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Wydawca:

Dobiega końca projekt „Młodzieżowa Akademia Obywatel-
ska”. W ręce czytelników przekazujemy czwarty i ostatni numer 
gazetki szkolnej wydawanej w ramach projektu. Raz jeszcze 
uczniowie z 10 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z te-
renu 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 Pospieszal-
ski), debaty z samorządowcami, postaciami lokalnego biznesu 
oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, dwa wy-
jazdy dziennikarskie do Łodzi (relacja z wycieczki znalazła się 
w czasopiśmie „Zawiercianin” nr 19), a uczniowie intensywnie 
pracowali przy tworzeniu materiałów dziennikarskich.

W ostatnim projektowym numerze „Stefana” kilka tek-
stów dotyczy talentów i pasji uczniów zarówno I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Żeromskiego, jak i innych szkół. 
Młody raper, Karol Wolszakiewicz, opowiada o swoim zain-
teresowaniu muzyką. W gazetce znaleźć można także teksty 
o innych pasjach – o jeździectwie, fotografowaniu Zawiercia 
oraz piłce ręcznej. Nie brakło także relacji z dwóch ważnych 
szkolnych wydarzeń – zakończenia roku szkolnego dla klas 
trzecich, a także dni otwartych.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół an-
gażowało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, których 
celem było zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. Niniej-
sze 12 stron jest kolejnym i zarazem ostatnim w ramach projek-
tu efektem prac uczniów. Najważniejszy efekt całego 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, nama-
calną. Oto bowiem zaangażowani w tworzenie gazetki młodzi 
ludzie mieli okazję poznać znaczenie słowa „odpowiedzialność”, 
m.in. za termin oddania tekstu do gazetki i za słowa w napisa-
nych przez siebie artykułach. A odpowiedzialność to wszakże 
jedna z najważniejszych cech społeczeństwa obywatelskiego, 
które chcemy budować.
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28 kwietnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Zawierciu odbyło się za-
kończenie roku klas trzecich. Był to 
zapewne pamiętny dzień dla naszych 
uczniów. Tradycją naszej szkoły jest 
pożegnanie maturzystów w trochę 
inny sposób. Śmiem powiedzieć, iż 
była to gala, a nie zwykłe zakończenie. 
W tym roku przygotowanie tego wy-
darzenia zostało przydzielone klasie 

II D i II E. Było to nie lada wyzwanie. 
Przygotowania trwały długo, ale finał 
był zaskakujący.

Abiturienci, wchodząc na salę, do-
stali tzw. czapki absolwenta, które od 
razu założyli. Na początek część oficjal-
na – krótkie przemowy, podziękowania, 
podsumowania i rozdanie nagród oraz 
dyplomów za dobre wyniki w nauce już, 
niestety, byłych uczniów naszej szkoły. 

Następnie część artystyczna – krótkie, 
jakże spektakularne przedstawienie 
uczniów z klas drugich, i oczywiście wrę-
czenie JABŁEK STEFANA w kategoriach 
takich jak: Geniusz, Celebryta, Talent, 
Metamorfoza czy Najlepsi Przyjaciele. 
Nie obyło się oczywiście bez życzeń od 
nauczycieli i uczniów z całej szkoły. Ma-
turzyści mogli również usłyszeć słowa 
otuchy od znanych i cenionych 

KONIEC JEST NASZYM 
POCZĄTKIEM

Dagmara Liberska

Czas pędzi nieubłagalnie. Przychodzi taki moment, kiedy trzeba pożegnać 
się z codziennością, którą przeżywaliśmy do tej pory. Koniec z porannym 

budzikiem. Dla maturzystów z I LO im. Stefana Żeromskiego nadszedł czas, 
by powiedzieć: „ŻEGNAJ, »ŻEROM«!”. Za nimi zakończenie roku szkolnego, 

przed nimi MATURA. Z jednej strony uśmiech na twarzach, bo przecież 
przed nimi pięć miesięcy wakacji, a z drugiej smutek. Tak trudno rozstać się 

z ukochaną szkołą, z ludźmi, z którymi widywali się codziennie na przerwach.
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osób, m.in. od Andrzeja Seweryna czy 
od trzech przesympatycznych panów 
z Kabaretu Paranienormalni. Życzenia 
widzieliśmy na dużym ekranie. Wszyst-
ko było zapięte na ostatni guzik i poszło 
zgodnie z planem, a atmosfera na sali 
była cudowna. Całe wydarzenie zosta-
ło uwiecznione – tylu paparazzi! Każdy 
chętnie pozował do zdjęć i mógł znaleźć 
się w blasku fleszy. Jesteśmy pod wra-
żeniem całego show. Emocje jeszcze nie 
opadły – maturzyści z niecierpliwością 
będą wyczekiwać wyników egzaminów. 
Zapewne niejednemu trzecioklasiście 
łza spłynęła po policzku.

