko-

le, ale człowiek uczy się przez całe 
życie. Po przepisy często sięgamy 
do Internetu. Tam też znalazłyśmy 
recepturę na wasz ulubiony placek. 
Niezastąpione są również przepisy 
i wskazówki kulinarne przekazywane 
z pokolenia na pokolenie przez nasze 
mamy i babcie.

 ▸ Co Panie najczęściej gotują na obiad 
u siebie w domu?
 ▸ L.C.: Najczęściej gotuję to, co lubią 

i o co proszą członkowie mojej ro-
dziny. Oczywiście, jak wszyscy, mają 
oni swoje ulubione dania, które sta-
ram się przygotować, jeśli czas na to 
pozwoli.

 ▸ Dziękuję za rozmowę.

Dobrze, że w naszej szkole można 
zjeść zdrowe, smaczne i tanie obiady (je-
den obiad kosztuje 3,20 zł). W „Jedyn-
ce” stołuje się w świetlicy jedna trzecia 
uczniów. Na pewno wyjdzie nam to na 
zdrowie. Smacznego!
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