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Piotrowice i okolice

Święto Szkoły
Wieża ostatecznej obrony...
czytaj str. 4

Dobra edukacja przepustką w przyszłość

Od Redakcji słów kilka

Drodzy czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk drugi numer biuletynu.
Staraliśmy się, aby zadowolić wszystkich Czytelników.
Równocześnie odpowiadając na prośby wielu Piotrowiczan zamieściliśmy informacje ważne dla naszej lokalnej
społeczności. W związku z tym w numerze znajdziecie
Państwo artykuł dotyczący części artystycznej obchodów
190-lecia szkoły. Specjalnie dla naszego pisma zostały
przeprowadzone rozmowy z wybitnymi osobistościami,
których refleksje i poglądy na pewno będą inspirujące.
Troszcząc się o różnorodność biuletynu zadbaliśmy o to,
aby umieścić jak najwięcej informacji z życia gimnazjum
oraz artykuły uczniów i nauczycieli.
Ciągle trwa poszukiwanie formuły biuletynu żywego
– zdolnego inspirować i integrować nasze piotrowickie
środowisko, inicjować dyskusje, wyróżniać talenty młodzieży, upowszechniać osiągnięcia ludzi
i instytucji związanych z naszymi okolicami i szkołą. Zachęcamy więc Wspaniali Czytelnicy do
dalszej aktywności i pracy na rzecz gimnazjum, Stowarzyszenia oraz naszej pięknej dzielnicy.
Dawid Klachacz
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Wybitni absolwenci
POROZMAWIAJMY
Historia Piotrowic i szkoły to nie tylko pomniki i książki, ale także doznania konkretnych ludzi. Ich
wspomnienia ze szkolnej ławy, osiągnięcia, codzienne zmagania - to najbliższe człowiekowi rozumienie przeszłości. Postanowiłyśmy więc porozmawiać ze znanymi w życiu publicznym osobami, dla których edukacja w naszej szkole przyczyniła się do ich dalszych sukcesów. Na rozmowę poprosiłyśmy
prof. dr hab. Antoniego Budnioka oraz posła RP Sławomira Kowalskiego.

Wspomnienia absolwenta
piotrowickiej szkoły
prof. dr. hab. Antoniego Budnioka

Życie dopilnuje
człowieka

Mój kontakt z edukacją rozpoczął się już w 1946 roku,
ponieważ w tym właśnie roku zacząłem uczęszczać do
przedszkola na ulicy Wilczewskiego. Chciałbym zaznaczyć, że w Piotrowicach istniały w owym czasie dwa
przedszkola, których wychowankowie wraz z opiekunami
wzajemnie się odwiedzali. W moim przedszkolu miałem
taką panią, z którą się chciałem ożenić, bo mi się bardzo
podobała… I tu na parterze też było przedszkole i okazało
się, że pracuje w nim jeszcze ładniejsza pani i już z tamtego wcześniejszego zamiaru zrezygnowałem. A co najciekawsze, że ta pani mieszkała – jak się potem okazało
– naprzeciwko budynku w którym mieszkałem. No, to już
byłem zakochany po raz pierwszy w życiu.
Pamiętam, były święta, a w przedszkolu trwały prace
przygotowawcze - dzieci recytowały wierszyki, tańczyły,
ja również mówiłem wierszyk ,,Kominiarczyk”, dziadek
zrobił mi drabinkę, ubrali mnie w jakieś czarne łachy,
trudno było, bo to był 46 rok, rok po wojnie. Wydaje mi
się, że powiedziałem dobrze. Miałem wrażenie, że cała
sala uważnie mnie słucha. Było to w tym budynku na parterze w sali gimnastycznej, no i to był mój taki pierwszy
kontakt ze szkołą. Tu chciałem chodzić, bo tu uczyła moja
ulubiona pani.
Do pierwszej klasy poszedłem w 1947 roku. Co zapamiętałem? Ławki dla pierwszaków były bardzo malutkie.
Usiadłem w przedostatniej, bo już wtedy byłem dość wysoki jak na pierwszaka. W ławce usiadłem z kolegą Herbertem - z którym siedziałem aż do siódmej klasy. Do dnia
dzisiejszego jest to mój serdeczny kolega, wręcz przyjaciel.
Odwiedzamy się, pomagamy sobie nie tylko dobrym słowem. Kiedy byłem w szpitalu, byłem chory - odwiedził
mnie. Jest to bardzo miłe, że tego rodzaju przyjaźnie tam
gdzieś się zaczęły, a później w latach następnych, pięknie
krystalizowały. W pierwszej klasie wychowawczynią była
p. Laske, baliśmy się jej, gdyż była – jak wszyscy mówili ostra, dyscyplinę trzymała, bo w tamtych czasach, dzieci
kiedy rozrabiały, to obrywały to piórnikiem, a to linijką
lub kredą. Jak skończyłem pierwszą klasę, to otrzymałem
nagrodę książkową ,,Maciuś Skowronek”; byłem wtedy
bardzo dumny, chwaliłem się w domu dziadkowi, mamie.
Rodzina cieszyła się razem ze mną.
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W drugiej klasie dostaliśmy nową wychowawczynię panią Mastaj, która była przeciwieństwem Pani z pierwszej
klasy – taka ciepła, łagodna i opiekuńcza. Kierownikiem
szkoły był pan Gliwa.
Znów mija rok, a po wakacjach jest inny wychowawca. Pan Dziędziel - to nauczyciel, który kierował chórem
szkolnym, a poza szkołą był dyrygentem chóru ,,Harmonia” w Orzeszu. U nas w szkole był chór „Hejnał” prowadzony przez pana Kubicę. W czwartej klasie znów inna
wychowawczyni - pani Grządziel, która później została
kierownikiem szkoły chyba w Ligocie. Nasza pani wychowawczyni urodziła dziecko i w piątej klasie dostaliśmy
nowego wychowawcę pana Mariana Miłka (później okazało się, że uczyliśmy razem w tym budynku, gdyż tutaj
pan Ludwik Mrzyk miał swego czasu filię technikum górniczego z Sosnowca, najpierw zaoczne, a potem dla pracujących.
Ale wróćmy do szkoły podstawowej – w piątej klasie
znów dyscyplina, czasy były trudne był rok 1951, pojawiły się różne nurty polityczne, wtedy w tym czasie nagle
zmarł B. Bierut i nastały trudne lata Piąta klasa to już był
pewien przełom – chłopcy zaczęli interesować się dziewczynami, uważali też, że lepiej iść pograć w piłkę niż iść
na lekcje. Nasz wychowawca poszedł do wojska i w szóstej
klasie kolejna zmiana opiekuna. Został nim pan Ciesielski. W siódmej klasie wychowawcą został p. Karol Spyra. Lubił grać w siatkówkę. Po szkole przychodziliśmy na
boisko pograć w piłkę, chociaż to było zakazane. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć dlaczego Tercjan szkolny zawsze
nas wyganiał. W siódmej klasie spotkałem się z nowymi
przedmiotami - fizyką, chemią, a najtrudniejsza była matematyka. Pan Spyra często robił doświadczenia z chemii,
chociaż był geografem. Bardzo mnie to wszystko interesowało, ale wtedy wiele nie mogłem zrozumieć, była to dla
mnie taka trochę „czarna magia”, ale widocznie nieźle się
sprawowałem, bo udało mi się tą chemią skutecznie zarazić. Zakończenie roku odbywało się w klasach, a później
cała szkoła poszła do FAMURU i tam cała szkoła żegnała
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siódme klasy. Było mi przykro, że na akademii byli rodzice prawie wszystkich dzieci, a mojej mamy nie było, gdyż
musiała pójść do pracy, bo byłem półsierotą. Ojciec nie
wrócił z wojny, co podkreślono na akademii, że półsierota
co roku otrzymuje nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. Pamiętam, że wtedy otrzymałem Trylogię. Oczywiście były brawa, jak to przy takiej okazji.
Ale proszę sobie wyobrazić, że mijają lata, dużo lat,
aż nagle nie dalej jak dwa tygodnie temu podchodzi do
mnie mężczyzna i twierdzi, że chodził ze mną do szkoły
podstawowej i pamięta to zakończenie roku w Famurze
i dokładnie pamięta jaką nagrodę wtedy otrzymałem –
„że tak ciepło o panu mówili i otrzymał pan wtedy trzy
książki na raz” – rozpamiętywał. Zapytałem skąd wie, że
jestem profesorem? Powiedział, iż studiował u mnie na