Absolwenci, w tej szkole zmienili-
ście się z dzieciaków w osoby dojrzałe, 
pełnoletnie, z dziewczynek w kobiety 
i z chłopców w prawdziwych mężczyzn. 
Teraz zostały Wam wspomnienia, któ-
rych nikt nie zabierze. – „Trzy lata spę-
dzone w »Żeromskim« będę wspominać 
bardzo miło, poznałem tu świetnych lu-
dzi i przeżyłem niezapomniane chwi-
le. Nie zapominajmy też tego, że dużo 
się nauczyłem, chodząc do tej szko-
ły, co, mam nadzieję przełoży się na 
moje wyniki z egzaminu maturalnego. 
Również bardzo miło zaskoczyło mnie 

zaangażowanie klas drugich. Pomysł na 
»abstrażerom« był strzałem w dziesiąt-
kę” – mówi Dawid Gołuchowski, uczęsz-
czający do klasy III C. – „Trudno nam 
się będzie rozstać z tymi wspaniałymi 
ludźmi. Minęły nam najlepsze i bez-
troskie lata w liceum, przed nami sa-
modzielne wybory. Bardzo miło będę 
wspominać tę szkołę” – stwierdziła 
Anna Wnuk z klasy III E.

Mamy nadzieję, Drodzy Maturzy-
ści, że zapamiętaliście ten dzień na 
długo i będziecie miło wspominać 
trzy lata w „Żeromie”. Coś się koń-
czy, coś zaczyna. Przed Wami egza-
min dojrzałości, a później niełatwe 
do podjęcia w życiu decyzje. Życzy-
my Wam powodzenia na maturze, do-
stania się na wymarzone studia, sa-
mych sukcesów, szczęścia, a przede 
wszystkim udanych zasłużonych wa-
kacji. A nam, uczniom z klas pierw-
szych i drugich, będzie Was brako-
wać. Przecież to Wy oprowadzaliście 
nas po całej szkole, pokazaliście nam 
różne zakamarki „Żeromskiego”, i to 
Wy daliście nam cenne rady. Dzięku-
jemy! To już jest koniec, dobiegliście 
do mety, gratulujemy!

ZAWIERCIA OCZAMI 
FOTOGRAFA

Przemysław Wojtysiak

Z Panem Andrzejem Jakubowskim – fotografem, właścicielem zakładu 
fotograficznego w Zawierciu – rozmawia Przemyslaw Wojtysiak.

 ▸ Jak zaczęła się Pana historia związa-
na z zakładem fotograficznym?

Andrzej Jakubowski: Założycie-
lem firmy był mój dziadek, Bolesław 
Jakubowski. Założył ja w 1934 r. Na-
stępnie zakład fotograficzny był ko-
lejno prowadzony przez mojego tatę 
Józefa Jakubowskiego, później prze-
ze mnie, a teraz przejęła go moja cór-
ka Joanna Jakubowska. Mój dzia-
dek założył dwa zakłady znajdujące 
się przy ulicach Kościuszki i 3 Maja. 
Po zmianie ustroju jeden zakład zo-
stał zlikwidowany. Zakład prowa-
dzony obecnie przez moją córkę jest 

w Zawierciu jedną z czterech firm, 
które są nadal prowadzone od lat 30. 
XX w. Obecnie znajduje się on przy 
ulicy Sikorskiego 12.

 ▸ Jak Pana zdaniem zmieniało się Za-
wiercie na przestrzeni lat?
 ▸ Zawiercie uległo dużej przemianie, 

powstało wiele firm. W styczniu 1962 
r. oddano do użytku szpital, w latach 
60. i 70. wybudowano wiele osiedli 
mieszkaniowych, chociażby osiedle 
Zuzanka, powstały basen, MOK, Sta-
dion 1000-lecia, później hala spor-
towa przy ulicy Wierzbowej. Jednak 

mimo rozbudowy zniszczono wiele 
miejsc, które nadawały miastu pięk-
ny charakter. Nasze miasto posiadało 
park ze stawem, na którym mieściła 
się fontanna, własną ptaszarnią i ka-
wiarnią, gdzie mieszkańcy spędza-
li wolne chwile. W ostatnim czasie 
zrobiono bardzo dużo dla Zawiercia: 
odrestaurowano dworzec PKP, wy-
budowano fontannę w centrum mia-
sta, uproszczono ruch miejski, budu-
jąc ronda, ale są także miejsca, które 
istnieją bardzo długo i prawie w ogóle 
się nie zmieniły, np. zabudowa ulicy 
Marszałkowskiej. Bardzo ważne jest 
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także to, że w Zawierciu powstają ho-
tele, restauracje, miejsca, gdzie można 
spędzić wolny czas, co przyciąga wie-
lu turystów. Zatrzymują się oni w Za-
wierciu jako mieście, w którego okolicy 
znajduje się przepiękna Jura Krakow-
sko-Częstochowska.

