O nas

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH
DZIAŁA JUŻ 2 LATA!

Z potrzeby serca

Stosowna to dziś chwila ku temu, by przypomnieć
po co i dlaczego założono Stowarzyszenie Przyjaciół
Gimnazjum nr 20 w Katowicach. Siłą napędową
naszej organizacji są ludzie dobrej woli, społecznicy, którzy pod przewodnictwem Pani Ewy Łuczak
powołali Stowarzyszenie, by móc wspierać młodzież
w rozwijaniu ich wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań, wspomagając w tym trudnym i odpowiedzialnym zadaniu ich nauczycieli i wychowawców.
Warto zatem w tym miejscu przywołać słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. To ważkie
słowa, świadczące o wielkiej randze edukacji i wychowaniu przyszłych pokoleń. To one bowiem będą
świadczyć o sile i wartości narodu. Nic więc dziwnego, iż Stowarzyszeniu przyświeca hasło, będące niejako rozwinięciem tej złotej myśli Frycza Modrzewskiego: Dobra edukacja – przepustką w przyszłość.
Nie tracąc z pola widzenia tego nadrzędnego celu,
Stowarzyszenie wiele uwagi w swej działalności poświęca także dzieciom, które znalazły się w trudnej
sytuacji materialnej. Pogłębia się bowiem pauperyzacja społeczeństwa, a najbardziej z tego powodu
cierpią właśnie dzieci. Pochylamy się zatem nad ich
troskami, wpajamy im wiarę w siebie; wiarę w dobro.

Działalność społeczna w czasach, gdy liczy się
przede wszystkim osiąganie wymiernych korzyści
materialnych, wynika z wewnętrznej potrzeby ludzi,
którzy nie potrafią być obojętni na to, co się wokół
nich dzieje. By otaczającą nas rzeczywistość zmieniać na lepsze, poświęcając swój czas i umiejętności.
Niesienie pomocy nie byłoby możliwe, gdyby nie
nasi darczyńcy, którzy wspierają nas we wszystkich
naszych działaniach. Pomimo, iż istniejemy dopiero
dwa lata, posiadamy już status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możemy pozyskiwać jeden procent należnego fiskusowi podatku od
wszystkich sympatyków Stowarzyszenia.
Obok niesienia niezbędnej pomocy materialnej
i socjalnej, na szczególną uwagę w działalności Stowarzyszenia zasługują działania propagujące wśród
uczniów wrażliwość społeczną i kulturalną.
Poza wspomnianą już działalnością, Stowarzyszenie – w miarę swych możliwości – doposaża również
nasze Gimnazjum w pomoce dydaktyczne, umożliwiające uczniom dostęp do najnowocześniejszej
techniki multimedialnej.
Co ważne – wszyscy biorący czynny udział
w pracach Stowarzyszenia czynią to z potrzeby serca. I wiedzą, że pomoc innym wzbogaca również ich
życie, które tym samym staje się wartościowsze.
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Darczyńcy i przyjaciele

Członkowie Honorowi
Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że Członkami Honorowymi
Stowarzyszenia są; Sławomir Kowalski i Roman Łuczak,
którzy biorą aktywny udział w życiu Stowarzyszenia i na
których wsparcie i pomoc zawsze możemy liczyć.
Sławomir Kowalski jest absolwentem Szkoły Podstawowej
nr 28 w Katowicach – Piotrowicach, (obecnie Gimnazjum
nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach), aktualnie Senator
Rzeczypospolitej Polskiej.
Roman Łuczak jest Prezesem Klubu Kapitału Śląskiego,
organizacji która od wielu lat podejmuje działania wspieraW pierwszej ławce w mundurku harcerskim jące edukację i rozwój młodzieży naszego regionu.
Sławomir Kowalski
Dziękujemy im za ogromne i bezinteresowne zaangażo(na zdjęciu – drugi z lewej w pierwszym rzędzie) wanie w życie i działalność naszego Stowarzyszenia, doceniając wsparcie , dzięki któremu uczniowie Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach mają lepsze
warunki do nauki i swego rozwoju.