uniwersytecie i jest specjalistą z radiologii. Dopiero wtedy
go poznałem.
A ta chemia, której tak nie lubiłem w siódmej klasie,
stała się moim drogowskazem w życiu. Jest w życiu zawsze
tak, że jeżeli człowiek czegoś nie lubi, zaniedba, nie chce
mu się, to życie tak dopilnuje człowieka, że niestety musi
odrobić wszystkie zaległości. Dalsze moje kroki wiodły
więc do technikum chemicznego i na studia chemiczne.
Doktorat z chemii, habilitacja z nauk chemicznych, no
a profesura już wtedy z nauk technicznych, ale ukierunkowana oczywiście chemicznie. Tak, że ta chemia którą
mi Karol Spyra zaszczepił, to już pozostało. A wczoraj
z moją wnuczką Martyną, też chemię przez Internet przerabialiśmy, bo ona się do matury przygotowuje.
Jolanta Witkowska, Ewa Łuczak

Refleksje na temat lat spędzonych
w szkolnej ławie - Posła RP
Sławomira Kowalskiego

Przyjaźnie
przetrwały do dziś
Szkoła podstawowa kojarzy
mi się niejednoznacznie. Kiedy wspominam ją jako uczeń,
przywołuję wszystkie grzechy
i psikusy, z drugiej strony- jako
wnuk wicedyrektorki -miałem
ograniczoną możliwość psot,
bo byłem ciągle na cenzurowanym. Musiałem bardziej uważać na lekcjach i zachowywać
się grzeczniej od innych, bo gdy
tylko coś nabroiłem, od razu
nauczycielki skarżyły na moje
zachowanie. Pamiętam, że wszystkich uczniów łączyło
jedno – strach przed tercjanem. Groźny woźny mieszkał
w szkole i krzyczał wniebogłosy jeśli któryś z nas coś przeskrobał.
Moją wychowawczynią w pierwszej klasie była Walentyna Świtała, która poza tym, że bardzo się nami przejmowała, to jeszcze dodatkowo uczyła nas śpiewać rosyjskie
piosenki żołnierskie i powstańcze. Myślę, że było to związane z jej pochodzeniem.
Ze szkoły podstawowej pamiętam również harcerskie
biwaki organizowane przez naszą drużynę w Jaworzu-Nałężu. Tam po raz pierwszy, podczas nocnych alarmów
widziałem na wolności sarny, jelenie i salamandry. Dzisiaj
na miejscu naszych namiotów stoi osiedle domków jednorodzinnych... Szczególnie dobrze wspominam zabawy
harcerskie w pracowni fizycznej. Przy zasłoniętych zasłonach i zapalonych zniczach, ubrani w mundurki harcerskie tańczyliśmy z naszymi druhnami. To było przeżycie!

Szkolnym postrachem była również pani dentystka, bo
wtedy w każdej szkole był gabinet dentystyczny i KAŻDY
uczeń OBOWIĄZKOWO MUSIAŁ iść na przegląd zębów i gdy zaszłą taka konieczność, nie było ucieczki przed
wiertłem…
Z ogromnym sentymentem wspominam zakończenie
ósmej klasy. Wystawialiśmy wówczas z wielką pompą
„Balladynę” Juliusza Słowackiego. Stoczyłem zwycięski
bój o główna rolę- króla Kirkora, a moja ambicja wzięła
się stąd, że Balladynę grała koleżanka, w której się wtedy
na zabój kochałem.
Moja klasa była bardzo zgrana, uczono nas koleżeństwa, sami wzajemnie dawaliśmy sobie korepetycje – humaniści pomagali ścisłowcom i odwrotnie. Niektóre przyjaźnie przetrwały te wszystkie lata i do dzisiaj czasami się
spotykamy i wspominamy szkolne bójki, mecze i wycieczki, ale przede wszystkim rozmawiamy o tym jak potoczyły się losy moich wspaniałych koleżanek i kolegów.
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Ewa Łuczak, Jolanta Witkowska
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Reportaż
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach
współorganizatorem szkolnego rajdu