 ▸ Czym według Pana Zawiercie może 
się poszczycić?
 ▸ Miasto, w którym mieszkamy, po-

siada wiele zabytków przedwojennych, 
nadających mu szczególne znaczenie. 
Na pewno możemy poszczycić się ba-
zyliką św. Piotra i Pawła, Pałacykiem 
Szymańskiego, starą łaźnią miejską, 
mostem na rzece Warcie przy ulicy 
Marszałkowskiej, cmentarzem żydow-
skim. Według mnie obiekty te są wizy-
tówką Zawiercia.

 ▸ Można powiedzieć, że zna Pan Za-
wiercie od podszewki. Z całą rodziną 
jesteście związani z tym miastem przez 
fotografie. Czy Zawiercie sprzyja wyko-
nywaniu zdjęć?
 ▸ W Zawierciu znajduje się wiele ciekawych 

i inspirujących plenerów, które dobry foto-
graf dostrzeże i zrobi genialne zdjęcia.

WOLWO
Nikola Niepsuj

Ma 17 lat, 20 000 odsłon jednego ze swoich kawałków, ponadto 
dwa tysiące lajków na swoim fanpage’u! Za sobą ma współpracę 
z artystami utalentowanymi i znanymi w rapowym środowisku.

Mowa o nastolatku, uczniu I LO 
w Zawierciu, Karolu Wolszakiewiczu, 
znanym pod pseudonimem artystycz-
nym Wolwo, który ustawił sobie po-
przeczkę bardzo wysoko. Chce osiągnąć 
sukces i rozwijać się w tym, co kocha, 
czyli w rapie.

 ▸ Dlaczego Wolwo?
 ▸ Karol Wolszakiewicz: Wolwo – to 

pseudo towarzyszy mi od czasów podsta-
wówki. Wzięło się chyba od pierwszych 
liter nazwiska.

 ▸ Czym jest rap?
 ▸ Rap to jeden z elementów kultury 

hip-hop.

 ▸ Nie tak dawno brałeś udział w kon-
kursie Żywy Rap. Opowiedz coś o tym.
 ▸ Żywy Rap to nowy wynalazek, kon-

kurs, który ma za zadanie wyłonić naj-
lepszego młodego obiecującego rapera. 
Składa się z czterech etapów, do któ-
rych trzeba odpowiednio się przygoto-
wać (napisać kawałek, wyszlifować go 
i zaprezentować na scenie). W skład jury 
wchodzą: WdoWa, Bilon, BPP, Peja, Wu-
jek Samo Zło. Główna nagroda to moż-
liwość nagrania legalnej płyty w dobrze 
prosperującej wytwórni Hemp Records. 
Udział w Żywym Rapie to dla mnie nie-
samowita przygoda. Podczas progra-
mu poznałem wielu ludzi takich jak ja, 
odczuwających miłość do rapu. Dzięki 

udziałowi w konkursie miałem możli-
wość wejścia na scenę i zaprezentowa-
nia swojego rapu przed jury złożonym 
z liczących się muzyków polskiej sceny. 
Oprócz nauki pokonywania własnego 
strachu dostałem szansę na konfronta-
cję mojego „produktu” z opinią wielu lu-
dzi. Żywy Rap dał mi możliwość pokaza-
nia się większej grupie ludzi. Polecam to 
każdemu artyście!

 ▸ Co powiedziało o tobie jury? Docenili 
twoją twórczość?
 ▸ Podczas nagrywania programu Żywy 

Rap 2 jurorzy docenili moją twórczość. 
Generalnie jestem bardzo zadowolony 
z obrotu spraw. Jury przekazało wiele 
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cennych informacji na temat moich 
umiejętności, z czego większość była 
na plus, co dla mnie było bardzo mo-
tywujące. Wybierając się do tego pro-
gramu, liczyłem także na słowa kon-
struktywnej krytyki. Jestem młody, 
każdy musi popełniać jakieś błędy, 
aby móc je naprawić i w konsekwen-
cji oddać słuchaczom kompletny pro-
dukt.

 ▸ Dlaczego akurat rap spośród tak wie-
lu innych gatunków muzycznych?
 ▸ Zaczęło się od pierwszych kawałków 

rapowych, które usłyszałem. Od zawsze 
mnie to kręciło. Po jakimś roku słucha-
nia rapu non stop, zdecydowałem, że 
temu poświecę większość swojego czasu. 
Wykształciłem w sobie po prostu taką 
hiphopową osobę i do dzisiaj ten gatu-
nek muzyczny jest dla mnie na pierw-
szym miejscu.