Wyróżnienia rozdane

Stało się już tradycją, że Stowarzyszenie , znane z licznych
akcji społecznych i charytatywnych, organizuje spotkania,
na których wręczane są wyróżnienia za działalność społeczną
i charytatywną.
14 września 2010 roku na akademii z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego w Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach zostały wręczone po raz pierwszy statuetki zasłużonym dla. szkoły.
Honorowy tytuł ,,Przyjaciela Szkoły” otrzymali:
Sławomir Kowalski – Senator RP, Adam Matusiewicz
– Marszałek Województwa Śląskiego, Joanna Mateusiak –
Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki, Ewa Łuczak
– Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół nr 20 w Katowicach,
Edyta Łozowska – Przewodnicząca Rady Rodziców,
Anna Limańska – Wiceprezes SPG 20, Marzena Sontag
– Radna Miasta Katowice, Ewa Kołodziej - Radna Miasta
Katowice, Andrzej Zydorowicz – Radny Miasta Katowice,
Józef Zawadzki – Radny Miasta Katowice
Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla usatysfakcjonowania ludzi zasłużonych w pracy dla dobra innych. Nagroda motywuje i mobilizuje do podejmowania dalszych - tak bardzo
potrzebnych - inicjatyw społecznych i charytatywnych. Także
dla mnie, statuetka ,,Przyjaciel Szkoły” jest ważnym symbolem. Satysfakcja z dobrze wykonanej i cenionej pracy społecznej i charytatywnej jest nieporównywalna z żadną inna formą
osiągnięć i wyróżnień.
Ewa Łuczak.
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Trochę historii

190 lat szkolnictwa
w Piotrowicach

Rok 2009 stanowił szczególnie ważną datę w historii szkolnictwa
południowych dzielnic Katowic. Właśnie w tym roku przypadła 190
rocznica pierwszej placówki edukacyjnej w Piotrowicach, której kontynuatorem jest Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach.
Stowarzyszenie było współorganizatorem tych obchodów. Warto przypomnieć, iż m.in. pozyskało darczyńców, uzyskało dotację z Urzędu
Miasta na niektóre występy artystyczne, uczestniczyło w pracach komitetu organizacyjnego oraz komitetu honorowego uroczystości, zorganizowało obsługę cateringową dla artystów oraz zaproszonych gości, wzięło czynny udział w całodniowych pracach porządkowych, opracowało
i wydrukowało materiały informujące o uroczystości (ulotki, pocztówki, plakaty, publikacje w gazetce regionalnej), pozyskało do współpracy
artystów, czynnie współpracowało z mediami, dbało o zabezpieczenie
obsługi medycznej podczas całodniowego trwania obchodów, ufundowało słodycze dla młodzieży angażującej się w organizację uroczystości,
pomogło w opracowaniu i wydaniu folderu („190 lat szkolnictwa w Piotrowicach” ).
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Kultura

Karol Miarka
naszym Patronem

29 maja 2009 roku zapisał się w historii Gimnazjum nr
20 w Katowicach jako dzień nadania szkole imienia Karola
Miarki – wielkiego działacza narodowego Górnego Śląska.
Patron naszego Gimnazjum pracował w latach 1847 – 1850
jako nauczyciel w szkole w Piotrowicach, był czynnym organizatorem polskich stowarzyszeń społecznych, gospodarczych i kulturalnych na Śląsku.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach czynnie włączyło się w organizację tej uroczystości
poprzez przybliżenie postaci Patrona Szkoły, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród mieszkańców dzielnicy,
czemu służyły inspirowane przez Stowarzyszenie artykuły
w lokalnej prasie. Została nawiązana współpraca z najstarszymi mieszkańcami dzielnicy w celu pozyskiwania dokumentacji poświęconej historii Piotrowic. Stowarzyszenie
współorganizowało również wystawy, brało aktywny udział
w przygotowaniu - we współpracy z Muzeum Historii Katowic - opracowań naukowych upowszechniających postać
Karola Miarki, a także dokonania szkolnictwa na terenie
dzielnicy. Pozyskano również sponsora na wykonanie tablicy pamiątkowej, którą zamieszczono na budynku szkoły.
Aleksandra Limańska
autorka zwycięskiego projektu na logo szkoły