Podążając śladami Patrona gimnazjum

Dwór Kossaków
w Gorkach Wielkich

Grób Karola Miarki
na cmentarzu w Cieszynie

Zamek w Pszczynie

Drukarnia im. Karola Miarki

Szkoła im. K. Miarki w Pielgrzymowicach

Tablica pamiątkowa
Dom Karola Miarki
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Podobno podróże kształcą. Jeśli to prawda, to jest to
moja ulubiona forma edukacji.
W dniu 30 czerwca 2011 roku odbył się rajd szkolny
,,Śladami Karola Miarki,,. Uczestniczyła w nim cała szkoła, ale tylko klasa 2a i 1b zostały z noclegiem do 31 czerwca.
Miejscem zbiórki była ul. A. Fredry z tyłu szkoły skąd
pojechaliśmy do Mikołowa, gdzie oglądaliśmy drukarnię
,,Tolek,, im. Karola Miarki. Zakład ten jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Większość pracujących
tam maszyn jest firmy ,,Heidelberg,, ,czyli najlepszych na
świecie. Na koniec zwiedzania zostaliśmy obdarowani
pamiątkowymi kartkami, a przedstawiciele grona pedagogicznego dostali książki. Naprzeciwko fabryki znajduje
się starostwo powiatu Mikołów. Zostaliśmy tam zaproszeni przez dyrektora drukarni na drugie śniadanie, które
składało się z pysznych kanapek i herbaty. Wszyscy byli
bardzo zachwyceni. W końcu nie co dzień jada się w tak
ważnym urzędzie.
Następnym celem naszej wycieczki były Pielgrzymowice. Zobaczyliśmy tam szkołę podstawową, która ma
tego samego patrona co nasze kochane gimnazjum. Obok
nowego budynku znajduje się stary, w którym uczył sam
Karol. Następnie przyjemnym spacerkiem udaliśmy się
do zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny,
w którym był chrzszczony nasz zacny opiekun. Zachowały się tam w całości oryginalne organy z czasów gdy
grywał tam Miarka wraz z synem. Obiekt ten zbudowany
w 1675 roku znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Następnie poszliśmy do
domu, w którym urodził się Miarka. Obecnie znajduje się
tam przedszkole.
Później udaliśmy się do Kończyc Małych obejrzeć zamek
z XV wieku. Zamek jest malowniczo położony nad jednym
z kończyckich stawów. Mieści izbę muzealną, hotel i restaurację, w której natychmiast zasiedliśmy, aby odpocząć.
Obok znajduje się plac zabaw, który cieszył się nieprawdopodobnym uznaniem wśród uczestników rajdu.
Następnie pojechaliśmy do Cieszyna. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy cmentarz, gdzie znajduje się Grób
Zasłużonych. Pochowane są tam takie osobistości jak: Karol Miarka, Ludwik Brożek, Bronisław Czuma, Jan Foltyn,
Józef Londzin, Gustaw Morcinek, Franciszek Popiołek,
Paweł Stalmach, Ignacy Świeży, Maria Wardas i Wincenty Zając. Potem udaliśmy się na Górę Zamkową. Zwiedzaliśmy tam Rotundę św. Mikołaja z pierwszej połowy
XI wieku. Jako jeden z najstarszych zabytków budownictwa polskiego, została ona uwieczniona na obecnym
banknocie polskim o nominale 20 zł. Wizerunek rotundy
umieszczony jest na odwrocie banknotu, po lewej stronie
monety i jest niejako w tle. Później oglądaliśmy Basztę.
Znajduje się tam bardzo głęboki loch, do którego kiedyś
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Reportaż

Ratusz w Cieszynie

wrzucano rozbójników. Zdecydowanie najciekawszym zabytkiem była tam Wieża Piastowska, na
którą wdrapaliśmy się bardzo wąskimi schodami.
Ze szczytu rozpościerał się wspaniały widok na
całą okolicę, czyli: rzekę Olzę, cieszyński rynek,
bardzo wysoki most idący od przejścia granicznego oraz czeską część Cieszyna. Później pospacerowaliśmy do rynku. Znajduje się tam przepiękna
fontanna św. Floriana. Później mieliśmy czas wolny. Większość uczniów spędziła go na chłodzeniu
się lodami i zimnymi napojami. Następnie poszliśmy obejrzeć ratusz. Mieliśmy zaszczyt wejść do
sali posiedzeń Rady Miejskiej oddanej do użytku
2 września 1906 roku. Znajdują się tam herby niegdyś należące do rodzin magnackich zamiesz-

Wieża Ostatecznej Obrony
na Wzgórzu Zamkowym
w Cieszynie

kujących ziemie cieszyńskie i stary, ale działający piec kaflowy. Później poszliśmy
w stronę studni trzech braci, która ma stanowić pamiątkę spotkania Bolka, Leszka
i Cieszka – założycieli Cieszyna. Idąc do autokaru minęliśmy miejscową ,,Wenecję,,
czyli zabytkowe budynki stojące przy kanale Młynówka niczym w Wenecji. Ciekawy widok stanowią werandy wybudowane tuż nad wodą. Do ich środka można
wejść po mostkach.
Zmęczeni upałem pojechaliśmy do Górek Wielkich. Zastaliśmy tam ciepły posiłek
w postaci grochówki i kiełbasy z grilla. Wszystkim bardzo smakowało. Nauczyciele
dbając o naszą edukację sporządzili quiz. Wygrała drużyna z klasy 3c. Drugie miejsce Stowarzyszenie serwuje grochówkę.
zajęła 2a. Laureaci otrzymali nagrody, a po opadnięciu emocji wszystkie klasy oprócz
2a i 1b odjechały do domu. Wspólnie poszliśmy pograć w piłkę nożną ale również
poleniuchować pod tak zwanym ,,koniem”- na terenie naszego ośrodka znajdowała
się ogromna figura białego konia. Następnie zebraliśmy się w miejscu do grillowania,
aby posłuchać opowiadań pani, która jest gospodynią ośrodka oraz wnuczką Zofii
Kossak-Szczuckiej. Opowiadała ona o tym jak się kiedyś żyło, jak wychowywała się
w Londynie i jak odremontowała miejsce, w którym teraz mieszka i gdzie przyjmuje
gości. Wykończeni poszliśmy spać.
Quiz - rozdanie nagród (I mieksce
grupa Pauliny Lipowskiej - kl. 3a)
Rano zjedliśmy śniadanie przygotowane przez nas samych i poszliśmy na warsztaty związane z życiem w czasie wojny, o twórczości Zofii Kossak oraz o holocauście. Prowadził je bardzo sympatyczny pan Mateusz, który przyjechał do nas z Krakowa. Mając jeszcze chwilę wolnego czasu ponownie poszliśmy pod ,,konia,, po
czym zapakowaliśmy bagaże do autokaru i odjechaliśmy do znajdującej się w pobliskiej Brennej ,,Karczmy u Kuma,,. Po porządnym posiłku pojechaliśmy do Pszczyny. Najpierw poszliśmy na cmentarz, a potem przeszliśmy park, by zobaczyć zamek.
Resztę czasu spędziliśmy na rynku jedząc lody, albowiem było gorąco. Mieliśmy
jeszcze oglądać żubry, ale burza pokrzyżowała nam plany. Wróciliśmy do Katowic
pełni wrażeń. Rajd z całą pewnością można uznać za udany.
Wiktor Zielonka 3A
Górki Wielkie - Quiz

