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LAUREATKA MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Pani Ewie Łuczak - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach został przyznany 
medal przez Minister Edukacji Narodowej Krystynę Szumilas. W uroczystości uczestniczyli Marszałek Wo-
jewództwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber. Uroczystość wręcze-
nia medalu odbyła się 26 października 2012 roku w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
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odkąd powstało Stowarzyszenie. Z tej właśnie okazji wy-
dajemy trzeci, jubileuszowy numer Biuletynu, do lektury 
którego pragniemy Was Drodzy Czytelnicy zachęcić. Po 
trzech latach ciężkiej i owocnej pracy Członkowie Stowa-
rzyszenia świętują również przyznanie Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej Pani Prezes Ewie Łuczak (wywiad - 
str. 10-11).

Wiele dzieje się także w gimnazjum, którego nauczyciele 
i uczniowie pożegnali dotychczasową Dyrektor Panią Jo-
annę Mateusiak oraz serdecznie powitali nową Dyrektor 
Panią Barbarę Bandurę. Kilka słów o nowej Pani Dyrektor 
i jej pierwszym przedsięwzięciu - wprowadzeniu dzienni-
ka elektronicznego - przeczytacie na stronie 2. Oprócz in-
formacji dotyczących aktualnych wydarzeń z życia gim-
nazjum, znajdziecie w Biuletynie również interesujące 

Od Redakcji słów kilka

wspomnienia absolwentów piotrowickiej szkoły.
Zachęcamy wszystkich Czytelników do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia. 

Liczymy na Was. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, pomysły i refleksje.

Dawid Klachacz
Redaktor Naczelny

To już 3 laTa...
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WiTamy noWą Dyrekcję!
Pierwszego września powitaliśmy w progach naszego gimnazjum nową Panią Dyrektor.  

Pragniemy zatem w kilku słowach przybliżyć jej sylwetkę.

Pani Magister Barbara Bandura ukończyła chemię na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, po studiach nato-
miast pracowała w przemyśle. Ukończyła również studia 
podyplomowe z matematyki i zarządzania w oświacie. 

Pani Bandura przez szesnaście lat pracowała jako na-
uczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, w tym przez pięć 
lat na stanowisku wicedyrektora. We wrześniu 2011 Pani 
Barbara Bandura została Dyrektorem Gimnazjum nr 7 
w Tychach. 

Od września tego roku nowa Pani Dyrektor wprowadzi-
ła system elektronicznego dziennika „Librus”, tym samym 
nasze gimnazjum jest pierwszym w Katowicach, w którym 
korzysta się wyłącznie z elektronicznej formy dziennika. 
Pani Dyrektor posiada 6-letnie doświadczenie w pracy 
z dziennikiem elektronicznym, który z roku na rok staje się 
coraz lepszy, oferując coraz więcej możliwości.

Życzymy Pani Dyrektor wielu sukcesów zawodowych 
oraz owocnej współpracy z naszym Stowarzyszeniem. 

Dawid Klachacz

Z życia szkoły

koniec ery papieroWych DziennikóW... 
Z dziennika elektronicznego w Polsce korzysta już ponad 2 500 szkół. Z prognoz firmy „Librus” wynika, że w roku 

szkolnym 2012/2013 wirtualny dziennik zawita do około 500 nowych placówek. Eksperci przewidują, że do 2014 roku 
cyfrowa kontrola frekwencji i postępu w nauce będzie obecna w blisko 4 000 szkół. W czołówce najbardziej zinfor-
matyzowanych miast pod względem liczby wdrożonych e-dzienników są Warszawa, Łódź i Wrocław. Elektroniczny 
system frekwencji i ocen mają również wszystkie szkoły w Sopocie. (źródło: „Librus”) Gimnazjum nr 20 im. Karola 
Miarki w Katowicach od 3 września 2012r. dołączyło do elitarnego grona najbardziej zinformatyzowanych placówek. 
Dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego, rodziców, Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20, organu pro-
wadzącego, staliśmy się pierwszym gimnazjum w mieście, któremu organ prowadzący wydał zgodę na prowadzenie 
dziennika w formie elektronicznej. 

Od 12 września w każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer z dostępem do Internetu. Do tego czasu zaledwie 
w 3 pracowniach były   komputery (z wyjątkiem pracowni komputerowej), w tym tylko jeden miał kartę sieciową 
umożliwiającą połączenie z Internetem.  W ciągu niespełna dwóch tygodni, wspólnym wysiłkiem,  udało się skompu-
teryzować szkołę. Nauczyciele włożyli ogromny trud i wielką pracę, aby opanować czynności związane z prowadze-
niem dziennika elektronicznego. Przedstawiciel firmy „Librus”, który szkolił grono pedagogiczne, był pod ogromnym 
wrażeniem dyskusji merytorycznej podczas tego szkolenia. Nauczyciele poświęcili mnóstwo czasu, aby zapoznać się 
z zasadami funkcjonowania dziennika. 13 września podczas zebrania Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły poprosiła 
uczących o opinię w sprawie prowadzenia dziennika w formie elektronicznej. Opinia była jednoznacznie pozytywna. 

Oprócz „tradycyjnego dziennika” użytkownicy mogą korzystać z licznych dodatkowych modułów. W dzienniku 
elektronicznym gromadzimy wszystkie informacje dotyczące wycieczek, zastępstw, jest to również doskonałe narzę-
dzie komunikacyjne. W bezpiecznej przestrzeni (login, hasło, zabezpieczony zewnętrzny serwer) może komunikować 
się ze sobą cała szkolna społeczność, zarówno nauczyciele, uczniowie, jak również rodzice. Ci ostatni mogą bezpo-
średnio uzyskiwać informacje na temat ocen i frekwencji swojego dziecka z każdego miejsca na świecie, mogą również 
korespondować z dyrektorem szkoły czy z nauczycielami. Obecnie wszyscy uczący są przeszkoleni, mają dostęp do 
dziennika bezpośrednio na lekcji, sprawnie obsługują aplikację. Nauczyciele traktują to zadanie jako formę rozwoju 
zawodowego, ciesząc się, że znajdą się w gronie tych, którzy być może zdążą  do roku 2015, zgodnie z zaleceniami Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, przeobrazić polską szkołę w „szkołę cyfrową”. 

Barbara Bandura Dyrektor szkoły
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inTerakTyWne lekcje geografii
We wrześniu 2012 roku  dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach szkolna pra-

cownia geograficzna została wyposażona w tablicę interaktywną, projektor multimedialny i laptop.
Okazana pomoc pozwoliła na wzbogacenie warsztatu pracy  pracowni geograficznej, co wspomaga i uatrak-

cyjnia proces dydaktyczny uczniów, poprzez projekcję filmów edukacyjnych, prezentację prac uczniów oraz 
korzystanie z ciekawych programów komputerowych, w szczególności z interaktywnych plansz, które skła-
dają się z animacji, dźwiękowych komentarzy i testów.

W opinii uczniów i obserwujących lekcje gości wykorzystywanie tablicy interaktywnej sprawiło, że lekcje 
stały się ciekawsze, poprawiły przystępność przekazywanej wiedzy i wieloaspektowo wspierają rozwój mło-
dzieży. 

W czasie lekcji uczniowie mają  możliwość oglądania fragmentów filmów dotyczących omawianych za-
gadnień, wykresów, diagramów. Mogą sami tworzyć nowe ilustracje, opisywać zdjęcia. Zajęcia, podczas 
których wykorzystywane są  różnorodne środki przekazu są ciekawe, sprzyjają lepszemu zapamiętywaniu 
nowych wiadomości.

Wraz z uczniami pragnę serdecznie podziękować Pani Prezes Ewie Łuczak za życzliwość i okazaną pomoc 
w zrealizowaniu zamierzonych celów edukacyjnych oraz znalezienie Darczyńców, dzięki którym zakupiony 
i zamontowany sprzęt multimedialny jest świadectwem wielkiego serca i zaangażowania w sprawy oświaty 
i kształcenia młodzieży.