 ▸ Pierwszy ulubiony rapowy wykonawca?
 ▸ Może powiem coś o polskich wyko-

nawcach, których moim zdaniem nale-
ży wymienić. Zdecydowanie Hemp Gru. 
To skład z Warszawy, z mojego osiedla, 
z mojej dzielnicy. Tam po raz pierwszy 
ich usłyszałem. To była muzyka, która 
do mnie przemówiła. Jako młody dzie-
ciak potrzebowałem jakichś wzorców do 
naśladowania, autorytetów.

 ▸ Znasz się z członkami grupy Hemp Gru?
 ▸ Po konkursie Żywy Rap lepiej poznałem 

się z Bilonem i bardziej wsiąknąłem w to 
środowisko. Poznałem się z tymi ludź-
mi, wzajemnie się spropsowaliśmy – po-
chwaliliśmy swoją twórczość. 

 ▸ Jak to się stało, że mieszkasz w oko-
licy Zawiercia, w Rzędkowicach, będąc 
rodowitym warszawiakiem?
 ▸ Rzędkowice wzięły się z przeprowadz-

ki rodziców. Urodziłem się i wychowa-
łem w Warszawie, a przeniosłem tutaj 
ze względu na pasję mojego taty, któ-
rą jest wspinanie się. Jego marzeniem 
było postawić dom na Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej. Właśnie dlatego 
znalazłem się tutaj.

 ▸ Nie masz żalu do losu o to, że jesteś 
tutaj, a nie w stolicy? Nie wydaje ci się, 
że tam mogłoby być ci łatwiej rozwi-
nąć skrzydła?
 ▸ Myślę, że to wszystko zależy ode mnie. 

Sądzę, że jeśli na samym starcie nie do-
stałbym takiego kopniaka, utrudnie-
nia w moim rozwoju, szlifowaniu pasji, 
to chyba nie wciągnąłbym się w to aż 
tak bardzo. To dało mi wiele motywa-
cji. Chciałem udowodnić, że mimo iż 
jestem od tego odcięty, i tak dam radę 
i do czegoś dojdę. Nie mam żalu, abso-
lutnie. Zamierzam tam wrócić w swoim 

czasie, po ukończeniu liceum, i tam 
spróbować coś zdziałać. A skoro tam 
pojadę już z jakimś bagażem doświad-
czenia, to może mój powrót do stolicy 
zaowocuje płytą.

 ▸ Twoje początki?
 ▸ Zaczynałem od nagrywania u kolegi 

z klasy. Nagrywka w pokoju, w domu. Na-
grywaliśmy na tanim mikrofonie, prak-
tycznie bez żadnych obróbek dźwięku, 
bez żadnych zabaw. To, co udało się na-
grać, było w kawałku, i właściwie tak się 
to wszystko kręciło.

 ▸ Pierwszy kawałek, który został na-
grany już nie amatorsko, ale w studiu, 
z którym współpracujesz do dziś?
 ▸ Nagrałem EP, czyli skróconą wersję 

albumu. Sześć numerów w profesjonal-
nych warunkach, za kasę od znajomych. 
Z czasem wszystko się przekształciło 
w naszą wspólną pracę i robimy to do 
dzisiaj we trzech.

 ▸ Niektórzy twój sukces łączą z pie-
niędzmi. Zarzucają ci, że gdyby nie 
one, twój sukces nie byłyby tak szyb-
ki i wielki.
 ▸ Myślę, że to nie jest ważna kwestia 

odnośnie do mojej osoby. Zawsze tak 
jest, że człowiek spotyka się z kryty-
ką, nieważne, czy robi rap, czy tańczy. 
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Osoby chcące robić coś innego, chcące 
osiągnąć coś więcej, zawsze będą spo-
tykać się z krytyką. Ja się z tym liczy-
łem od początku. Mój tata jest w stanie 
zagwarantować mi normalne, godne 
życie, kupić ciuch i nakarmić, ale to nie 
jest nic złego! I jeśli ktoś widzi w tym 
problem, to ja nie poświęcam takiej 
osobie czasu i nie rozmyślam nad tym 
zbyt długo.

 ▸ Czyli zarzuty dotyczące pieniędzy nie 
mają podstaw. To, że się rozwijasz, ro-
bisz karierę, pochodzi tylko z twojej 
ciężkiej pracy? Za pieniądze nie da się 
kupić „zajawki”, talentu…
 ▸ Absolutnie tak. Ale są i tacy ludzie, któ-

rzy często nie mając podstaw, czasem na-
wet nie zasługując na coś, dzięki pienią-
dzom i koneksjom odnoszą sukces.

 ▸ Trudno jest się rozwijać, będąc nasto-
latkiem?
 ▸ Dobre pytanie. Bardzo trudno. Jest 

to najtrudniejsza sprawa, z jaką do tej 
pory muszę się borykać. Muszę połą-
czyć – nie powiem, że życie prywatne, 
bo w tym momencie to właśnie rap nim 
jest – ale obowiązek szkolnictwa, na-
ukę, obowiązki w domu, treningi, no 
i pisanie, tworzenie. Bardzo ciężko się 
jest rozwijać. 