Uroczyste nadanie sztandaru

28 maja 2010 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Gimnazjum nr 20 w Katowicach im. Karola Miarki
w Katowicach. W organizację imprezy, oprócz dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i młodzieży, włączyło się również Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum. Z tej okazji ufundowało ono gimnazjum obraz z wizerunkiem Patrona
naszej szkoły – Karola Miarki, namalowany przez członkinię Stowarzyszenia – Panią Darię Rozmarynowicz, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, posiadającą w swym artystycznym dorobku wiele cennych dzieł.
Stowarzyszenie sfinansowało również zakup ramy do tegoż obrazu, a także sfinansowało i przygotowało poczęstunek
dla młodzieży szkolnej oraz zaproszonych na tę uroczystość gości.
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Odpowiedzi do krzyżówki „Karol Miarka”
1. Katolik 2. Antoni 3. Chorzów 4. Organy 5. Petronela 6. Stalmach 7. Pielgrzymowice 8. Cukrzyca 9. Kultura 10. Klemensowa Góra 11. Karolina
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Poza szkołą

Radiowy Koncert
Szkolnych Talentów

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach było pomysłodawcą i organizatorem ,,Radiowego Koncertu Szkolnych Talentów” który odbył
się w dniach 9, 10, 11 grudnia 2009 roku. Celem koncertu było przedstawienie
młodych talentów - uczniów Gimnazjum nr 20 oraz II LO w Katowicach.
Na koncercie zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody oraz ufundowano dla
występujących uczniów słodycze, gadżety reklamowe. Została również zorganizowana wycieczka do TV Silesia. Młodzież otrzymała także płytę DVD z nagranym koncertem i zdjęciami.

14 lutego 2011

Spotkanie z wybitnym reżyserem i felietonistą Kazimierzem
Kutzem, który także, już od kilku lat, zajmuje się polityką będąc
najpierw senatorem a od ostatnich wyborów posłem na sejm.
Członkowie Stowarzyszenia oraz uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w imprezach kulturalnych które odbywają
się w naszym środowisku lokalnym. Szczególnie aktywnie w tej
dziedzinie działa MDK – Południe w Katowicach-Piotrowicach
gdzie ostatnio mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu
z tym wybitnym Ślązakiem.

Wakacje

Młodzież Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki wakacje letnie spędza w atrakcyjnych miejscach Europy, poznaje kulturę, zwyczaje, tradycje, potrawy państw
europejskich, ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy językowej. Do szczególnie
ulubionych miejsc wypoczynku należą Hiszpania, Włochy, Francja, wyspy Morza Śródziemnego. Sprzęt zakupiony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum
nr 20 w Katowicach umożliwia nam przedstawianie wspomnień z wakacji, dzielenie się zdobytą wiedzą i zachęcanie do kolejnych wyjazdów.
Mariola Korzeniowska
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Czym się zajmujemy
Zbiórka publiczna - sprzedaż cegiełek wartościowych. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum
nr 20 w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul.
Gen. Z. W. Jankego 160 przeprowadziło w dniach
od 4 maja do 19 czerwca 2009 roku zbiórkę publiczną, zgodnie z decyzją nr 1279/OR/2009 z dnia
30 kwietnia 2009 r., wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Zbiórka odbywała się poprzez sprzedaż cegiełek
wartościowych. Zebrane środki zostały przeznaczone na wyposażenie Gimnazjum nr 20 im Karola Miarki w Katowicach w sprzęt multimedialny.
W sumie w ramach ww. zbiórki publicznej zebrano kwotę 8 135,00 zł, którą to kwotę po potrąceniu
kosztów, w całości przeznaczono na wyposażenie
szkoły w sprzęt multimedialny. Sprawozdanie ze
sprzedaży cegiełek na stronie - spg20@gimnazjum20.eu
Działalność bieżąca.
■ Zakup i pomalowanie stojaka na rowery.
■ Zakup mebli do sal lekcyjnych.