Nasi Nauczyciele
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Ania Limańska ze Stowarzyszenia piecze nam kiełbaski
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Osiągnięcia

Najlepsi z najlepszych

W roku szkolnym 2010/2011 Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki może poszczycić się 9 laureatami
Wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Są to:
Biologia:

Język polski:
Historia:
Matematyka:
Chemia:
Język angielski

Przemysław Bryl
Krzysztof Duda
Tomasz Radziejewski
Jakub Tusanowski
Kamil Sowa
Maciej Tobiasz
Piotr Domaradzki
Kamil Sowa
Jakub Tusanowski

– opiekun mgr Mariola Korzeniowska

– opiekun mgr Izabela Pawlik
– opiekun mgr Jolanta Witkowska
– opiekun mgr Barbara Gemza
– opiekun mgr Barbara Wieszyńska
– opiekun mgr Magdalena Daniłowska

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Najmłodszy Laureat
Oto nasz „Rodzynek” – najmłodszy LAUREAT
kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z historii.
12-letni Maciej Tobiasz uczeń I klasy gimnazjum,
zaskoczył wszystkich wiedzą z historii, dorównując starszym kolegom. Klasę I i II szkoły podstawowej zaliczył w jednym roku, dlatego też wcześniej
rozpoczął naukę w gimnazjum. Pani mgr Jolanta
Witkowska służyła mu pomocą, radą i wskazówkami w przygotowaniu do konkursu. Maciek nadal
fascynuje się historią, bierze udział w turniejach szachowych oraz pasjonuje go nauka języka włoskiego.
W bieżącym roku szkolnym w ramach Miejskiego
Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie
Uzdolnionych ,,PRYMUS” otrzymał stypendium.
Maćkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w nauce.
Ewa Łuczak
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Osiągnięcia

3 Gimnazja - 3 Powstania
Gimnazjalny konkurs wiedzy o Powstaniach Śląskich, zorganizowany przez MDK „Południe” okazał się
bardzo miłym zaskoczeniem. Organizatorzy podeszli do sprawy ze sporymi obawami, świadomi, że w programie nauczania dla gimnazjum historia śląska jest prawie nieobecna. (Autorzy programów nauczania
wciąż zakładają, że lepiej, aby Ślązacy nie znali przeszłości swojego regionu, upatrując pewnie w takiej pogłębionej świadomości zagrożenia dla jedności kraju). Okazało się jednak, że gimnazjaliści potraktowali
sprawę poważnie i zgłębili na własną rękę wiedzę o tak zwanych powstaniach śląskich. Wiedza wszystkich
uczestników konkursu naprawdę imponowała i zasługuje na uznanie.
Konkurs rozegrano w konwencji programu „1 z 10”. Taka formuła wniosła w zmagania konkursowe element zdrowej rywalizacji, chociaż z drugiej strony nie dała w pełni obiektywnej oceny wiedzy gimnazjalistów. Za „pokrzywdzoną” można uznać Klaudię Porszke z Gimnazjum nr 18 , która odpowiedziała poprawnie w fazie eliminacyjnej na zdecydowanie najwięcej pytań, imponując szeroka wiedzą, jednak ostatecznie
„poległa”, jako najczęściej typowana do odpowiedzi. Sala pełna kibiców żywo reagowała na zmagania uczestników konkursu, a emocje rosły z każdym pytaniem, aż do wyłonienia trójki finalistów.
Runda finałowa polegała na tym, że każdy z uczniów musiał odpowiedzieć, w miarę obszernie i wyczerpująco na wylosowane pytanie. Jury nie miało łatwej decyzji z wyłonieniem zwycięzcy. Ostatecznie został
nim Piotr Domaradzki z Gimnazjum nr 20 w Piotrowicach. Finaliści otrzymali cenne nagrody książkowe,
ufundowane przez MDK „Południe”. Organizatorzy docenili również w sposób szczególny nauczycielkę
historii mgr. Jolantę Witkowską z Piotrowic, za zaangażowanie i doskonałe przygotowanie swoich uczniów.
I miejsce - Piotr Domaradzki (Gimnazjum nr 20 w Piotrowicach)
II miejsce - Dominika Biela (Gimnazjum nr 18 w Kostuchnie)
III miejsce - Kamil Sajnóg (Gimnazjum nr 19 w Piotrowicach)
pozostali uczestnicy:
Gimnazjum nr 18: Dominika Tatoj, Klaudia Porszke
Gimnazjum nr 19: Agnieszka Jureczko, Jakub Sikora
Gimnazjum nr 20: Jakub Tustanowski, Przemysław Bryl
Organizatorzy Konkursu

Nasi zawodnicy.

Zwycięzca konkursu Piotr Domaradzki ze swoją
nauczycielką historii p. Jolantą Witkowską
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Na sportowo

Biegiem do lata
W sobotę 18 czerwca 2011 roku mieliśmy niebywałą okazję uczestniczyć w „Biegu do lata”- pionierskim
projekcie realizującym szczytne cele społeczne. Program został przygotowany i zrealizowany we współpracy
pomiędzy Fundacją „Bliżej serca” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach. Patronat honorowy nad projektem objął Senator RP Sławomir Kowalski.
Bieg odbył się w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Uczestnicy w wieku od 10
do 16 lat wyruszyli o godzinie 11.00 spod Śląskiego Parku Linowego. Mając do pokonania dystans około 3
kilometrów biegacze ruszyli przed siebie równym tempem. Rywalizacja była zacięta aż do ostatnich metrów
wyścigu. O zwycięstwie zadecydowały ułamki sekund. W kategorii dziewcząt zaszczytne pierwsze miejsce
wywalczyła Julia Żurawska. Wśród chłopców najlepszy okazał się Sebastian Polczyk. Po zakończonym wyścigu na uczestników czekał słodki poczęstunek regenerujący siły. Zwycięzcy zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, które miejmy nadzieję pozwolą na doskonalenie umiejętności sportowych. Imprezę
zakończyła loteria fantowa. Żaden z zawodników nie mógł czuć się zawiedziony, bowiem każdy los był losem
zwycięskim. Dzięki uprzejmości WPKiW w Chorzowie do losowanych nagród dołączyły wejściówki do Śląskiego Parku Linowego, na które wyczekiwali uczestnicy wyścigu.
Ze względu na duże zainteresowanie biegiem oraz pozytywne wrażenia zawodników organizacje pożytku
publicznego już przystąpiły do realizacji kolejnych projektów społecznych, skierowanych do młodych mieszkańców Śląska i okolic.
Więcej informacji można uzyskać na stronach: www.blizejserca@org; www.spg20.gimnazjum20.eu
Katarzyna Michalik