 ▸ Skąd bierze się w tobie tyle siły, sa-
mozaparcia, żeby w tak młodym wieku 
odnosić sukcesy i tak wytrwale dążyć 
do wyznaczonych celów?
 ▸ Każdy, kto zaczyna, reprezentuje 

poziom niski lub średni, i to, czy ktoś 
stworzy coś, co „ma ręce i nogi”, czy 
będzie to brzmiało, zależy od samo-
zaparcia i konsekwencji w działaniu. 
Oczywiście musiałem zacząć, żeby 
móc popełniać błędy i czegoś się na-
uczyć. Wyciągnąć wnioski, nagrać coś 
dobrego. Uważam, że w Polsce rap jest 
na przeciętnym poziomie i trzeba to 
zmienić. Zacząłem wcześniej, by kie-
dyś móc być na bardzo wysokim pozio-
mie, żeby mieć więcej czasu na progres 
i popełnianie błędów.

 ▸ Jaki jest twój przepis na sukces? Jak 
robisz to, że do środowiska twoich fa-
nów przybywa coraz więcej ludzi? Jak 
sprawiasz, że ludzie, którzy na ogół nie 
są fanami tego rodzaju muzyki, kibicu-
ją ci, słuchają cię?
 ▸ Są tacy ludzie? Naprawdę? Nie wiedzia-

łem. Na pewno znajomi, którzy kibicowa-
li mi na samym początku. Zacznijmy od 

tego, że osób, które były rzeczywiście za 
tym, co robię, chciały, żebym się spełniał 
i samorealizował, było niewiele. Obec-
nie jest sporo osób, które rzeczywiście 
mówią, że lubią mnie puścić, posłuchać. 
Myślę, że to wszystko z czasem się jesz-
cze jakoś rozkręci. Na samym początku 
przede wszystkim narzeka się na to, że 
nie ma specjalnie możliwości przedsta-
wienia swojej muzyki szerszej grupie 
ludzi. Trudne jest też to, że jeśli ludzie 
z twojego otoczenia niekoniecznie słu-
chają rapu, hip-hopu, to kiedy sprawdzą 
twój materiał, nie będą szczególnie usa-
tysfakcjonowani i fachowi w ocenie.

 ▸ Przekładasz swoje życie na kawałki?
 ▸ Oczywiście, bez tego nic by nie było. 

Rap słynie z tego, że jest to jedyna au-
tentyczna muzyka. Tylko tam możemy 
usłyszeć, co artysta naprawdę przeży-
wa. W żadnej innej muzyce nie znaj-
dziemy tyle prawdy i szczerości. Boli 
mnie to, że ludzi utożsamiają hip-hop, 
rap, z jakąś wulgarną grupą ludzi z ły-
symi głowami, luźnymi dresami itd. 
A przecież wszędzie trafiają się ludzie, 
którzy nie potrafią się zachować, robią 
z siebie pośmiewisko. Są wykonawcy, 
którym należy poświęcić bardzo wie-
le uwagi, i są tacy, których w ogóle nie 
należy odpalać.

 ▸ Do którego ze swoich kawałków czu-
jesz największy sentyment?
 ▸ Do zwrotki z konkursu Pompuj Rap 3. 

Wybrałem ją, ponieważ cała sytuacja 
była rozegrana w trzy godziny. W tym 
czasie napisałem kawałek, nagrałem 
go, a jeszcze w międzyczasie nagrali-
śmy klip. To jest niesamowite. Miałem 
ostatni dzień do wysłania tej zwrotki 
ludziom, którzy je zbierali, i w ostat-
nim dniu wszystko ogarnąłem i wy-
puściłem. Myślę, że fajnie wyszło, lu-
dziom się podobało i że zapamiętam to 
na bardzo długo.

 ▸ Marzenie związane z rapem?
 ▸ Móc kiedyś godnie żyć, utrzymywać się 

z tego.

 ▸ Marzenie nagrania z…?
 ▸ Jest wielu taki artystów. Myślę, że naj-

większym marzeniem, które może być 
spełnione i mam nadzieję, że mi się uda, 
to będzie nagranie z Hemp Gru, czyli ze-
społem, od którego zaczynałem.

 ▸ Jak wyobrażasz sobie siebie za 10 lat?
 ▸ Wydaje mi się, że nagram do 10 lat pły-

tę. Mam również nadzieję, że to, co robię, 
moja muzyka, stanie się bardziej rozpo-
znawalna przez ludzi.
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Sprawdzając definicję tej gry, moż-
na dowiedzieć się, że piłka ręczna to 
zespołowa dyscyplina sportu, czyli gra 
drużynowa, która uprawiana jest na ca-
łym świecie przez kobiety i mężczyzn. 
W grze biorą udział dwie drużyny po 
siedmiu zawodników każda. Celem gry 
jest wrzucenie piłki ręką do bramki 
przeciwnika. Zawodnicy (oprócz bram-
karzy) nie mają prawa zrobić więcej niż 
trzech kroków z piłką w rękach, czego 
konsekwencjami są bieg z kozłowaniem 
i liczne podania. Bramkarz wychodząc 
z pola bramkowego, staje się zwykłym 
zawodnikiem i obowiązują go wte-
dy takie same prawa jak pozostałych 
zawodników.