Stowarzyszenie wzięło udział w akcji - pomoc powodzianom
(lipiec, wrzesień). Stowarzyszenie udzieliło pomocy i wsparcia
w trudnych chwilach po powodzi. Bieruń, 2010 rok
Darowizny. Pozyskanie darowizny – DVD do pracowni fizycznej
gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach.
Siedziba Stowarzyszenia. Zaadoptowanie na potrzeby Stowarzyszenia pomieszczenia znajdującego się na drugim piętrze Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach.

Dary serca. W ramach działań w zakresie pomocy społecznej – Stowarzyszenie
ufundowało paczki świąteczne (żywnościowe) dla 12 uczniów wskazanych przez
Panią pedagog.

Święta. Stowarzyszenie zakupiło materiały,
z których uczniowie Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach samodzielnie wykonali
kartki świąteczne.
Nagrody dla wyróżniających się uczniów. Stowarzyszenie wsparło Radę Rodziców i ufundowało nagrody oraz dyplomy dla laureatów, finalistów olimpiad przedmiotowych oraz młodzieży
wyróżniającej się aktywnością w działaniu na
rzecz promocji dobrego imienia Gimnazjum nr
20 im. Karola Miarki w Katowicach.
,,Radiowy Koncert szkolnych talentów” Stowarzyszenie zakupiło dla Gimnazjum nr 20 w Katowicach im. Karola Miarki w Katowicach sprzęt
nagłaśniający(zestaw mikrofonów bezprzewodowych oraz eliminator sprzężeń) do wykorzystania
w czasie przedstawień i uroczystości szkolnych.
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Stowarzyszenie pozyskało darowiznę w postaci stołu do tenisa stołowego
i przekazanie Gimnazjum nr 20 w Katowicach im. Karola Miarki. Zakup dodatkowego stołu poprawił jakość zajęć sportowych, ich atrakcyjność,
umożliwił prowadzenie zajęć z całym zespołem klasowym jednocześnie. Ponadto zajęcia z tenisa stołowego stanowią alternatywę do zajęć z wychowania
fizycznego, a także cieszą się dużą popularnością w czasie popołudniowych
zajęć sportowo – rekreacyjnych.
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Czym się zajmujemy
Konkursy

W celu realizacji celów statutowych, w tym dotyczących wspierania szkół, a zwłaszcza
Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach, 16 marca 2010r. Stowarzyszenie
zgłosiło projekt do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego w ramach realizacji programu z Funduszu Europejskiego, z przeznaczeniem
na rozwój, nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz rozpowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
I. OPIS PRIORYTETU.

Konkurs zamknięty o numerze 1/POKL/9.1.2/2009 w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU.

Projekt „MARKA MIARKI” powstał, by pomóc szkole sprostać oczekiwaniom rodziców
i gimnazjalistów w zakresie wymogów stawianych przez obecny system edukacji. Głównym problemem
szkoły jest zbyt duża liczba uczniów w klasach oraz duże zróżnicowanie uczniów pod względem możliwości
przyswajania nowej wiedzy, a także znaczne różnice w poziomach materialnych rodzin, co uniemożliwia
dzieciom branie udziału w odpłatnych zajęciach pozaszkolnych. Dlatego główną ideą projektu Stowarzyszenia jest stworzenie dostępu do dodatkowych zajęć dla uczniów, w tym zwłaszcza uczniów Gimnazjum nr 20
w Katowicach. Celami działania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów słabszych oraz stworzenie
szansy uczniom szczególnie uzdolnionym. Realizatorem projektu będzie Gimnazjum nr 20 w Katowicach,
co pozwoliłoby na wykorzystanie umiejętności, doświadczenia zawodowego i kwalifikacji grona pedagogicznego gimnazjum.