Danuta Swoboda

Pomoc szkole

Nauczycielka Danuta Swoboda wraz z uczniami przygotowują lekcję multimedialną z geografii
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„Biegiem Do laTa” 
z pięknego parku zaDole W kaToWicach

26 maja 2012 roku o godz. 11.00 spod amfiteatru w pięknym Parku Zadole w Katowicach swój bieg do lata 
na dystansie 3 km, rozpoczęła 100 osobowa grupa: „Dziewcząt” i „Chłopców”. Drugi raz z rzędu organiza-
torami imprezy byli Fundacja „Bliżej serca” w Katowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 
w Katowicach. Patronat honorowy nad imprezą objął Sławomir Kowalski Poseł na Sejm RP oraz Arkadiusz 
Godlewski Przewodniczący Rady Miasta Katowice. Współorganizatorami natomiast: Urząd Miasta Katowi-
ce, UKS Gladiator 23 Katowice, Gimnazjum nr 23 z oddziałami integracyjnymi im. Ratowników Górskich 
w Katowicach, Szczep ZHP Katowice im. Stacha Jadwiszczoka, Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki w Katowi-
cach.  Celem imprezy była popularyzacja rekreacji ruchowej oraz masowej kultury fizycznej, a także inte-
gracja dzieci i młodzieży różnych środowisk. Opiekę medyczną sprawowała Medyczna Szkoła Policealna 
Województwa Śląskiego Nr1 w Katowicach z niezawodną grupą ratowników.

 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 20 w Katowicach ufundowało wiele cennych nagród:
I miejsce – bon wartości 200 zł, piłka siatkowa, słodycze i statuetka,
II miejsce - bon wartości 100 zł, piłka siatkowa, słodycze i statuetka,
III miejsce - kubek termiczny, słodycze i statuetka.
Piłka do siatkówki (Multan) dla najliczniej reprezentowanej szkoły otrzymało Gimnazjum nr 20  

im. K. Miarki w Katowicach. Wiele nagród takich jak: koszulki, długopisy, bloki, kubki i inne rozdane zo-
stały w drodze losowania pośród wszystkich uczestników imprezy. Po sportowej walce w pięknej słonecznej 
scenerii zwycięzcami zostali: W kategorii „Dziewcząt” pierwsza na metę przybiegła JULIA MORAWSKA 
ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Mysłowic, która startowała poza konkursem. 

WILK KATARZYNA - G23 
ŻURAWSKA JULIA - G20 
TOBOREK MICHALINA - G23
KOWALSKA MARTA - G23 
MAFA WIKTORIA - G20
W kategorii „Chłopców” 
kolejność na mecie była następująca:
PACAN JAN - G23
PROFUS MATEUSZ - G23
GRANEK SZYMON - G23 
ŁUCZAK LIONEL - LO II
BANAŚ RAFAŁ - G23

 Ja tam byłam i świetnie się bawiłam... 
Grażyna Sośniak

Na Sportowo

Zarząd Stowarzyszenia: (od lewej) Grażyna Sośniak,  Ewa Łuczak,  
Jolanta Witkowska, Anna Limańska, Edyta Łozowska

Organizatorzy: (od prawej ) Ewa Łuczak Prezes SPG 20,  
Tomasz Rydzewski Prezes Fundacji Bliżej Serca,  
Tomasz Maśnica  Radny Miasta Katowice

Zwyciężczynie – (trzecia od lewej) Julia Żurawska 
uczennica naszego gimnazjum - 2 miejsce
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Na Sportowo

Losujemy dodatkowe nagrody dla uczestników. Biegacz z 2 L.O im. M. Konopnickiej  
wraz ze swoim nauczycielem

...i zwycięzcy Najlepsi na scenie

Do startu gotowi

Ooo niespodzianka!

Chcesz pobiec, to  się zarejestruj...

A na trybunach napięcie...

Biegniemy!

Nawet milusińscy przyjechali kibicować

Ratownicy czuwali nad bezpieczeństwem
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Dzień Dziecka W DWuDziesTce
Teraz maluszki, 
juTro nasi gimnazjaliści!

Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gimnazjum nr 
20 w Katowicach zorganizowało 1 czerwca br. festyn z okazji Dnia Dziecka. Patronat honorowy nad imprezą 
objęła pani Ewa Kołodziej Poseł na Sejm RP.

Program festynu dla zaprzyjaźnionych szkół podstawowych i przedszkoli został szczegółowo opracowany 
przez mgr Agatę Jeziorek-Pałyskę przy wsparciu mgr Marty Kołodziej. Wraz z gimnazjalistami w zabawie 
udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27, a także wychowankowie Przedszkoli nr 78 i 81, których 
to gości gorąco powitała pani dyrektor Joanna Mateusiak.

Atrakcji było wiele: po wzajemnej prezentacji talentów wokalnych i tanecznych na scenie dzieci pod czujną 
opieką nauczycieli wspólnie malowały twarze i rysowały, uczestniczyły w konkurencjach sportowych, loterii 
fantowej, grały w kolory oraz odwiedziły pokaz doświadczeń biologicznych. Trzeba koniecznie zaznaczyć, 
że nagrody wspomnianej loterii – maskotki zostały własnoręcznie uszyte przez uczniów Gimnazjum nr 20, 
a sprzęt sportowy doposażyła na tę okoliczność Spółdzielnia Mieszkaniowa Silesia. Zmęczeni, ale bardzo 
zaaferowani najmłodsi znaleźli chwilę wytchnienia przy słodkim poczęstunku. 

O upominki i napoje dla dzieci zadbało Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20. 
Imprezę zakończyła prezentacja grupy tanecznej Capoeira z Katowic oraz krótki trening karate, w którym 

najwaleczniejsze okazały się przedszkolaki i to one zebrały gromkie brawa za odważne popisy.

Agnieszka Suchecka

Festyn
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Festyn
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Z życia szkoły

Nareszcie przyszedł długo wyczekiwany przez 
wszystkich dzień 28 czerwca 2012 roku, zakończe-
nie roku szkolnego, początek dwumiesięcznych wa-
kacji, pierwszy dzień lata! Więc trudno tego dnia nie 
znaleźć powodów do radości.

Gimnazjaliści, nauczyciele, pracownicy szkoły, 
rodzice i zaproszeni goście spotkali się o godzinie 
18.00 na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 20 imie-
nia Karola Miarki w Katowicach.

Po przekazaniu pocztu sztandarowego i odśpie-
waniu hymnu państwowego, pani dyrektor Joanna 
Mateusiak oficjalnie rozpoczęła uroczystość, witając 
wszystkich gości i sympatyków szkoły, zapewniając, 
że dzisiejsze spotkanie dla tegorocznych absolwen-
tów jest szczególnie uroczyste. To ostatnia okazja 
do refleksji i zadumy, do podsumowania trzech lat 
spędzonych w murach tej szkoły, gdzie od początku 
można było odczuć niepowtarzalną atmosferę. Każ-
dy był życzliwy, przyjaźnie nastawiony i chętny do 
udzielania pomocy. Taki właśnie nastrój zachęcał 
do uczenia się.  W pogłębianiu niemal każdej dzie-
dziny wiedzy pomagali nauczyciele, którzy usiłowali 
wzniecić ciekawość świata nie tylko podczas lekcji, 
ale również na zajęciach pozalekcyjnych z przed-
miotów humanistycznych, ścisłych, artystycznych 
i sportowych.

Efektem dodatkowej pracy i rozszerzania wie-
dzy uczniów na fakultetach jest uzyskanie przez 9 
uczniów tytułu laureata i przez 3 uczniów tytułu fi-
nalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

pożegnania naDszeDł czas...
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach.

Ponadto pani dyrektor podkreśliła, że przez cały 
okres nauki szkoła przekazywała takie wartości, 
aby absolwent potrafił odnaleźć się w życiu, stał się 
dobrym, porządnym i uczciwym człowiekiem. Nie-
wątpliwie każdy pozostawił swoją cząstkę i godnie 
będzie reprezentować nasze gimnazjum.

Następnie pani Joanna Mateusiak podziękowa-
ła za współpracę przewodniczącej Rady Rodziców 
pani Edycie Łozowskiej oraz już po raz trzeci wrę-
czyła statuetki „Przyjaciela Szkoły” osobom, które 
bardzo aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły: pani 
Annie Lipowskiej, pani Elżbiecie Zielonce i pani 
Małgorzacie Radłowskiej-Knyć.  