Aby jednak móc lepiej poczuć ten wy-
jątkowy klimat piłki ręcznej, zapoznaj-
my się z wypowiedziami ucznia nasze-
go liceum, Aleksandra Wyderki, który 
mimo iż jest w tym sporcie początkujący, 
wie o nim sporo.
 ▸ Dlaczego zdecydowałeś się trenować 

piłkę ręczną?
 ▸ Aleksander Wyderka: Do tego, by roz-

począć treningi i w ogóle zainteresować 
się tą dyscypliną sportu, zachęcili mnie 
nowo poznani koledzy z klasy, którzy 
należą do zawierciańskiego klubu piłki 
ręcznej – Viretu. Po rozmowach z nimi 
na temat tej gry wydała mi się ona dość 
interesująca. Poza tym w naszej szkole 
jest wielu chłopaków, a także dziewczyn, 

którzy grają w piłkę ręczną, co dostarczy-
ło mi jeszcze większej motywacji. Dodat-
kowo zachęcił mnie fakt, że mój kolega 
z klasy również ma w planach zapisanie 
się na treningi, więc ucieszyłem się, iż 
nie będę zaczynał sam. Za jakiś czas kole-
dzy przynieśli do szkoły swoje stare piłki, 
poodbijaliśmy nimi trochę na korytarzu, 
i wtedy już ostatecznie stwierdziłem, że 
chcę spróbować.

 ▸ Początkujący gracze od razu dają 
sobie radę? Czy raczej muszą uzbro-
ić się w cierpliwość, zanim osiągną 
jakieś efekty?
 ▸ Oczywiście na początku zaznaczę, że 

nie należy porównywać osób, które 
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PIŁKA W GRZE
Patrycja Widawska

Piłka ręczna jest dyscypliną sportową, która w ostatnim czasie stała się 
popularna, a coraz więcej młodych ludzi z chęcią rozpoczyna jej trenowanie. 

W samym „Żeromskim” z roku na rok liczba osób trenujących ten sport, 
zarówno dziewcząt, jak i chłopców, stale wzrasta. Nasze liceum może pochwalić 

się wieloma osiągnięciami, chociażby pierwszym miejscem chłopców na 
Spartakiadzie w tym roku szkolnym czy zdobytym tytułem wicemistrzów Śląska.
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ćwiczą od małego, z kimś, kto dopiero 
zaczyna trening w wieku, przykładowo, 
szesnastu lat. Ten wiek jest zresztą tro-
chę za późny do tego, by zacząć grać. Sam 
tak zacząłem i żałuję, że wcześniej nie 
zrodziła się we mnie myśl o treningach, 
jednak jeśli ktoś już zdecyduje się rozpo-
cząć przygodę z piłką ręczną dość późno, 
z biegiem czasu, po dużej liczbie trenin-
gów, widać u niego postępy. Wielu takich 
zawodników jest również w stanie osią-
gnąć dużo sukcesów. Gdy młodsze osoby 
zaczynają przygodę z tą dziedziną spor-
tu, od początku zmagają się z wszelkimi 
trudnościami, od małego poznają zasady, 
doskonalą technikę, a także mają szansę 
wypróbować siebie na różnych pozycjach 
w grze i stwierdzić, do której najlepiej się 
nadają. Ciężko jest dorównać rówieśni-
kom, którzy zaczęli od małego, samemu 
zaczynając jako nastolatek, aczkolwiek 
wskutek regularnych treningów jest to 
jak najbardziej możliwe.

 ▸ Piłka ręczna uznawana jest za jedną 
z najbardziej agresywnych dyscyplin 
drużynowych. Czy to prawda?
 ▸ Spróbuję wyjaśnić, dlaczego takie 

przekonanie istnieje, posiłkując się po-
równaniem piłki ręcznej do gry w pił-
kę nożną. Większą kontrolę nad piłką 
zawodnik ma wtedy, gdy rzuca ją do 
bramki ręką, a nie kopie nogą, dlatego 
też bramkarz w piłce ręcznej musi być 
bardziej czujny, a obrona wzmocniona, 
co z kolei wiąże się z zaciętą obroną 
piłki i niedopuszczeniem do zdobycia 
bramki przez przeciwnika. Napastnicy 
wówczas bardzo rywalizują z obrońca-
mi. W zasadach gry dopuszczony jest 
bliski kontakt fizyczny między zawod-
nikami, dlatego bardzo często wystę-
pują liczne kontuzje, potyczki, szarpa-
niny itp. I właśnie dlatego piłka ręczna 
może być uznawana za sport brutalny. 
Dowodem na to jest przypadek piłkarza 
grającego w reprezentacji Polski – Ka-
rola Bieleckiego, który podczas jednego 
z meczów został mocno i trwale zranio-
ny w oko, co przyczyniło się do częścio-
wego kalectwa.