Szkolenia

Członkowie Zarządu w celu uzupełnienia wiedzy w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich
wzięli udział w następujących szkoleniach organizowanych przez Śląskie Centrum Szkoleniowe przy
Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
1. Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego
2. EFS dla organizacji pozarządowych
3. EFS dla szkół- edukacja i kształcenie ustawiczne
4. Rozliczanie projektów i sprawozdawczość
5. Planowanie i zarządzanie projektem współfinansowanym z EFS
6. Jak konstruować budżet. Koszty kwalifikowane.
Stowarzysznie przystąpieniło do udziału w programie pt. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” – Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach którego członkowie stowarzyszenia mogą brać udział w bezpłatnych szkoleniach,
warsztatach (finanse, marketing, prawo).

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach

7

Pomoc szkole

Pomoce dydaktyczne dla gimnazjum. Stowarzyszenie zakupiło plansze interaktywne na CD, do biologii, geografii, historii,
fizyki, matematyki, języka polskiego, chemii, informatyki i j. angielskiego) za łączną kwotę 1.478,00 zł.

Ulubiony przedmiot
z ulubioną
nauczycielką
Informatyka - to lekcja dostarczająca nie tylko
odpowiedniego zasobu wiedzy, ale i przyjemności.
Uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia dodatkowe
z tego przedmiotu prowadzone przez mgr Ewę Kulpę,
w przyjemny sposób pogłębiając swe zainteresowania. Stowarzyszenie – w miarę swych możliwości wspiera działania nauczycielki. W ostatnim czasie
zakupiło dla uczniów nowy sprzęt, w tym słuchawki i głośniki komputerowe oraz kamerę internetową, a dla najbardziej aktywnego z tego przedmiotu
ucznia ufundowało nagrodę.

Wdzięczność jest
pamięcią serca
Dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Gimnazjum
nr 20 w Katowicach szkolna pracownia chemiczna
wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt audiowizualny
- w roku 2009 zakupiono projektor multimedialny,
a w roku 2010 ekran projekcyjny sterowany elektrycznie.
Instalacja projektora multimedialnego i automatycznie opuszczanego ekranu pozwoliła na znaczne
uatrakcyjnienie lekcji poprzez możliwość korzystania z ciekawych chemicznych programów komputerowych, projekcję filmów edukacyjnych, a także prezentację prac uczniowskich.
Wraz z uczniami pragnę wyrazić Stowarzyszeniu ogromną wdzięczność za życzliwość i okazaną pomoc
w zakresie doposażenia pracowni. Pragnę jednocześnie dodać, że każdorazowo po skierowaniu próśb na
ręce Pani Prezes Ewy Łuczak, Stowarzyszenie odpowiadało na nie ze zrozumieniem i dokładało wszelkich
starań, by jak najszybciej znaleźć Darczyńców, zakupić sprzęt i dokonać jego instalacji. Chęć niesienia pomocy i zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki naszym wychowankom zawsze była priorytetem
w działaniach Stowarzyszenia.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i życzymy Stowarzyszeniu dalszej owocnej pracy, niech ludzie dobrego
serca wspierają tak szczytną działalność statutową Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 20.
											Barbara Wieszyńska
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Wywiad