W dalszej części pani dyrektor podziękowała 
pani Ewie Łuczak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Gimnazjum nr 20 w Katowicach za zaangażowanie 
i owocną pracę na rzecz szkoły. Pani Ewa uczyniła ze 
stowarzyszenia Organizację Pożytku Publicznego, 
która działa na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży znajdują-
cej się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz 
osób niepełnosprawnych. Pani Mateusiak zwróci-
ła uwagę na zasługi pani Łuczak względem naszej 
szkoły, która od kilku lat bezinteresownie (społecz-
nie) otacza opieką naszych podopiecznych, między 
innymi poprzez dofinansowywanie wycieczek, fun-
dowanie nagród na zakończenie roku szkolnego, 
organizację spotkań środowiskowych, współpra-

 ( fot. A.Ławrywianiec)
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Z życia szkoły

Paulina Lipowska – uczennica z najwyższą śred-
nią w szkole, laureatka olimpiady polonistycz-
nej, wolontariuszka (fot. A.Ławrywianiec)

Pani Ewa Łuczak w imieniu Stowa-
rzyszenia złożyła na ręce Dyrektor 
szkoły Pani Joanny Mateusiak 
podziękowania  
za bardzo dobrą współpracę 
(fot. A.Ławrywianiec)

Piotr Poprawa – wzorowy uczeń, wolontariusz,
laureat olimpiady chemicznej
(fot. A.Ławrywianiec)

cę z władzami samorządowymi, efektem 
czego był remont schodów wejściowych 
do G 20, jak również termomodernizacja. 
Ponadto Stowarzyszenie systematycznie 
doposaża szkołę w pomoce dydaktyczne 
i organizuje pomoc materialną w formie 
świątecznych paczek żywnościowych dla 
uczniów najbardziej potrzebujących. 

Miłym słowom nie było końca, kiedy 
pani Ewa Łuczak dziękowała pani dy-
rektor Joannie Mateusiak za wspaniałą 
umiejętność kierowania szkołą, efektywną 
współpracę przez trudne cztery lata oraz za 
pomoc w rozwiązywaniu każdego proble-
mu, cierpliwość i rozwagę, jaką okazywała 
w trudnych chwilach. 

W kolejnej części uroczystości pani wi-
cedyrektor, Barbara Wieszyńska podsu-
mowała pracę dydaktyczną szkoły, przed-
stawiając średnie ocen z przedmiotów 
humanistycznych, matematyczno-przy-
rodniczych, artystycznych i ogólną średnią 
w klasach trzecich, która wyniosła aż 4,46 
oraz pogratulowała wysokich wyników na 
egzaminie gimnazjalnym, na które przeło-
żyły się uzyskane średnie.

Dalej przyszedł czas na wręczenie nagród 
dla najlepszych przedmiotowców i osób 
wyróżniających się w nauce i zachowaniu.

W końcowej części uroczystości odbyła 
się część artystyczna, podczas której pro-
wadzący Paulina Lipowska i Piotr Poprawa 

w imieniu trzecioklasistów złożyli serdeczne podziękowania 
rodzicom za trud i wysiłek włożony w wychowanie i za wol-
ność wyboru drogi życiowej, nauczycielom, za trud włożony 
w nauczanie i wychowanie oraz wszystkim pracownikom za 
dbanie o potrzeby uczniów oraz za wspólne lata spędzone ra-
zem w murach tej szkoły.

Żegnając się życzyli wszystkim wiele szczęścia w życiu oso-
bistym i zawodowym oraz nieustającej pogody ducha. Niech 
zaczynające się wakacje będą  wspaniałym wypoczynkiem, 
a każdy dzień wita was słońcem i pogodą.

Danuta Swoboda

Edyta Łozowska
Przewodnicząca Rady Rodziców
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Niedawno otrzymała Pani Medal Komisji 
Edukacji Narodowej. Proszę powiedzieć, jakie 
były początki Pani działalności?

Gdy dwójka moich młodszych dzieci uczęsz-
czała do tutejszej szkoły podstawowej, zauważy-
łam, że wiele dzieci nie może się w pełni reali-
zować i rozwijać z uwagi na brak odpowiedniej 
infrastruktury lub z powodu braku środków 
pieniężnych. Uczniowie powinni mieć dobre 

warunki do na-
uki oraz poczu-
cie, że są ważni 
zarówno dla nas 
dorosłych jak 
i dla społeczeń-
stwa, bo to wła-
śnie dzieci są fundamentem każdego kraju. Dla-
tego też postanowiłam, że będę wspierała rozwój 
młodzieży w społeczności lokalnej. Uważam 
też, że najlepsze co możemy zrobić dla nich, to 
dać narzędzia, które pomogą im odnaleźć się we 
współczesnym świecie pełnym trudności i róż-
nych zagrożeń. I ten właśnie cel stanowi myśl 
przewodnią Stowarzyszenia, którą odzwiercie-
dla hasło: „Dobra edukacja przepustką w przy-
szłość”.

Które z tych lat były najtrudniejsze?
Najtrudniejszy był okres, gdy zapadła decyzja 

o likwidacji Gimnazjum nr 20  w Katowicach. 
To był rok 2007. Wtedy też objęłam funkcję 
Przewodniczącej Rady Rodziców. Jednak dzię-
ki pomocy życzliwych osób, którym nie były 
obojętne losy gimnazjum, udało nam się po-
konać licznie stawiane bariery. Wspierały nas 
całe rzesze przyjaciół szkoły, a w szczególności 
Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam 
Matusiewicz oraz obecny poseł Pan Sławomir 
Kowalski, który notabene jest absolwentem na-
szej szkoły. Miałam także silne oparcie w Radzie 
Rodziców, zwłaszcza w osobach Pani Grażyny 
Sośniak i Pani Anny Limańskiej. Bardzo ważna 
była również dobra współpraca z ówczesną dy-
rekcją szkoły. 

Wywiad

WarTo Być oTWarTym 
na poTrzeBy innych...
Z Ewą Łuczak – Prezesem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Gimnazjum 20 w Katowicach 
rozmawia Dawid Klachacz.

Urząd Wojewódzki w Katowicach, Sala Marmurowa,
dn.  26.10.2012 r. Wręczenie medalu

Sejm RP, dn. 23.02.2012 - Parlamentarna Grupa Kobiet -  Prezes 
Stowarzyszenia Ewa Łuczak zabiera głos w dyskusji.
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Dlaczego zdecydowała się Pani za wszelką 
cenę ratować szkołę?

Moja córka uczęszczała wówczas do 2 klasy 
gimnazjum. Powiedziałam sobie wtedy - nie od-
dam tej szkoły tak łatwo, nie mogą jej zamknąć, 
sama przecież jestem absolwentką tej szkoły. 
Poza tym stanęłam na czele Rady Rodziców, 
więc czułam się zobowiązana do zmotywowania 
innych do działania. Od początku miałam świa-
domość, że nie będzie łatwo, ale mój główny cel,  
czyli dobro młodzieży, mobilizował mnie do 
dalszego działania.

Wtedy też powstało Stowarzyszenie Przyja-
ciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach, którego 
została Pani Prezesem.

Tak, chcieliśmy wzmocnić pozycję szkoły 
i uchronić ją przed zamknięciem. Tak trudne 
wyzwanie wiązało się z dużym nakładem pra-
cy i szeroko zakrojonymi działaniami. Między 
innymi wnioskowaliśmy o dofinansowanie na 
szkolenia dzieci i młodzieży z Funduszu Euro-
pejskiego. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego 
zbieraliśmy cegiełki wartościowe, współorgani-
zowaliśmy imprezy,- zarówno środowiskowe jak 
i szkolne: nadanie gimnazjum imienia Karola 
Miarki oraz nadanie sztandaru. Współorgani-
zowaliśmy także uroczystość 190-lecia szkolnic-
twa w Piotrowicach. Krótko mówiąc - wiele się 
działo i dzieje nadal.

Które z tych działań uważa Pani za najważ-
niejsze?

Wszystkie działania są dla mnie równie ważne 
i do każdego z nich staram się rzetelnie przygoto-
wać.  W naszym Stowarzyszeniu przeprowadza-
na jest bożonarodzeniowa akcja charytatywna 
„szlachetna paczka” i właśnie ta bezpośrednia, 
konkretna pomoc sprawia mi chyba największą 
satysfakcję.

Czy może Pani liczyć na wsparcie rodziny 
w swojej działalności społecznej?