Julia Żurawska (G20)

Nasi zwycięzcy - Julia Żurawska i Sebastian Polczyk (1 miejsce), Katarzyna Pado
i Krzysztof Mehl (2 miejsce), Joanna Pilch i Paweł Jabłoński (3 miejsce)
Sebastian Polczyk (G20)

Wesoła opieka medyczna

Magdalena Sałapat wyróżniona najmłodsza
uczestniczka biegu (SP nr 10)
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Nabieramy oddechu.
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Promocja zdrowia

Dajmy szansę młodym na lepsze
zdrowie w dorosłym życiu !

Pod takim hasłem 8 listopada odbyła się w Gimnazjum nr 20 prelekcja dla rodziców z Piotrowic
i zaproszonych przedstawicieli rad rodziców wszystkich gimnazjów z Katowic. Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 wraz ze
Stowarzyszeniem Śląskiej Ligi Walki z Rakiem tą
akcją chciało zwrócić uwagę na pogarszający się
stan zdrowia śląskiej młodzieży. Brak w szkołach
gabinetów lekarskich czy pielęgniarskich, brak nadzoru zdrowotnego w placówkach szkolnych to brak
fachowego spojrzenia na zdrowie naszych dzieci.
– Jesteśmy głęboko zaniepokojeni niekorzystnymi
zachowaniami zdrowotnymi młodych ludzi w czasie
najbardziej dynamicznych zmian, biologicznych tj.
w okresie dojrzewania między 13 i 19 rokiem życia.
Od lat obserwujemy niepożądane zachowania (obniżający się wiek inicjacji seksualnej, zmniejszenie
aktywności fizycznej, używki, nieracjonalne, nieregularne odżywianie)determinujące ich zdrowie obecne
i w dorosłym życiu. Wszystko to przy obojętności lub
raczej bezradności dorosłych, którzy odpowiadają za
zdrowie i życie młodego pokolenia. Pragniemy wspólnie z Państwem rozpocząć systematyczną i metodyczną edukację zdrowotną mającą na celu poprawę
tego stanu rzeczy. Jednak wcześniej wiedzę na temat
zdrowia młodzieży muszą otrzymać rodzice, którzy
w pierwszym rzędzie odpowiadają za stan zdrowia
swoich dzieci – powiedziała prowadząca spotkanie
prezes ŚLWR mgr Joanna M. Romańczyk.

Nie zawsze rodzic może dostrzec niepokojące
zmiany w wyglądzie, zachowaniu młodego człowieka. Czasem trudna codzienność, pośpiech odwraca uwagę od spraw ważnych, które dzieją się z naszym dzieckiem. Właśnie takie spotkania rodziców
z gronem uznanych autorytetów w dziedzinie walki
z chorobami nowotworowymi: prof. Danuta Mielżyńską i prof. Bogdanem Michalskim przybliżają
nam potrzebną wiedzę, wyjaśniają, jak wiele od nas
rodziców zależy. Złe, niesystematyczne odżywianie, palenie papierosów przez dorosłych w obecności dzieci i młodzieży koduje przyszłe zachowanie
młodzieży w ich dorosłym życiu. To my jako rodzice
odpowiadamy za ich zdrowie, a czasem nie zastanawiamy się nad wpływem jaki mamy na dorastającego obok nas człowieka.
W akcję włączyła się młodzież, wolontariusze rozdawali prozdrowotne ulotki rodzicom, licznie wzięli
udział w konkursie na plakat „Szanuj życie”
Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją, rodzice
postanowili napisać petycję do Rady Miasta i Prezydenta Katowic o profilaktykę zdrowotną dla dzieci i szczepienia HPV dla gimnazjalistek w naszym
mieście. Jeśli udało się to w Tychach i Rybniku to
czemu nie w Katowicach...
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Edyta Łozowska
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Wywiad

Efektywna współpraca
Stowarzyszenia z Samorządem.
Z Arkadiuszem Godlewskim Przewodniczącym Rady Miasta Katowice
rozmawiają Jolanta Witkowska i Ewa Łuczak.

Jakie jest Pańskie zdanie na temat organizacji
pozarządowych, w tym stowarzyszeń? Czy uważa Pan, że są potrzebne?
– Jestem człowiekiem, który działał i działa
w kilku stowarzyszeniach, w tym w takich których
sam jestem twórcą. Organizacje pozarządowe są
podstawą społeczeństwa obywatelskiego. Tak, jak
rodzina jest podstawową strukturą społeczną,
to gmina czy stowarzyszenie jest dużą rodziną –
strukturą społeczną stworzoną po to, byśmy lepiej
mogli rozwiązywać swoje problemy. Różnica jest
taka, że rodzina rozwiązuje swoje własne problemy, a stowarzyszenie zajmuje się sprawami o zasięgu lokalnym, np. poprzez organizację czasu wolnego dla młodzieży czy seniorów. Uczy zaufania
społecznego i integruje środowisko lokalne.
Czy możliwa jest współpraca stowarzyszenia
takiego jak nasze z władzami samorządowymi?
Jeżeli tak, to w jakich obszarach?
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– Absolutnie tak i ta współpraca może mieć wieloraki charakter. Najwyższą formą współpracy
jest powierzenie stowarzyszeniu
realizacji zadań publicznych.
W dotychczasowym współdziałaniu możemy mówić o współpracy, która inspiruje miasto
do pomagania szkole. W tym
konkretnym przypadku inicjatorem było stowarzyszenie we
współpracy z dyrektorem szkoły, a w wyniku tej inicjatywy
Urząd Miasta przygotował projekt termomodernizacji szkoły
i najprawdopodobniej ten projekt
uzyska dofi nansowanie z funduszy europejskich. Mamy tu przykład wyciągania ręki nie tylko po
środki gminy ale pozyskiwania
funduszy z Unii Europejskiej.
Innym przykładem może być dawno wyczekiwany remont schodów w Gimnazjum nr 20, na który
długo trzeba byłoby czekać, gdyby nie działanie
Waszego stowarzyszenia oraz radnych Rady Miasta z Platformy Obywatelskiej.
Ponieważ zarządza Pan największym kompleksem wypoczynkowo-rekreacyjnym na Śląsku,
czy stowarzyszenie mogłoby liczyć na pańską
pomoc? Poza wieloma zadaniami statutowymi, duży nacisk kładziemy na pomoc dzieciom
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Chcielibyśmy, aby młodzież ta mogła
również aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu. Czy byłaby w związku z tym możliwość pozyskania bezpłatnych biletów do Wesołego Miasteczka czy Parku Linowego?
– Jako Park, współpracujemy z szeregiem organizacji pozarządowych i współpraca ta będzie kontynuowana. Przejawem tego jest utworzenie Rady
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Wywiad
Społecznej, w skład której wchodzą organizacje,
których cele statutowe związane są z Parkiem. Pomimo tego, że wymaga się aby Park zarabiał na
swoje utrzymanie, ja definiuję park jako miejsce rekreacji dla ludzi. Najlepszym przykładem jest fakt,
że podczas, kiedy my tu rozmawiamy, grupa dzieci
pod opieką jednej z organizacji, bawi się w Wesołym Miasteczku. Jest to dla nas również satysfakcja, że możemy sprawić komuś radość. W związku
z tym zapraszamy zorganizowane grupy do Wesołego Miasteczka czy Parku Linowego. Wszystkie te
atrakcje czynne są do końca września.
W tym roku po raz pierwszy, m. in. z Pana
inicjatywy zostało w WPKiW zorganizowane
„Śniadanie mistrzów” dla laureatów konkursów
przedmiotowych. Czy spotkania takie będą kontynuowane?
– To taka forma docenienia najlepszych z najlepszych. Uważam, że tego typu trud trzeba wynagradzać oraz zachęcać innych uczniów do naśladowania. W tym roku ze względów formalnych
podzieliliśmy całą imprezę na dwa dni – 1 i 2
czerwca. Wzięło w niej udział 1400 osób. W przy-