Edyta Łozowska
Zarząd Stowarzyszenia

Wywiad z dyrektor szkoły
mgr Joanną Mateusiak

Według opinii rodziców szkoła jest jednym z naj- nia fizycznego, który postarał się o utworzenie przy
lepszych gimnazjów w Katowicach, potwierdzają szkole boiska do piłki plażowej, które jest wykorzyto również wyniki egzaminu gimnazjalnego. Szko- stywane przez młodzież, również w czasie wakacji.
ła od lat ma bardzo dużo kanPrzywiązujemy też dużą
dydatów do klas pierwszych.
uwagę do wychowania młoCzy może Pani odpowiedzieć
dzieży w tradycji i patriotyjako dyrektorka szkoły, na
zmie. Na nasze przedstawiepytanie skąd bierze się taki
nia, apele, obchody różnych
sukces?
uroczystości i rocznic przyJest to zasługa wszystkich
chodzi wielu rodziców i symnauczycieli, którzy pracują
patyków naszej szkoły.
nie tylko z młodzieżą zdolną
Czy uważa Pani, że sytuale z wszystkimi uczniami.
acja z naborem do szkoły, któNa długo zanim Pani Minira miała miejsce w ubiegłym
ster Hall wprowadziła dwie
roku może się powtórzyć?
godziny pracy dla nauczycieObawiam się, że tak. Myślę,
li, tzw. „godziny karciane”,
że wszyscy życzylibyśmy sokażdy z naszych pedagobie, aby do takich sytuacji nie
gów spotykał się dodatkowo
musiało dochodzić. Niestety
z uczniami przynajmniej raz
nasze władze stoją na stanowiw tygodniu. Efekty pracy nasku, że dzieci winny chodzić
uczycieli widzimy analizudo szkół rejonowych i dlatejąc osiągnięcia szkoły. Są to
go nie pozwalają na otwarcie
przede wszystkim: wyniki
większej ilości klas w szkołach,
egzaminów
gimnazjalnych
które cieszą się dobrą opinią.
Dyrektor Gimnazjum Nr 20
czy lokaty w wojewódzkich
Do naszej szkoły corocznie
im. Karola Miarki w Katowicach
konkursach przedmiotowych,
kandyduje około 60 uczniów
Joanna Mateusik
konkursach ogólnopolskich,
spoza rejonu. Niestety w ostatwojewódzkich czy międzyszkolnych. W tym roku nich czterech latach najwyżej połowa z nich ma
w konkursach przedmiotowych mamy aż dwuna- szansę na edukację w naszym gimnazjum jako uzustu finalistów i 8 laureatów! Może większym suk- pełnienie klas rejonowych. Mam tylko nadzieję, że
cesem są informacje otrzymywane od dyrektorów Komisja Edukacji znajdzie jakieś rozsądne rozwiąszkół i naszych absolwentów, że świetnie sobie radzą zanie i nie będzie potrzebna po raz kolejny walka row szkołach ponadgimnazjalnych.
dziców o dodatkową klasę dla dzieci w naszej szkole.
Staramy się, aby nasza szkoła była atrakcyjna dla
Zastanawiam się, w jaki sposób można osiągnąć
uczniów – mamy klasy z czterema godzinami języ- taki sukces pracując w publicznej szkole z tak nika angielskiego, organizujemy wyjazdy integracyjne skim budżetem?
dla klas pierwszych oraz wypoczynek letni i zimoDzięki funduszom Stowarzyszenia mamy wiele
wy. Zachęcamy uczniów do brania udziału w różno- multimedialnych pomocy, które pomagają nauczyrodnych konkursach i zawodach sportowych. Nasi cielom prowadzić ciekawsze lekcje. Staramy się
nauczyciele wychowania fizycznego propagują ak- również wyposażać szkołę w najnowsze technolotywny tryb życia i zachęcają młodzież do sportowej gie. Mamy dwie pracownie multimedialne (jedna
aktywności na co dzień. W zeszłym roku rodzice również dzięki Stowarzyszeniu) oraz dwie tablice
wsparli finansowo inicjatywę nauczyciela wychowa- interaktywne (jedną dzięki akcesowi do programu
Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach
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Wywiad
„Europejski Kapitał Ludzki”).
Jakie są plany remontowe przewidziane na najbliższe lata?
Przez ostatnie kilka lat udało się wymienić całą
instalację elektryczną, wymalować korytarze i większość sal lekcyjnych. Cieszy mnie, że drzwi do szkoły są już przeszklone i nowoczesne. Teraz mamy
obiecaną wymianę schodów wejściowych, o co prosiliśmy od kilku lat. Wtedy front budynku będzie
wizytówką szkoły. Czekamy na opracowanie dokumentacji i aplikacje o termomodernizację naszej
szkoły. Wtedy doczekamy się w końcu remontu kotłowni, która jest ostatnią tego typu w mieście oraz
wymiany okien od strony wschodniej. Na ten rok
zaplanowaliśmy również odmalowanie sali gimnastycznej.
Gimnazjum nr 20 jest najstarszą placówką
oświatową w dzielnicach południowych?
Tak, dwa lata temu zorganizowaliśmy, wraz ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół Gimnazjum nr 20, uroczystości 190-lecia szkolnictwa w Piotrowicach.
Pierwsza placówka została otwarta 19 lutego 1819
roku – a nasza szkoła jest w posiadaniu dwóch wspaniałych kronik z pierwszego okresu edukacji. Pierwsza kronika jest napisana gotykiem. Można ją obejrzeć w szkole i na stronie internetowej: http://www.
piotrowice.katowice.pl/zabytkowa-kronika-szkoly-w-piotrowicach
Gimnazjum nr 20 jest można powiedzieć, pionierem bliskiej współpracy Rodziców z Radą Pedagogiczną. Czy taka współpraca ułatwia funkcjonowanie szkoły?