Oczywiście, przecież funkcjonuję zarówno 
w sferze prywatnej, jak i społecznej, dlatego też 
nie da się tego rozdzielić. Zarówno mąż Zenon, 
jak i czworo moich dzieci wspierają mnie we 
wszystkich przedsięwzięciach. Pragnę nadmie-
nić, że geneza Stowarzyszenia wiąże się z pra-

Wywiad

cą społeczną moich dzieci, które zawsze służyły 
pomocą. Najstarszy syn Marcin – radca praw-
ny, czuwa nad prawidłową działalnością Stowa-
rzyszenia od strony formalnoprawnej. To m.in. 
dzięki jego pomocy Stowarzyszenie w niedłu-
gim czasie uzyskało status Organizacji Pożytku 
Publicznego (OPP), co umożliwiło nam pozy-
skiwanie środków finansowych (1 %) od podat-
ników. Jacek - student informatyki pomaga przy 
tworzeniu biuletynu, a córka Monika – student-
ka oraz syn Michał, który również skończył 
już studia, są aktywnymi wolontariuszami na 
wszystkich imprezach środowiskowych, spor-
towych oraz akcjach charytatywnych organizo-
wanych przez nasze Stowarzyszenie. Cieszę się, 
że moje dzieci aktywnie włączyły się w działal-
ność Stowarzyszenia, ponieważ zawsze chcia-
łam zaszczepić w nich altruizm oraz otwartość 
na potrzeby innych ludzi. 

Jako Prezes Stowarzyszenia jakie ma Pani 
plany na przyszłość?

Przede wszystkim chciałabym się skupić na 
tym, aby Stowarzyszenie mogło prężnie się 
rozwijać. Dla możliwości takiego rozwoju nie-
zbędna jest aktywność rodziców i mieszkańców 
dzielnicy. Cieszę się, że coraz więcej ludzi ofia-
rowuje naszemu Stowarzyszeniu 1 procent po-
datku, dzięki czemu w coraz większym zakresie 
możemy wspierać młodzież oraz szkołę. Życzy-
łabym sobie, aby nasza organizacja zataczała co-
raz szersze kręgi.

I tego życzę Pani Prezes. Dziękuję za rozmo-
wę.

Dziękuję serdecznie.

Ewa Łuczak – ur. 1959 r. w Katowicach, Przewod-
nicząca Rady Rodziców Gimnazjum nr 20 im K. 
Miarki (lata 2007-2009), od roku 2009 Prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach  
(Organizacja Pożytku Publicznego), prowadzi ak-
tywną działalność charytatywną na rzecz rozwoju 
młodzieży oraz środowiska lokalnego. Za wielolet-
nią działalność społeczną, w tym za starania które 
zapobiegły likwidacji Gimnazjum nr 20, otrzymała 
w 2012 roku przyznany przez Panią Minister Krysty-
nę Szumilas – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
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Osiągnięcia

nasi inTelekTualni
BohaTeroWie
W roku 2011/2012 wielu uczniów Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki brało udział 
w olimpiadach przedmiotowych i aż dziewięciu z nich zostało laureatami, a czte-
rech finalistami. Naszym Olimpijczykom serdecznie gratulujemy!

Mateusz Duda, laureat 
z biologii, koordynator: 
mgr Mariola  
Korzeniowska

Johannes Świerkot, lau-
reat z języka niemiec-
kiego, koordynator:  
mgr Ewa Świerkot

Zuzanna Łozowska, 
laureatka z języka 
polskiego, koordynator: 
mgr Iwona Hoffmann

Aleksandra Pisarek, 
laureatka z języka pol-
skiego, koordynator:  
mgr Agnieszka  
Suchecka

Dominik Majer, finalista 
z języka angielskiego, 
koordynator:  
mgr Marta Kołodziej

Maciej Tobiasz, finalista 
z języka niemieckiego, 
koordynator: 
mgr Ewa Świerkot

Maciej Tomalski, laureat 
z geografii, koord-
nyator: mgr Danuta 
Swoboda

Przemysław Gepfert, 
laureat z matematyki, 
koordynator:  
mgr Małgorzata Gliwa

Pulina Lipowska, laure-
atka z języka polskiego, 
koordynator:  
mgr Iwona Hoffmann

Piotr Poprawa, laureat 
z chemii, koordynator: 
mgr Barbara Wieszyń-
ska, finalista z matema-
tyki, koordynator:  
mgr Małgorzata Gliwa

Katarzyna Pado, laure-
atka z języka polskiego, 
koordynator: mgr Iwona 
Hoffmann finalistka 
z języka angielskiego, 
koordynator:  
mgr Joanna Mateusiak
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śniaDanie misTrzóW
Każdy uczniowski sukces, czy to w zawodach nauko-

wych, czy w sportowych rozgrywkach, spotyka się zazwy-
czaj z wieloma konsekwencjami, szczęśliwie, najczęściej 
przyjemnymi. Jednak 1535 laureatów konkursów przed-
miotowych w Województwie Śląskim oprócz dyplomów 
i pochwał usatysfakcjonować mógł jeszcze jeden pokaźny 
bonus - zaproszenie na organizowane przez Wojewodę 
Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka i Śląskiego Kuratora 
Oświaty Stanisława Fabera Śniadanie Mistrzów.

Rankiem, 1 czerwca, świętując Międzynarodowy Dzień  
Dziecka, grupa laureatów Gimnazjum nr 20 w Katowi-
cach wyruszyła do Parku Śląskiego, by wziąć udział w tej 
dorocznej imprezie. Chociaż już od początku spotkaniu 
nie sprzyjała aura, a zaplanowane otwarcie odbyło się 
z niewielkim opóźnieniem, wszystkim uczestnikom do-
pisywał wspaniały nastrój i doskonały humor.

W „Rosarium”, gdzie już o 9.30 rozpoczęły się występy 
utalentowanych śląskich grup muzycznych i artystycz-
nych, przywitali nas śląski kurator oświaty Stanisław 
Faber wraz z prezesem Parku Śląskiego Arkadiuszem 
Godlewskim, którzy to w swojej oficjalnej przemowie 
zawarli wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów 
dla wszystkich obecnych (i nieobecnych) uczestników.  
Po wysłuchaniu tej istnej litanii (jakże zasłużonych) po-
chlebstw i komplementów, wszyscy laureaci, podekscy-
towani perspektywą śniadania z katowickimi władzami 
samorządowymi i wyczekujący tego momentu ze znie-
cierpliwieniem, mogli wreszcie odetchnąć z ulgą. Podano 
do stołu!

Oprócz licznych znakomitych ciast, ciasteczek i kana-
pek w chwilach wolnych od występów artystycznych ta-
kich grup, jak zespół muzyczny „CHEERS”, chór gospel 
„Soul Hunters Gospel Choir” czy „Big Band” Zespołu 
Szkół „Silesia” z Czechowic-Dziedzic, obecnym w „Ro-
sarium” konkursowiczom zapewniona została pierw-
szorzędna i nadzwyczaj rozwijająca rozrywka. W roz-
sianych po ogrodzie stoiskach można było bowiem zająć 
się zarówno puszczaniem olbrzymich mydlanych baniek, 
malowaniem na wielkich płótnach lub małych, ceramicz-

nych płytkach oraz wykonywaniem intrygujących eks-
perymentów naukowych, jak i obserwacją wystawionych 
specjalnie na pokaz okazów gatunków owadów, w tym 
głównie pająków.

Jednak oprócz fragmentów wyłącznie przyjemnych 
i radosnych, część uroczystości została przeprowadzo-
na w sposób formalny i jak najbardziej podniosły, gdyż 
jednym z ważniejszych punktów ustalonego programu 
„Śniadania Mistrzów” było mianowanie Młodzieżowego 
Wojewody Śląskiego, którym została Krzysztofa Biało-
życ, uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce 
i tegoroczna pięciokrotna laureatka konkursów przed-
miotowych.

Pomimo niespodziewanego załamania pogody i licz-
nych ataków deszczu w ciągu dnia, impreza zakończyła 
się planowo około południa, a wszyscy chętni otrzymali 
dodatkową możliwość bezpłatnej wizyty w Śląskim We-
sołym Miasteczku do końca czerwca. Podsumowując, 
wszyscy laureaci, chociaż zmuszeni do stania w chwilami 
rzęsistym deszczu, mogli być dumni ze swoich osiągnięć 
i zażywać zasłużonego całoroczną pracą odpoczynku 
oraz rozrywki na łonie natury, a to dla umęczonych, am-
bitnych nastolatków prawdziwa gratka.