 ▸ Uważasz, że każdy może uprawiać 
tę dyscyplinę sportową, czy są może 
jakieś ograniczenia, z którymi trzeba 
się liczyć?
 ▸ Sądzę, że raczej każdy, kto ma ocho-

tę rozpocząć trenowanie piłki ręcznej, 
może to zrobić i jakieś konkretne ogra-
niczenia tutaj nie występują. Można 
jedynie brać pod uwagę to, że w grze 

zawodnicy zajmują różne pozycje, co 
z kolei wiąże się z predyspozycjami fi-
zycznymi danej osoby, takimi jak masa 
ciała, wzrost. Im bliżej skrzydła na bo-
isku, po którym poruszają się zawodnicy, 
tym muszą być oni szybsi i zwinniejsi, 
a zawodnicy grający pośrodku wykazu-
ją się zazwyczaj większą masą ciała, co 
wiąże się z obroną piłki. A ogólnie mó-
wiąc, moim zdaniem każdy może upra-
wiać ten sport, zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni, nastolatkowie i dzieciaki, 
szczuplejsi i ci lepiej zbudowani.

 ▸ Co najlepszego jest dla ciebie w piłce 
ręcznej?
 ▸ Dla mnie najlepsze w piłce ręcznej jest 

uczucie, gdy trafi się bramkę, wiedząc, 
że bramkarz przeciwnej drużyny jest na 
wysokim poziomie. A zdecydowanie naj-
lepsza bramka to taka, którą rzucimy 
nie z tzw. kontry, czyli momentu sam 
na sam z bramkarzem, lecz taka, która 

rzucona zostanie zza bloku, gdy piłka 
minie kilku zawodników łącznie z bram-
karzem. Jest to bramka dająca dużą sa-
tysfakcję, gdyż zdobyliśmy punkt mimo 
szczelnej zasłony. Drugim najlepszym 
uczuciem jest obrona piłki, gdy przeciw-
nik rzuca, a zawodnikowi uda się prze-
chwycić piłkę, uniemożliwiając mu wów-
czas rzut do bramki.

 ▸ Uważasz, że piłka ręczna mogłaby być 
polskim sportem narodowym?
 ▸ Zdecydowanie piłka ręczna mogła-

by być sportem narodowym naszego 
kraju, ponieważ wyniki, jakie Polska 
osiąga w piłce nożnej, są zupełnie 
niezadowalające, a osiągnięcia piłki 
ręcznej z roku na rok są coraz większe. 
Gdyby tylko władze chciały zainwe-
stować w piłkarzy ręcznych, i to tych 
najmłodszych, osiągnięcia sportowe 
naszego państwa byłyby na naprawdę 
wysokim poziomie.
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DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
Karina Walnik

Szkoły średnie organizują dni otwarte, aby zachęcić młodzież z okolicznych 
gimnazjów do zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły i zainteresować 

potencjalnych uczniów. Tak też postąpiło I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Zawierciu. W dniu 12 kwietnia drzwi do naszej szkoły były „otwarte”.

Fala gimnazjalistów przybyła o godz. 
9.00 i rozpoczęła się część oficjalna, 
w czasie której pani dyrektor Bożena 
Bańska powiedziała naszym młodszym 
kolegom kilka słów zachęty. W części ofi-
cjalnej było również kilka rozrywkowych 
akcentów, takich jak pokaz tańca zumby. 
Tę część umilił również występ naszych 
szkolnych artystów.

Po części oficjalnej przybyli goście po-
dzielili się na kilkuosobowe grupy, które 
miały swoich przewodników. Przewod-
nikami byli uczniowie „Żeromskiego”, 
którzy mieli za zadanie oprowadzić po 
szkole owe grupy, zapoznać je z nauczy-
cielami i panującą u nas atmosferą. – 

„Bardzo miło było oprowadzać moich ko-
legów i koleżanki po »Żeromie«. Mogłam 
im opowiedzieć o zaletach (wad przecież 
nie ma) tego liceum i patrzeć, jak bardzo 
są zachwyceni. W końcu moi koledzy, ko-
leżanki i nauczyciele włożyli w przygoto-
wania tyle pracy i wysiłku”.