szłym roku chcemy, aby wszyscy mogli się bawić
razem. Kontynuując pomysł śniadania 1 zorganizowaliśmy „Kulturalny start” czyli nieformalną
inaugurację roku szkolnego w formie koncertu.
Organizatorem tej imprezy jest Kurator i Prezes
parku, a wsparli nas Marszałek Województwa,
Wojewoda Śląski i Prezydent miasta Chorzowa.
Co będzie się działo w parku w najbliższej
przyszłości?
– Park do tej pory kojarzył się z miejscem sezonowym – od wiosny do jesieni. Staramy się to
zmienić. Pomimo, że jeszcze nie dysponujemy
pełną infrastrukturą, to chcemy aby tej zimy sporo w parku się działo. Regularnie będą odbywały się zawody fitness w Kapeluszu, jesienią i zimą
powstanie trasa do narciarstwa biegowego: mała
pętla dla początkujących i duża pętla dla zaawansowanych narciarzy. Będzie można wypożyczyć
sprzęt narciarski oraz skorzystać z bezpłatnych
porad instruktorów. Czynimy starania aby powstało także lodowisko. W tym roku najprawdopodobniej naturalne, w przyszłym sztuczne.
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Miedzy szkołami

Współpracujemy dla dobra
dwóch społeczności szkolnych
Współpraca pomiędzy Gimnazjum nr 20 im.K.Miarki
w Katowicach a Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach, trwa od roku 2002, wtedy to słuchacze Wydziału Ratownik Medyczny rozpoczęli
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
wśród uczniów gimnazjum, będąc prekursorami wielkiej
akcji szkoleniowej w tym zakresie z jaką mamy do czynienia obecnie. Osoby które tę współpracę zainicjowały to
mgr Krystyna Pastuszka z G20 i mgr Marianna Sęczek ze
szkoły medycznej.
Od roku 2005 współpraca ta nabrała szerszego wymiaru. Poza dalej prowadzonymi szkoleniami w roku szkolnym 2005/06 przyszli ratownicy uczący się w MSPWŚ zorganizowali wśród uczniów gimnazjum szkolny „Konkurs
I Pomocy”. Zwycięzcy tego konkursu zachęceni sukcesem
w następnym roku startowali w XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
docierając do etapu okręgowego. W następnych latach
sukcesy te powtarzały się toteż szkoła była gospodarzem
i organizatorem trzech edycji tej olimpiady. Nauczyciele i słuchacze z MSPWŚ Nr1 w Katowicach pomagali
w sprawnym przebiegu współzawodnictwa - przygotowując stanowiska „sytuacyjne” i sprawując rolę sędziów na
tych zawodach.
W roku 2008 słuchacze Wydziału Ratownik Medyczny
podczas „Festynu Środowiskowego” odbywającego się na
boisku Gimnazjum nr 20, zorganizowali pokaz udzielania
I pomocy w przypadku NZK (nagłego zatrzymania krążenia) z użyciem automatycznego zewnętrznego defibrylatora(AED). Na powyższej imprezie jak również podczas
obchodów 190-lecia szkolnictwa w Piotrowicach i uroczystościach nadania imienia Gimnazjum nr 20 przyszli
ratownicy z MSPWŚ stworzyli ekipę, która zabezpieczała
imprezę od strony medycznej.
Od roku 2010 dzięki otwartości pani Prezes Ewy
Łuczak, MSPWŚ współpracuje również ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gimnazjum nr 20 wspierając w formie
obsługi medycznej imprezy organizowane przez Stowarzyszenie miedzy innymi „Bieg do lata”.
Praca słuchaczy jest wysoko oceniana i doceniana, dzięki pomocy Stowarzyszenia, Rada Słuchaczy przy MSPWŚ
Nr 1 mogła sfinansować obiady dla najbardziej potrzebujących uczniów. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie
kontynuowana przez kolejne lata dla dobra obu środowisk.
Grażyna Sośniak nauczyciel w MSPWŚ Nr1
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Uczniowie poza granicami kraju