Paulina Lipowska

Osiągnięcia
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Osiągnięcia 

Udział w konkursach uczniów Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach 

Ranga konkursu / 
Organizator 

Nazwa / Tematyka 
konkursu Przedmiot Koordynator Osiągnięcia uczniów 

Ogólnopolski 
Goethe Institut, 

„Łatwe lektury” J. niemiecki E. Świerkot III miejsce: D. Kranz - 2d 

Ogólnopolski FOX J. angielski M. Kołodziej 

Wynik bardzo dobry: P. Kulik - 1a (I miejsce w powiecie), 
M. Knyć -1a (II miejsce w powiecie), P. Lipowska - 3a (II 

miejsce w powiecie), M. Staszczyk - 1a (V miejsce w 
powiecie),       

 Wynik dobry: D. Majer - 3a, Marcin Jekiel - 3a, W. Mafa - 1d 
Ogólnopolski Ocalić od zapomnienia Historia J. Witkowska Laureat I miejsca - A. Wójcik 

Ogólnopolski Kangur Matematyka A. Sendor 
M. Gliwa 

Wyróżnienie: D. Majer, P. Gepfert - 3 a, 10 miejsce w 
regionie: P. Kulik -  1a,  wyróżnienie: M. Knyć -  1a,  F. 

Jagiełłowicz - 1d,  M. Ślipko - 1a, S. Maciejewski -  1a,   E. 
Żmija - 1c 

Ogólnopolski Lwiątko Fizyka M. Broda M. Knyć - 1a - TAON P. Poprawa - 3a - TAON 

Miejski - 
Katowice VI LO  

 „Poliglota w Gimnazjum” 
j. angielski i niemiecki  B. Klosek M. Tobiasz - 2a,  P. Pokorski - 1d 

Miejski EKO PLAKAT Plastyka M. Pławecka I miejsce:. K. Pado - 3b, A. Kukuczka - 3c 
Miejski „Zareklamuj swoje miasto” Sztuka M. Pławecka Wyróżnienie: A. Wencel - 1c, N. Jankowska -1c 

Miejski 
„Bitwa    pod    Monte 

Casino - historia 
współczesność" 

Sztuka M. Pławecka I miejsce: Maria Sikora - 3a 

Miejski „W świecie pieniądza” Matematyka A. Sendor III miejsce: G.Domaradzki 1 d, wyróżnienie: E. Żmija - 1c 
Miejski Mistrz matematyki Matematyka M. Gliwa I wicemistrz matematyki w Katowicach: P. Gepfert - 3 a 

Miejski 
„Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym im. Adama 
Kasprzyka” 

WOS G. Leszczorz Finalista: W. Zielonka – 3a 

Miejski „Eko plakat" Sztuka M. Pławecka I miejsce: K. Pado -  3b, I miejsce:  A.- Kukuczka - 3c 
Miejski „So this is friendship” J. angielski J. Mateusiak III miejsce: K. Pado - 3b 

„Bezpieczny 
Gimnazjalista” 

Profilaktyka A. Zapa II miejsce: K. Chomik i M. Andruszko, Miejski 
Międzyszkolny ZS 

nr 7 „Mam 13 lat - jestem 
Europejczykiem” WOS G. Leszczorz II miejsce: A. Ruszkiewicz - 1a 

Miejski 
Międzyszkolny 

„Drogi Polski do 
Niepodległości” Historia J. Witkowska I miejsce: D. Majer, III miejsce: P. Lipowska 

Miejski 
Międzyszkolny 

„Zabytki Lwowa” Historia J. Witkowska I miejsce : P. Poprawa 

Miejski 
Międzyszkolny 

„Powstania Śląskie 1919 -
1921” Historia J. Witkowska Finalistka: P. Lipowska 

MDK Południe XI Kameralny Festiwal 
Piosenki Muzyka P. Urbański M. Andrzejczak - 3a,  J. Kubus - 3a 

Wojewódzki Półfinał w piłce 
koszykowej dziewcząt 

Piłka 
koszykowa 

J. Sowiński II miejsce w piłce koszykowej dziewcząt: 3b, 2b 

Rejonowy Zawody w piłce 
koszykowej dziewcząt 

Piłka 
koszykowa 

J. Sowiński I miejsce w piłce koszykowej dziewcząt: 3b, 2b 

Piłka koszykowa 
Piłka 

koszykowa J. Sowiński 
I miejsce: w piłce koszykowej dziewcząt3b,2b, 
 II miejsce: w piłce koszykowej chłopców 3b 

Piłka ręczna Piłka ręczna J. Sowiński III  miejsce:  w p ręcznej chłopców  

Piłka  siatkowea Piłka siatkowa A. J. Pałyska III miejsce: w piłce siatkowej plażowej chłopców  

Piłka siatkowa plażowej  J. Sowiński V miejsce: w piłce siatkowej plażowej chłopców 

Lekkoatletyce Lekkoatletyka A. Bryńska IV miejsce: w lekkoatletyce Paweł Olejnik 3b 

Miejskie 
Mistrzostwa 

Katowic 

Narciarstwo alpejskie 
Narciarstwo 

alpejskie J. Sowiński 
III miejsce drużynowo - w narciarstwie alpejskim , 

V miejsce Michał  Żwiryk 3B 
XIII Turniej o Puchar Dyr. 

ZSMP 
Piłka siatkowa A. J. Pałyska II miejsce: chłopców  

I Środowiskowy Trio-
Basket 

Piłka 
koszykowa 

J.Sowiński I miejsce: dziewcząt i chłopców 

Bieg do Lata Biegi A. Bryńska II miejsce Julia Źurawska  
I Szachowy turniej II Szachy B. Bryńska I miejsce 

Międzyszkolny turniej p. 
ręcznej chłopców 

Piłka ręczna A. J. Pałyska II miejsce  

Międzyszkolny 

O Puchar dyrektora Piłka siatkowa J. Sowiński II miejsce 
 

uDział W konkursach 
ucznióW gimnazjum nr 20 
im. karola miarki W kaToWicach

Konkursy
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konkurs na okłaDkę 
sToWarzyszenie przyjaciół 
naszej szkoły

W maju 2012 roku Zarząd Stowarzyszenia ogłosił konkurs na najlepszy projekt okład-
ki do biuletynu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż zgłosiło się ponad 
60 uczniów ze swoimi pracami. Dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu uczniów 
i ich szczeremu zaangażowaniu Zarząd Stowarzyszenia zdecydował się nagrodzić aż  
7 uczniów. Naszym bezsprzecznym zwycięzcą został jednak Antoni Ruszkiewicz, 
uczeń Gimnazjum nr 20 w klasie 2 „angielskiej”. 

Należy podkreślić, że Antoni brał udział w wielu konkursach na szczeblu miejskim i krajowym w różnych 
dziedzinach, zajmując premiowane miejsca. Jego największym osiągnięciem było znalezienie się w grupie 
finalistów ogólnoświatowego konkursu plastycznego Toyota Dream Car Art Contest 2012. Interesuje się ar-
chitekturą barokową i nowoczesną, a także projektami wnętrz, rysunkiem oraz modą. Antoni lubi również 
podróżować, gotować, jeździć na nartach. Gra na pianinie i fascynuje go kultura krajów niemieckojęzycz-
nych. Jego ulubionymi przedmiotami są geografia, języki, historia i oczywiście plastyka.

Jesteśmy dumni, że mamy w szkole tak zdolnych pasjonatów jak nasz zwycięzca. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Patryk Kulik - 3 miejsce

Michał Lampel - 2 miejsceMateusz Chmiel - 2 miejsceDawid Kupisiński - 2 miejsce

Antoni Ruszkiewicz - 1 miejsce

Antoni Ruszkiewicz 
Zwycięzca

Aleksandra Golinowska - 3 miejsceAgata Kmieć - 3 miejsce

Konkursy
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niezapomniane Dni W paryżu
Uczniowie poza granicami kraju

Wszyscy uczestnicy tegorocznej wycieczki do Paryża są 
już na miejscu. Znalazłam swoją grupę znajomych, widzę 
na ich twarzach wielkie podekscytowanie, jednak po-
wieki wciąż odmawiają im posłuszeństwa, ze względu na 
wczesną porę. Po oddaniu bagażu w ręce kierowcy, panie 
usadowiły nas w autokarze. Ostatnie spojrzenie w oczy 
zatroskanych rodziców oraz pomachanie im na pożegna-
nie. Ruszyliśmy. Jest godzina 3.00, poniedziałek – 14 maja. 
Teraz naszym celem jest Norymberga, gdzie spędzimy 9 
– godzinną przerwę. 

cie zaczęło padać i bardzo mocno wiać. Będąc tak wysoko 
chłód odczuwaliśmy 2 razy silniej. Mimo niesprzyjającej 
pogody i tak ta chwila pozostanie w naszej pamięci do 
końca życia. 