Uczniowie odwiedzający naszą szko-
łę mieli możliwość udziału w konkursie 
Otwarty „Żerom”, w którym główną na-
grodą był pendrive. Największą wiedzą 
i błyskotliwością wykazał się Adrian Gó-
ral z Gimnazjum nr 3 w Zawierciu. Gratu-
lujemy! – „Na dniach otwartych najbar-
dziej podobały mi się konkursy, dzięki 
którym udało mi się wygrać pendrive. 
Atmosfera była bardzo przyjemna, ogól-
nie wesoło i sympatycznie. Poznałam 
wielu wartościowych ludzi, z którymi 
dalej utrzymuję kontakt” – mówi Kata-
rzyna Szeląg, która zajęła drugie miejsce 
w konkursie.

Nasi nauczyciele i uczniowie bardzo 
starali się, aby szkoła dobrze wypadła, 
w każdej klasie czekało wiele atrakcji. 
Można było zobaczyć, jak działa labo-
ratorium kryminalne, własnoręcznie 
sprawdzić, co kryje w sobie ryba, za-
grać w „Kalambury na wesoło” i spró-
bować wielu, wielu innych atrakcji. 

W sali języka angielskiego można było 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, na co 
wielu przyszłych żeromiaków się sku-
siło. Na zgłodniałych czekał też dar-
mowy poczęstunek w „Żerom Cafe”. 
Serwowano tam pyszne ciasta, tosty 
i napoje. Można było również napić się 
czegoś ciepłego, jednak furorę robiły 
babeczki z karteczką z popularnym in-
ternetowym memem i napisem „I want 
you in ŻEROM”.

– „Na pewno była świetna organizacja 
i pomysł, ponadto ludzie, którzy podcho-
dzili i rozmawiali i, co najlepsze, nie brali 
mnie za, potocznie mówiąc, »gimba«” – 
mówi Dominik Grabowski, uczeń Gim-
nazjum w Ogrodzieńcu.

Krótko mówiąc, organizatorzy w tym 
roku się postarali, gimnazjaliści byli 
pod wrażeniem. Miejmy nadzieję, że za-
padliśmy im w pamięć i od września bę-
dziemy się z nimi spotykać na szkolnym 
korytarzu.
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„JEŹDZIĆ KONNO MOŻE 
NAUCZYĆ SIĘ KAŻDY, ALE 

JAZDA W HARMONII Z KONIEM 
JEST SZTUKĄ”

Monika Mogiła

Jeździectwo wydaje się wszystkim bardzo łatwym sportem, wręcz banalnym. 
Ludzie słyszą „jazda konna” i od razu pojawiają się komentarze: „To tylko 
siedzenie na koniu”, „Zwierzę robi wszystko za nas”, „Całkiem bezpieczny 

sport”. Niestety wielu z nas nie zdaje sobie sprawy ze wszystkich szczegółów, 
z których każdy jest bardzo ważny w jeździectwie. Nasuwa się więc pytanie: 

jaką drogę należy przebyć, żeby dojść na same wyżyny jeździectwa?

Wszystko zaczyna się od znalezie-
nia odpowiedniej stajni, która sprawi, 
że jeździectwo stanie się naszą pasją. 
Kolejne jazdy, treningi, stają się po-
twierdzeniem początku pięknej pasji. 
Gdy już opanujemy same podstawy 
jeździectwa, zaczyna się prawdziwa 

„jazda”. Trener zwraca nam uwagę na 
wszystkie najmniejsze szczegóły, któ-
re pozwalają lepiej współpracować 
z koniem, czyli naszym partnerem. 
To bardzo istotne, gdyż jest to sport, 
w którym od nas zależy tylko połowa. 

Najmniejszy błąd może skrzywdzić ko-
nia oraz zaważyć na naszym życiu.

O wyjątkowości jeździectwa świadczy 
również to, że nie zależy od siły, lecz od 
wytrwałości i porozumienia. Zdarza się 
bardzo wiele dni, gdy nic nam się nie uda-
je, nie potrafimy się dogadać z koniem 
i nie wychodzą nam nawet najprostsze 
ćwiczenia, ale mimo wszystko nie podda-
wajmy się. Praca z koniem to nie tylko sie-
dzenie na nim, ale też ciężkie i powolne 
budowanie zaufania i więzi. Największą 
satysfakcję daje nam moment, w którym 

dostrzegamy efekty poświęconego cza-
su. To niesamowite uczucie, kiedy tak 
ogromne zwierzę ufa ci bezgranicznie 
i jest w stanie zrobić dla ciebie wszystko. 
To właśnie w tym momencie docieramy 
na same wyżyny jeździectwa, ponieważ 
zaufanie jest podstawą tego sportu.

Jazda konna to cudowny sport, który 
wymaga poświęcenia, odwagi, ogromnej 
miłości i odpowiedzialności w pracy z ko-
niem. Zmienia on życie ludzi, uczy pew-
ności siebie, poczucia wartości i zaufania, 
które zatraca się w tych czasach



Galeria zdjęć „z życia Szkoły”

Starostwo Powiatowe 
w Zawierciu

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
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