Szwedzkie wspomnienia

Szwecja. Odmienność tego kraju zaskoczyła nas
już po wychyleniu głowy z samolotu. Świeżość powietrza była wręcz uderzająca. Szwedzi jak żaden
inny naród dba, aby ich kraj pozostał czysty, ekologiczny i nienaruszony. Segregacja śmieci, ochrona
gatunków zwierząt i dbałość o zieleń, to dla nich
chleb powszedni . Jako jeden z niewielu narodów
zrozumieli, że tylko razem mogą zadbać o wspólne dobro. Nie lada zaskoczeniem był również klimat. Powiedziano nam aby nie zabierać ciepłych
ubrań, ponieważ pod koniec maja jest u nich ciepło.
Skończyło się to grupowym przeziębieniem :). Najbardziej Szwecja różni się od Polski szkolnictwem.
Wręcz nie mogliśmy uwierzyć, gdy stanęliśmy przed
skandynawskim gimnazjum. Stojaki na rowery ciągnęły się wzdłuż jego długości i żadne miejsce na
rower nie było puste. Mury pomalowane ciepłymi
kolorami zapraszały nas do środka. A w środku jeszcze ładniej. Miły wystrój, nowoczesne wyposażenie,
szafka dla każdego ucznia rodem z amerykańskich
filmów oraz wszechobecne laptopy. Szkoła wyglądała na prywatną, ale w tym kraju takie nie funkcjonują. Obserwowaliśmy uczniów z uwagą. Na korytarzach cicho, choć trafiliśmy w punkt kulminacyjny
długiej przerwy, nikt się nie przepycha, uczniowie
rozmawiają na różne tematy w salach, które służą do relaksu między lekcjami. Można tam zagrać
między innymi w karty czy w tenisa stołowego. Gdy
zadzwonił dzwonek, uczniowie spokojnie rozeszli
się do swoich sal, a my razem z nimi. W Szwecji
stawia się przede wszystkim na zajęcia praktyczne.
Uczestniczyliśmy w lekcji fizyki, na której uczniowie mieli za zadanie zmontować obwód elektryczny. Akurat ten temat przerabialiśmy właśnie na
naszych lekcjach, więc myśleliśmy, że nie będzie to
dla nas problem, ale niestety pomyliliśmy się. Każde
z nas znało reguły funkcjonowania obwodów, lecz
w praktyce było to dla nas wręcz niewykonalne. Zaobserwowaliśmy również, że klasy są zgrane i każdy
jest traktowany przez innych tak samo, można liczyć
na pomoc z każdej strony, a uczniowie są uprzejmi.
Najbardziej chciałabym przenieść do Polski zajęcia
praktyczne, jakże przydatne w późniejszym życiu.
Uważam również, że Polacy mogliby nauczyć się
wiele od Szwedów w kwestii ekologii i uświadomienia społeczeństwa . Wymiany mogłyby być organizowane częściej, gdyż są najlepszą i najciekawszą
formą nauki języka oraz zdobywania wiedzy na temat innych kultur.
Zuzanna Łozowska – klasa 2b
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Poza szkołą

Wyjazd do Paryża
Na zakończenie edukacji w Gimnazjum wychowawczyni klasy III d zorganizowała 5-dniową wycieczkę do Francji. Młodzież miała okazję zobaczyć piękne zabytki Paryża m.in. Katedrę Notre Dame, Pałac Inwalidów,
Luwr, Panteon, wieżę Eiffela, Ogród Luksemburski, a wieczorny rejs po
Sekwanie był ukoronowaniem dnia pełnego atrakcji i wrażeń, które dał
nam pobyt w Paryżu. Widoki z Wieży Eifflela pozwoliły nam zobaczyć
obraz z lotu ptaka miejsc, które odwiedziliśmy. Wycieczka ta była również pięknym doświadczeniem językowym oraz dała nam możliwość praktycznego zastosowania języka
angielskiego i francuskiego. Ostatni dzień spędziliśmy w Eurodisneylandzie, gdzie każdy znalazł atrakcje
dla siebie. Największym powodzeniem cieszyły się roller coastery.
Wycieczka do Paryża była pięknym akcentem kończącym cykl wycieczek, w których uczestniczyła klasa
III d (Sianożęty 1 tydzień, trzydniowe wycieczki do Warszawy, w Tatry, w Pieniny oraz w Bieszczady). Trzy
lata spędzone w Gimnazjum nr 20 były czasem wytężonej nauki i pięknych wspólnych wyjazdów.
Mariola Korzeniowska

Park linowy
Pierwszym oddechem dla gimnazjalistów po wrześniowych obowiązkach szkolnych odbyła się wycieczka
do Parku Linowego w Chorzowie. Pod opieką Jolanty Witkowskiej, Ewy Łuczak, Ewy Mardyło młodzież
urządziła sobie prawdziwy ,,małpi gaj” próbując swoich sił wspinając się po linach. Podczas gdy uczniowie
wyczyniali różne akrobacje w powietrzu opiekunowie w emocjach śledzili każdy ruch swoich podopiecznych.
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Poza szkołą

Wypad do Parku
We wrześniu uczniowie Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki w Katowicach odwiedzili Wesołe Miasteczko
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Wszyscy doskonale się bawili, ponieważ mogli bez ograniczeń korzystać z wszelkich atrakcji znajdujących się na terenie Wesołego Miasteczka. Bilety
wstępu ufundował WPKiW S.A. w Chorzowie. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach
zakupiło bilety na przejazd autobusem i tramwajem oraz zatroszczyło się o ciepły posiłek dla młodzieży.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych podopiecznych.

Pod opieką
młodzieży
Młodzież Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki
w Katowicach pod opieką nauczycielki historii Pani
Jolanty Witkowskiej troszczy się o tablicę oraz wygląd otoczenia wskazującej na pierwszy budynek
szkolny w Piotrowicach oraz upamiętniającej pracę
Karola Miarki w tej szkole. Tablica znajduje się na
budynku przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej
i Wojska Polskiego, toteż nasi uczniowie dbają o jej
czystość i nieskazitelny wizerunek.
Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach
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Z życia szkoły

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
Koniec roku szkolnego zawsze oczekiwany jest z wielką niecierpliwością przez
dzieci i młodzież. Nadchodzą upragnione
wakacje i czas rozliczenia pracy,trudu włożonego w zdobywanie wiedzy i umiejętności przydatnej w przyszłości. Jak co roku
Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla
uczniów aktywnych, pracujących społecznie a także bardzo zdolnych, wybitnych,
którzy zostali finalistami i laureatami
olimpiad i konkursów. Nauczyciele naszego gimnazjum mają szczególne zdolności
wynajdowania takich diamentów z ogromnej grupy młodzieży, z których pod wpływem pracy i nauki powstają wspaniałe brylanty edukacji.
Uroczyste wręczenie nagród i świadectw
odbyło się 24 czerwca 2011 spotkanie
uświetnił swoją osobą zaproszony przez dyrekcję Przewodniczący Rady Miasta Katowice Arkadiusz Godlewski,
Atmosfera była bardzo podniosła, pani
dyrektor Joanna Mateusiak wręczyła statuetki „Przyjaciel Szkoły” Panu Arkadiuszowi
Godlewskiemu,
Panu
Romanowi
Łuczakowi, Pani Katarzynie Zalejskiej –
Kuźniak, Panu Grzegorzowi Mozdyniewiczowi oraz Panu Mariuszowi Goduli za
wspieranie działań naszego gimnazjum
w ciągu roku szkolnego, społeczną pracę
na rzecz szkoły, a także za bezinteresowne wsparcie finansowe na zakup pomocy
dla szkoły i imprez organizowanych dla
uczniów.
Grono sympatyków, przyjaciół naszej
szkoły stale się powiększa, co nas bardzo
cieszy. Mamy nadzieję, iż uhonorowanie osób wspierających edukację w naszej
szkole stanie się miłą tradycją w kolejnych
latach.
Z łezką w oku pożegnaliśmy uczniów klas
trzecich życząc im wielu sukcesów w dalszej
edukacji w szkołach średnich, do których
dostali się dzięki wypracowanym tak dobrym wynikom. Powodzenia!
Edyta Łozowska
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Trochę historii