Resztę dnia spędzamy na zwiedzaniu zabytków tj. Ka-
tedra Notre Dam. Każdy z nas odczuwa zmęczenie, ale 
nikt nie myśli o narzekaniu. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, 
że mamy szansę być w mieście zakochanych.

Kolejny dzień spędzamy bardzo przyjemnie i weso-
ło. Wybieramy się do Disneylandu. Gdy dojeżdżamy na 
miejsce, wszyscy są pod wrażeniem magicznych budowli, 
łudząco podobnych do tych, które znamy ze świata bajek. 

- Musimy przejechać się tą kolejką ! – wykrzyknął Mi-
chał z wielkim podekscytowaniem w głosie, gdy zobaczył 
duży budynek z napisem Mission 2, inaczej mówiąc wy-
strzał rakietą w kosmos.

Mimo strachu, postanawiamy całą grupą wybrać się 
w kosmiczną podróż. Nadchodzi nasza kolej. Wsiadamy 
do kolejki, zapięto nas pasami i nagle ruszamy, dziew-
czyny piszczą. W pewnym momencie zatrzymujemy się, 
powoli wypuszczam powietrze z ust, myśląc, że to już ko-
niec. 

- Uff, nie było aż tak źle – powiedziałam do mojej pasa-
żerki, Agaty z uśmiechem na twarzy.

- Myślisz, że to już koniec ?! Lepiej się trzymaj – od-
powiedziała z nutą sarkazmu w głosie, posyłając mi swój 
jeden z uśmieszków.

Niestety, miała rację. Nawet nie zdążyłam jej nic powie-
dzieć, bo startujemy jeszcze szybciej. Bardzo głośno krzy-
czę. Bezskutecznie próbuję opanować swój strach, który 
po chwili zamienia się w szczęście. Sądzę, że jest to jedna 
z najlepszych atrakcji całego Disneylandu. Naszą podróż 
w galaktykę, ponawiamy 5 – 6 razy, dopóki nie dopada 
nas ból głowy. Z każdym kolejnym razem odczuwam 
większą satysfakcję. Lepszej pogody nie mogliśmy sobie 
wymarzyć. Przez cały dzień świeci słońce i ogrzewa nasze 
rozradowane buzie.

Nasza wycieczka powoli dobiega końca. Rano, po ob-
fitym śniadaniu, wkładamy nasze bagaże do autokaru. 
Spokojnie… Nie wracamy jeszcze do Polski. Przez cały 
dzień zwiedzamy kolejne zabytki Paryża. Przede wszyst-
kim Luwr, gdzie mamy szansę podziwiać słynny obraz 
„Mona Lisa”, Łuk triumfalny, Panteon i wiele innych. Pod 
wieczór, żegnamy się ze stolicą Francji, gdyż czeka nas 
długa podróż powrotna do naszych rodzin. 

Siedzę w autokarze i czuję żal. Rozpamiętuję każdą 
chwilę, każdy moment spędzony we Francji. Widzę przed 
sobą cudowny krajobraz i czuję, jak porywisty wiatr targa 
moimi włosami. Nagle z rozmyśleń „budzi” mnie kole-
żanka. 

Niestety, podróż się skończyła. Na szczęście prócz pa-
miątek, zostaną nam na zawsze wspomnienia. Paryżu ! 
Uważaj, bo to nie jest ostatni raz, kiedy mnie tam widzisz. 
Na pewno powrócę do Ciebie !

Agnieszka Parszcz

Przez całą noc większość grupy nie potrafiła zasnąć, 
włącznie ze mną. Na wycieczkę jechały osoby z wielu klas.

Około południa jesteśmy na miejscu, w Norymberdze. 
Zwiedzamy piękne miasto, o którym dowiadujemy się 
wiele ciekawych informacji od angielskiego przewodni-
ka. Pogoda nam sprzyja. Mimo chęci pozostania dłużej 
w tak cudownym miejscu, wieczorem ruszamy w dalszą 
drogę do stolicy Francji – Paryża. Oddajemy się w objęcia 
Morfeusza, gdyż następnego dnia będziemy cały dzień na 
nogach.

Gdy obudziliśmy się rano, byliśmy już w Paryżu. Mimo, 
że niebo było bezchmurne, a słońce cały czas raziło jasny-
mi promykami, na dworze było chłodno. Wysiedliśmy 
z autokaru, nie mogąc się doczekać widoku wieży Eiffla 
i wielu innych zabytków. Od razu ruszyliśmy w stronę 
metra. Dowiedziawszy się od pani pilot, że są 3 rodzaje 
metra ( 1, które porusza się na stalowych kołach - to pod-
ziemne, 2 jeździ na gumowych kołach - metro nadziemne 
i podziemne 3, które przemieszcza się bez motorniczego, 
linia Meteor) pojechaliśmy linią, która porusza się zarów-
no pod ziemią, jak i na powierzchni. Będąc „na górze” 
wpatrywaliśmy się w miejski krajobraz. Nagle między 
rzędami budynków, ujrzeliśmy wieżę Eiffla. Wokół moż-
na było usłyszeć przeciągane łaaałłł. Była cudowna. Każ-
dy wpatrywał się w nią i napawał się jej wyglądem.

Postanowiliśmy wejść schodami na główną atrakcję 
turystyczną Paryża, która liczyła ponad 800 schodków. 
Warto było się pomęczyć. W nagrodę na 2 piętrze czekał 
na nas zapierający dech w piersiach widok. Na szczęście 
na 3 piętro wjeżdża się windą. Jednak na samym szczy-
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nasz akTyWny Wypoczynek W paryżu
Uczniowie poza granicami kraju

Tydzień temu odbyła się szkolna wycieczka do Paryża 
połączona z warsztatami językowymi. W wyjeździe wzię-
ło udział 62 uczniów pod opieką pani przewodnik, pani 
Ewy Świerkot oraz innych nauczycieli. Jedni wybrali się 
na te warsztaty, by zwiedzić nowe zakątki Europy, dla in-
nych pretekstem był czas spędzony z przyjaciółmi, a nie-
którzy po prostu chcieli odpocząć od codziennych szkol-
nych obowiązków.

Zbiórka przed wyjazdem miała miejsce pod szkołą 
o 2:30 nad ranem. Wokół rozlegały się podniecone gło-
sy dzieci. Pół godziny później, po zapakowaniu walizek 
i toreb oraz zajęciu przez nas miejsc w luksusowym auto-
karze wyruszyliśmy żegnając rodziców. Większość osób 
była zbyt przejęta, by mimo bardzo wczesnej pory pójść 
spać. Pędziliśmy po autostradzie wśród pól rzepaku oglą-
dając wschód Słońca.

Po kilku godzinach jazdy (przez woj. dolnośląskie, Sak-
sonię i Bawarię) dotarliśmy do Norymbergii, która była 
naszym pierwszym przystankiem. Na początku odwie-
dziliśmy cesarski zamek królujący na wzgórzu. Roztacza-
ła się z niego przepiękna panorama zarówno starego jak 
i nowego miasta. Zwiedzając tę cytadelę odwiedziliśmy 
basztę, studnię oraz kaplicę, gdzie wisiał krzyż autorstwa 
znanego nam Wita Stwosza. Pozostały czas spędziliśmy 
na starówce. Widzieliśmy monumentalne, gotyckie ka-
tedry, urokliwe kamieniczki z pruskiego muru oraz dom 
Albrechta Dürera (najsłynniejszego malarza Niemiec). Po 
9-godzinnym postoju w Norymberdze kontynuowaliśmy 
podróż do Paryża.