Bez tej współpracy pewnie nie byłoby już naszej szkoły. To dzięki ich walce nasza szkoła
dalej funkcjonuje i będzie dalej służyć jeszcze
wielu pokoleniom nie tylko Piotrowiczan. Ze
współpracy z rodzicami w roku 2008 powstało
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum 20, które od roku posiada status organizacji pożytku
publicznego. Bez zaangażowania członków Stowarzyszenia reprezentującego rodziców, uczniów,

absolwentów, nauczycieli oraz mieszkańców, nie byłoby możliwe zorganizowanie tak dużego przed-

sięwzięcia, jakim było 190-lecie szkolnictwa
w Piotrowicach, nadanie szkole imienia i sztandaru.

Rodzice wspomagają nas nie tylko w organizacji imprez, ale również w zakupach nagród na zakończenie roku. Zeszłoroczni absolwenci szkoły,
którzy kończyli ją z wyróżnieniem, otrzymali
wspaniałe statuetki - nagrody Dyrektora Szkoły- ufundowane przez Radę Rodziców, a laureaci
konkursów przedmiotowych (2 uczennice) oraz
młodzież zaangażowana w działalność Samorządu Uczniowskiego i uczniowie szczególnie
aktywni społecznie otrzyma wspaniałe nagrody
rzeczowe od Stowarzyszenia. Wielu rodziców
oferuje swoją bezinteresowną pomoc za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Czy świadomość rodziców o swoich prawach powoduje, że uczeń jest mniej anonimowy, a szkoła
staje się bardziej rodzinna?
W naszej szkole uczy się obecnie 350 uczniów
i śmiało możemy powiedzieć, że nie ma uczniów
anonimowych. Oczywiście są tacy, którzy wyróżniają się poprzez wyniki w nauce czy zaangażowanie
w pracę na rzecz szkoły, jak również tacy, z którymi
są problemy wychowawcze. Jednak pedagog szkolny ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą i czuwa,
aby zachowanie uczniów nie przekraczało ogólnie
przyjętych norm. Pod opieką są również uczniowie
pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.
Stowarzyszenie i Rada Rodziców wspiera takich
uczniów i ich rodziny na co dzień i od święta, przygotowując paczki żywnościowe, a czasem organizując węgiel na zimę. Ostatnio mieliśmy dwie akcje pomocy chorym dzieciom organizowane przez
uczniów, oczywiście z dużą pomocą rodziców, za
którą serdecznie dziękujemy.
Czego mogłabym Pani życzyć na najbliższe lata
jako dyrektorce szkoły?
Przede wszystkim, aby można było przyjąć wszystkie dzieci, które chciałyby kontynuować edukację
w naszej szkole. Aby nasi uczniowie nadal osiągali
takie sukcesy, a nauczyciele mogli otrzymać za swoją pracę odpowiednie gratyfikacje. Chciałabym również, aby wszyscy uczniowie byli zadowoleni i dumni z tego, że chodzą do Gimnazjum nr 20 im. Karola
Miarki.
A więc niech się spełni! Życzę również dalszych
sukcesów w prowadzeniu tak świetnej placówki
oświatowej.
Rozmawiała Edyta Łozowska
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