Wspomnień czar

Opracowanie: Ewa Łuczak, Dawid Klachacz
Zdjęcia: Arkadiusz Ławrywianiec

Mimo, iż od obchodów 190-lecia szkolnictwa w Katowicach-Piotrowicach, które odbyły się w maju 2009 roku,
minęło już sporo czasu, to nadal wielu z nas chętnie wraca do nich w swych wspomnieniach. Była to uroczystość
doniosła, na którą – mimo niesprzyjającej pogody – przyszli licznie zarówno uczniowie, absolwenci szkoły, zaproszeni goście jak i okoliczni mieszkańcy. Głównym organizatorem było Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach. Dla przypomnienia tych obchodów oraz na życzenie
wielu jej uczestników poniżej prezentujemy fotoreportaż, ukazujący przebieg tych 13-godzinnych uroczystości.

Za orkiestrą, strażą miejską oraz policją podążają
goście i mieszkańcy Piotrowic
Szkoła łączy pokolenia, obecna dyrektorka Joanna Mateusiak
składa podziękowania zasłużonej dyrektor Bożenie Sobocie

Przemarsz orkiestry KWK
,,Wujek’’, pod batutą H.
Morcinczyka oraz naszej
dyrektorki J. Mateusiak(w tle
Gimnazjum nr 20)

Społeczność Piotrowic wokół
pierwszego budynku szkoły
- w której uczył Karol Miarka(skrzyż.ul.Woj.Polskiego i Armii
Krajowej)

Piotrowiczanie oraz zaproszeni goście
pod obecnym budynkiem Gimnazjum
nr 20 im. K. Miarki w Katowicach

Wystąpienie senatora RP Sławomira
Kowalskiego (absolwenta szkoły)- z prawej
Paulina Koniarska oraz Bartosz Kmiotek konferansjerzy

Obecny Marszałek Województwa
Śląskiego- Adam Matusiewicz w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia Ewy
Łuczak (z prawej) oraz w-ce dyrektor
G20 Barbary Wieszyńskiej

Delegacje szkół ze sztandarami (kolejno od lewej) ZSP nr 2 w Katowicach, SP im. K. Miarki w Mikołowie, V LO im. W. Broniewskiego w Katowicach, ZSP-M w Katowicach

Uroczystość rozpoczyna się mszą św.
z udziałem ks. Bp. G. Biernackiego
w kościele Serca Jezusa i św. J. Bosko
w Piotrowicach
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Oprawa muzyczna mszy św. zespołu wokalno-instrumentalnego PRZEMIENIENIE
pod dyr. W. Świderskiego(absolwenta szkoły)

17

Sala Pamięci w Gimnazjum nr 20
im. K. Miarki w Katowicach

Chór Męski HEJNAŁ z Katowic pod batutą mgr. W. Gwiszcza

Wystawy szkół z Piotrowic i Ochojca

Zespół RETRO pod kierownictwem Ryszarda Chudzika

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Hanowerze

Chór mieszany MODUS VIVENDI
(Prezes U. Warzecha, dyrygent A. Szawińska)

Absolwent Stefan Gierlotka z przyjaciółmi z lat szkolnych

MDK „Południe” filia w Piotrowicach - Bractwo rycerskie

Dziewczyny ze stowarzyszenia - K. Lenczewska Sojka
oraz Z. Kmiotek sprzedają cegiełki na rzecz szkoły
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Członkinie stowarzyszenia - kolejno z lewej K. Zalejska-Kuźniak, E. Horodecka oraz J. Witkowska

Smaczną grochówkę serwuje Szkoła
Policji w Katowicach-Piotrowicach
Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach

Opracowanie: Ewa Łuczak, Dawid Klachacz
Zdjęcia: Arkadiusz Ławrywianiec

Młodzież z Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach na scenie

MDK ,,Południe’’Szkoła Tańca Awangarda - Katowice

Kabareciarze z Gimnazjum nr 19 im. H. Sławika w Ochojcu

Taniec grecki - Gimnazjum nr 19

Grupa BAJTE z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

TWIST- Gimnazjum nr 19

Grupa BAJTE z ZS-P nr 2
MDK ,,Południe’’

Cziliderki BLUE GIRLI z ZS-P nr 2

MDK ,,Południe’’
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TWIST - Gimnazjum nr 19

Grupa z Gimnazjum nr 19

TWIST - Gimnazjum nr 19

Zespół Taneczno
- akrobatyczny ,,Elementarz’’ w którym
tańczy uczennica
Gimnazjum nr 20
im.K.Miarki - Sonia
Malinowska

W rytmie Hip Hop - od lewej P. Gorgoń, K. Kmiotek - Gimnazjum nr 20

Zespół z V LO im. W. Broniewskiego w Katowicach

MDK ,,Południe’’ – SILESIA-FOLK
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Opracowanie: Ewa Łuczak, Dawid Klachacz
Zdjęcia: Arkadiusz Ławrywianiec

Sztuki walki Oyama Karate pokazuje Śląski Klub Karate GOLIAT

Pokazy sprawności i sztuki walki
prezentuje Szkoła
Policji w Katowicach
Piotrowicach

Muzycznym przełomem kulminacyjnym
był występ zesołu,,STAUROS’’

Młodzież świetnie się bawiła

Uroczystość zakończyła się o 22.30 pokazem ogni laserowych.
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Organizacja Pożytku Publicznego

ZARZĄD:
Ewa Łuczak
Prezes Zarządu

Jolanta Witkowska
Członek Zarządu - Sekretarz

Anna Limańska
Wiceprezes - Skarbnik

Edyta Łozowska
Członek Zarządu