Rankiem obudziliśmy się stojąc w podparyskim korku. 
Przez szyby autokaru staraliśmy się zobaczyć pierwsze 
zabudowania miasta... Po jakimś czasie zaparkowaliśmy 
w dzielnicy Bercy z pięknym widokiem na bibliotekę 
Mitterranda. Szybko wsiedliśmy do metra, które ułatwi-
ło nam komunikację w stolicy. Za pierwszy punkt dnia 
obraliśmy sobie Wieżę Eiffla. Sprawnie przemieściliśmy 
się tym wspaniałym środkiem transportu na plac Troca-
dero, który jest najlepszym punktem do oglądania wieży. 
Oczywiście nie obyło się bez licznych sesji zdjęciowych na 
tle najbardziej znanej konstrukcji świata. Po jakimś czasie 
udaliśmy się pod wieżę i czekaliśmy w kolejce na wjazd. 
Ku naszemu zdziwieniu zostaliśmy wpuszczeni po sto-
sunkowo niedługim czasie. Stojąc już na drugim piętrze 
budowli w oczekiwaniu na windę, która miała nas zawieść 
na trzeci poziom zastała na wichura i straszny ziąb. Na 
szczęście widoczność nie pogorszyła się zbytnio. W po-
śpiechu obejrzeliśmy panoramę Paryża i szybko udaliśmy 
się na dół.

Zła pogoda przeminęła i dalej mogliśmy udać się na 
„podbój” stolicy. Kolejnym zabytkiem, jaki chcieliśmy 
zobaczyć była gotycka katedra Notre Dame. Idąc na wy-
spę Île de la Cité (na której znajduje się ta budowla) prze-
chodziliśmy obok paryskiego ratusza gdzie na telebimach 
mogliśmy zobaczyć zaprzysiężenie nowego prezydenta 
Francji. Było to niewątpliwie miłym zaskoczeniem. Po 
zwiedzeniu tej pięknej katedry udaliśmy się w okolice 
dzielnicy Montmartre, gdzie część grupy zobaczyła bazy-
likę Sacre Coeur i po raz kolejny niesamowity widok na 

Paryż. Później przeszliśmy na plac Pigalle, widzieliśmy 
słynny Moulin Rouge). Po pełnym wrażeń dniu wszyscy 
chętnie zjedliśmy obiadokolację i udaliśmy się do hotelu 
gdzie „padliśmy ze zmęczenia”

Nareszcie nadeszła długo oczekiwana środa, którą mie-
liśmy spędzić w wymarzonym EuroDisneylandzie! Już 
około godziny 10 byliśmy na miejscu. Wszystkich ogarnę-
ło uczucie, którego nie da się wyrazić słowami, gdy prze-
chodziliśmy pod wielkim hotelem w amerykańskim sty-
lu, a w tle widniał zamek Śpiącej Królewny. Znaleźliśmy 
się na głównym placu „Town Square” otoczonego przez 
urokliwe kamieniczki i inne zabudowania. Wszystko 
błyszczało czystością, wokół roztaczały się rabaty kwiato-
we i równo przycięte krzewy, a muzyka z Disneyowskich 
filmów „płynęła” w tle. Całe 10 godzin poświęciliśmy na 
zwiedzanie parku oraz oczywiście na rozrywkę na ba-
jecznych karuzelach i innych sprzętach. Pod koniec dnia 
wszyscy byli bardzo wymęczeni, lecz przede wszystkim 
zadowoleni.

Czwarty dzień – ostatni w Paryżu, wykorzystaliśmy na 
zwiedzanie Luwru oraz wielu innych zabytków. W tym 
największym muzeum świata spędziliśmy kilka godzin 
na oglądanie najsłynniejszych zabytków oraz królew-

skich komnat. Później rozkoszowaliśmy się roślinnością 
w pobliskich ogrodach Tuileries. Następnymi punktami 
zwiedzania były: Plac Concorde, Łuk Triumfalny na Pla-
cu Gwiazdy. Potem udaliśmy się niezastąpionym metrem 
do nowoczesnej dzielnicy – la Defense. Zobaczyliśmy 
tam wiele wieżowców oraz słynny Wielki Łuk. Niektó-
rzy oglądali ciekawe rzeźby o futurystycznych formach, 
a inni przemierzali długie pasaże galerii handlowej. Na 
zakończenie i podsumowanie wycieczki wybraliśmy się 
do Dzielnicy Łacińskiej. Najciekawszym zabytkiem oka-
zał się Panteon z swymi klasycystycznymi kolumnami 
i sklepieniami. Odwiedziliśmy także grób Marii Skło-
dowskie-Curie i jej męża.

Nasza wycieczka dobiegła końca. Wszyscy z łezką 
w oku opuszczali cudowne miasto ... . W autokarze panie 
wręczyły jeszcze nagrody za oddane karty pracy języko-
wej. Po kilkunastu godzinach jazdy byliśmy z powrotem 
w Katowicach. Ze zniecierpliwieniem oczekujemy na 
wycieczkę do Londynu, która ma odbyć się w przyszłym 
roku. Miejmy nadzieję, że będzie tak samo udana.

Antoni Ruszkiewicz
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Wymiana młoDzieży
z gimnazjum nr 20  im. k. miarki
ze szkołą parTnerską W VasTeras W szWecji
Sprawozdanie z pobytu naszych szwedzkich partnerów w Polsce 
CZYLI JAK MIŁO SPĘDZALIŚMY CZAS

Poza szkołą

Dnia 29.05 2012 r. wieczorem, pełni wrażeń wraz 
z naszymi opiekunami i korespondentami wróci-
liśmy ze Szwecji, gdzie spędziliśmy wspaniałe pięć 
dni. Pod szkołą czekali na nas rodzice i wraz z gość-
mi ze Szwecji udaliśmy się do naszych domów.

Nazajutrz wypoczęci, o godzinie 745 zebraliśmy 
się pod szkołą. W tym dniu wybraliśmy się na rajd 
„Śladami Karola Miarki”, patrona naszej szkoły. Po-
jechaliśmy do Mikołowa do drukarni Tolek im. Ka-
rola Miarki. Pracownik drukarni oprowadził nas po 
niej i opowiedział nam o pracy drukarzy. Na koniec 
wszyscy otrzymali bloczki kartek z logiem drukarni. 
Według mnie był to najciekawszy punkt programu.

Potem udaliśmy się do kościółka, w którym zo-
stał ochrzczony Karol Miarka. Następnym punktem 
wycieczki było zwiedzenie Muzeum Regionalnego 
w Kończycach Wielkich, które przybliżyło nam wa-
runki życia przeciętnych ludzi współczesnych na-
szemu patronowi.

Następnie pojechaliśmy do Cieszyna, gdzie mieli-
śmy czas wolny (godzinę) na poznanie klimatu mia-
sta.

Do Katowic wróciliśmy ok. godziny 1600, a potem 
zaproszeni przez Antka wszyscy spotkaliśmy się 
u niego w ogrodzie.

Po miło spędzonym popołudniu wróciliśmy do 
domów i konwersowaliśmy po angielsku z naszymi 
gośćmi.

Na następny dzień o godzinie 745 zebraliśmy się 
pod szkołą. Następnym punktem naszego programu 
była wizyta w Oświęcimiu. Zwiedzaliśmy tam Pań-
stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na miejscu 
otrzymaliśmy słuchawki, dzięki którym mogliśmy 
słyszeć przewodniczkę mówiącą po angielsku, na-
wet jeśli byliśmy od niej oddaleni.

Podczas zwiedzania muzeum byliśmy wstrząśnię-
ci skalą dokonanego tam mordu (najniższa poda-
wana liczba to 1100000) oraz zgromadzonymi tam 

Nasza grupa w Krakowie
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W skansenie: Katarzyna Pado i Anna Kulawik

w dużej ilości włosami, butami, okularami itp. Ga-
leria ze zdjęciami więźniów przytłoczyła nas swoim 
ogromem.

Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się do Birkenau 
(obecnie Brzezinki), będącego częścią obozu Au-
schwitz.

Przed nami rozciągało się pole ze śladami dawnego 
obozu. Przewodniczka opowiadała nam o skanda-
licznych warunkach bytowych panujących w obozie.

Po zakończeniu zwiedzania wstrząśnięci i zadu-
mani wróciliśmy do busika.

Podczas podróży do Krakowa cały nasz smutek 
wyparował. Po przyjeździe do tego pięknego mia-
sta zebraliśmy się na rynku. Mieliśmy dwie godziny 
czasu wolnego, podczas którego podzieliliśmy się na 
grupy i mogliśmy pospacerować po Krakowie.

Później dołączyła do nas przewodniczka mówiąca 
po szwedzku i po polsku. Oprowadziła nas po mie-
ście i w ciekawy sposób krótko przytoczyła nam jego 
historię.

Po powrocie mieliśmy czas wolny i wszyscy udali-
śmy się do Zuzi na smaczne naleśniki przygotowane 
przez jej mamę. To spotkanie było miłym zakończe-
niem pełnego wrażeń dnia.

Rankiem następnego dnia przybyliśmy do szkoły 
na festyn z okazji Dnia Dziecka. Niestety pogoda nie 
pozwoliła na zorganizowanie imprezy na zewnątrz, 
więc odbyła się w szkole. W sali gimnastycznej za-

prezentowano pokaz karate, na scenie występowali 
uczniowie naszej szkoły, oraz goście: przedszko-
laki. Natomiast w poszczególnych klasach można 
było grać w gry planszowe, oraz obejrzeć ciekawe 
doświadczenia naukowe. Oprowadziliśmy naszych 
szwedzkich gości po szkole, a następnie zjedliśmy 
smaczny obiad w stołówce szkolnej.

Później wszyscy pojechaliśmy na zakupy do Silesii 
City Center. Po kilku godzinach „zwiedzania” skle-
pów wróciliśmy do domów. Tego dnia położyliśmy 
się wcześniej spać.

Nazajutrz o 615 zebraliśmy się pod szkołą, aby po-
żegnać naszych gości. Z łezką w oku spoglądaliśmy 
w szyby samochodów, którymi Szwedzi udawali się 
na lotnisko w Balicach.

Mimo tak krótkiego czasu spędzonego z naszymi 
gośćmi ze Szwecji nawiązały się przyjaźnie i nie tyl-
ko...

Mam nadzieję, że będziemy ze sobą utrzymywać 
kontakt, czego dowodem jest częsta korespondencja 
mailowa.

Chcemy podziękować naszym Rodzicom, Nauczy-
cielom, którzy zorganizowali wymianę, Radzie Ro-
dziców, która sfinansowała angielskiego przewod-
nika w Oświęcimiu oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Gimnazjum nr 20, które pokryło koszty przewodni-
ka w języku szwedzkim w Krakowie.

Emilia Żmija

Poza szkołą
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przyjaŹń 
silniejsza niż czas
WSPOMNIENIE ZE SPOTKANIA Z OKAZJI 60. ROCZNICY 
ZAKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
W PIOTROWICACH ŚLĄSKICH

Radość i pogoda ducha malowała się na obliczach 
kolegów, którzy skorzystali z zaproszenia i możliwo-
ści ponownego zobaczenia się oraz powspominania 
swojej drogi życia a także zapamiętanych ciekawo-
stek z okresu nauki. Okazja do spotkania była szcze-
gólna, bowiem w dniu 23 czerwca 1951 r. otrzyma-
liśmy świadectwa ukończenia siedmioklasowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piotrowicach Śląskich 
-obecnie przekształconej w Gimnazjum nr 20 im. 
Karola Miarki w Katowicach. Od tego wydarzenia 
minęło już 60 lat.

Spotkanie odbyło się w dniu 2 czerwca 2011 r. 
w plenerze, na działce rekreacyjnej Henryka Nawro-
ta. Od wejścia na działkę dało się zauważyć odświęt-
ny wystrój powitalny oraz przygotowany „namiot 
wspomnień”.

Z kilkudziesięciu „absolwentów” byłej klasy VII 
a na spotkanie przybyli Jerzy Kącki, Herbert Koło-
dziej, Henryk Nawrot, Arkadiusz Ręka, Zygmunt 
Rutkowski, Jan Spyra, Edward Stuła, Jerzy Śmigiel-
ski, Rufin Szczygieł, oraz Zbigniew Grychtoł, Alojzy 
Oleś i Jan Żemła. Duchowo zaś łączyli się z uczest-
nikami Adam Rzepka (z Lublina) i Henryk Ulfik  

(z Olsztyna) oraz Damazy Krzemiński (z Wupperta-
lu) oraz Zbigniew Machulec (z Essen)-Niemcy. 

Po tradycyjnym powitaniu i otwarciu tego nie-
zwykłego Zjazdu przypomniano sobie dziennikową 
listę klasowych kolegów z roku szkolnego 1950/51 
(w liczbie 42 chłopców), nauczycieli a szczególnie 
zacnych opiekunów klasy (Henrykę Laske oraz Ka-
rola Spyrę), kolejnych kierowników Szkoły (Ludwi-
ka Mrzyka, Wilhelma Trzaskalika, Tadeusza Gliwę 
oraz Leona Ciesielskiego).

Pomimo zaawansowanego wieku (do klasy uczęsz-
czali chłopcy rocznika 1935,36, 37 i 38) w pamięci 
uczestników spotkania pozostało wiele wydarzeń 
z okresu lat pobierania nauki w latach 1945 do 1951. 
a w tym szczególnie trudny okres radzenia sobie 
z wieloma trudnościami językowymi a także mate-
rialnymi (pomocami dydaktycznymi) w pierwszym 
okresie po wyzwoleniu Katowic. Z ogólnego naboru 
utworzono trzy pierwsze chłopięce klasy uczniow-
skie, z których w 1949 r.- od 6 klasy, po połączeniu, 
utworzono tylko dwie.

Przypominano sobie sposoby zachęcania 
uczniów do nauki oraz dyscyplinowania zachowań.  

Klasa VII a w roku szkolnym 1950/51 (w środku - opiekun klasy pani Henryka Laske)

Trochę historii
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Bogactwo wspomnień i przekazy osobistych do-
świadczeń życiowych stały się dowodem nie zmar-
nowanego daru życia a także świadectwem dobrego 
ukształtowania i uformowania przez „naszą” szko-
łę chłopięcych postaw, które dalej były rozwijane 
w szkołach średnich a dla ponad połowy absolwen-
tów kl. VII a na uczelniach wyższych.

Nie zabrakło również biesiadnego posiłku oraz 
wspólnego śpiewu, ze wspomnieniem kilkudziesię-
ciu osobowego szkolnego chóru chłopięcego, prowa-
dzonego z wielkim powodzeniem przez ówczesnego 
nauczyciela - w tedy jeszcze studenta PWSM w Ka-
towicach - Mieczysława Dziendziela.

Posiedzenie, przy bogato zastawionym stole było 
również okazją do oglądania pamiątkowych zdjęć 
a w szczególności z wielkiego klasowego jubileuszu 
50-cio lecia, zorganizowanego w dniu 9 czerwca 
2001 r. i miłego powitania w progach Szkoły przez 
ówczesną dyrektor Gimnazjum nr 20, panią mgr 
Bożenę Sobota. Czytając listę uczniów kl. VII a z 
1951 r. z wielkim zadowoleniem i konstatacją przy-
jęto do wiadomości, że na 42 uczniów wykazanych 
w dzienniku lekcyjnym, żyje jeszcze 22 kolegów.

Posesja Henryka w tym dniu napełniła się humo-
rem, wesołością, żywą muzyką i śpiewem oraz do-
wodami wielkiej przyjaźni. 

Jadąc na miejsce spotkania nie było pewności, czy 
po uprzednich deszczach i burzy, które przechodziły 
w okolicy Katowic, pogoda nie przeszkodzi biesia-
dowaniu w plenerze do późnych godzin wieczor-
nych. Na szczęście ciepło i słoneczna pogoda sprzy-
jała nam aż do zachodu słońca.

Zgodnie z ogólnymi uwagami i odczuciami 
uczestników spotkanie to świadczyło o jego wielo-

rakich walorach i celowości utrwalania przyjaźni 
senioralnego życia klasowych kolegów oraz odna-
wiania i ponownego przeżywania wspomnień mija-
jącego czasu. 

Wielkie zasługi w realizacji tego niezwyczajne-
go „Zjazdu” mieli jego inicjatorzy i organizatorzy: 
Henryk Nawrot, Jan Spyra i Edward Stuła, którym 
na zakończenie złożono serdeczne podziękowanie, 
wyrażając nadzieję na ponowne spotkanie w tym 
sympatycznym gronie.

Edward Stuła

W pierwszym rzędzie od lewej: Rufin Szczygieł, Alojzy Oleś, Arkadiusz Ręka, Jan Spyra,  
Edward Stuła. Stoją od lewej: Zygmunt Rutkowski, Jan Żemła, Zbigniew Grychtoł,  
Jerzy Śmigielski, Henryk Nawrot, Jerzy Kącki. Herbert Kołodziej






