
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Zawierciu
ul. 11 Listopada 22
42-400, Zawiercie

Numer 3 04/15

SKARBY W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Perełki z bibliotekiPerełki z biblioteki
N. MizeraNorbert Mizera



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 3 05/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGaGim - Gazetka Gimnazjalisty

Skarby w szkolnej
bibliotece
Nasza biblioteka ma bardzo bogaty księgozbiór.
Jest w niej mnóstwo ciekawych, młodzieżowych
powieści dużo nowych, kultowych książek
popularnych autorów takich jak: Suzann Colins,
Andrzej Sapkowski czy John Green. Obecnie
biblioteka posiada ponad dwanaście tysięcy
książek i naprawdę nie wiem jak to wszystko się
mieści w tak małej sali.
Nie wszyscy wiedzą, choć nie jest to tajemnicą,
że w naszej szkolnej bibliotece w księgozbiorze
podręcznym są prawdziwe skarby. Przyczyną
niewiedzy jest to, że gonimy za nowościami, a
starsze książki odsyłamy do lamusa. Perełkami
są przede wszystkim książki historyczne,
beletrystyczne, słowniki i encyklopedie. Wiele z
nich jest pięknie ilustrowanych. Najbardziej
zaciekawiła mnie książka o powstaniu
styczniowym, wydana w 1913r., bogato
ilustrowana ze zdjęciami bohaterów
historycznych. 100-letnie przeszło książki
prezentują się całkiem nieźle, przeglądając je,
można poczuć prawdziwą magię. Delikatne
pożółkłe strony, z czarnymi tłoczonymi literami,
których fakturę można wyczuć pod palcami, z
zapachem kurzu i lat które przetrwały, ludzi,
którzy je czytali oraz z ogromem kolorowych i
czarno-białych ilustracji. Można je obejrzeć w
szkolnej czytelni do czego serdecznie zachęcam.

Julia Dziechciarz

Julia i skarby

Książka o powstaniu...

Magia smaków w naszej kuchni

Nasza szkoła słynie z pysznych domowych
obiadów. Codziennie świetlicę przenika woń
świeżo przygotowanych potraw. Aromaty
przyciągają nas wszystkich i zachęcają do
spożywania posiłków. Można powiedzieć, że na
kuchni odbywa się prawdziwa magia. Pani
kucharka to prawdziwa czarodziejka.Potrafi
wyczarować obiad jak „u babci” oraz zaskoczyć
nas daniami z kuchni całego świata.
Naszymi ulubionymi potrawami są spaghetti i
placek a'la pizza oraz pampuchy.
Kolega z mojej klasy spróbował placka a'la pizza.
Oto jego opinia:

„To prawdziwa uczta dla moich kubków
smakowych, uwielbiam intensywny aromat
użytych warzyw i przypraw. Kolor i zapach
zachęcają do jedzenia. U mnie w domu nie robi
się tej potrawy, więc z utęsknieniem czekam na
dzień, w którym będą placki.”

Wszyscy bardzo lubimy niespodzianki w szkolnej
stołówce, czekamy więc z niecierpliwością na
nowe kulinarne pomysły naszych czarodziejek.

Norbert Mizera

Degustacja placka

Pampuchy

Spaghetti
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WHO IS WHO
Wielu z nas marzy o tytule laureata bądź finalisty w konkursach przedmiotowych. Ten cel udaje się osiągnąć nielicznym. Są jednak wśród nich osoby

szczególne. Taką postacią jest Wiktoria Domagała z klasy III d, która jest laureatką z biologii, chemii, matematyki, j. angielskiego, j. polskiego, historii oraz
finalistką z fizyki. W drugiej klasie Wiktoria była jedną z dwóch laureatek z biologii w delegaturze Sosnowiec. W tym roku uzyskała tytuły laureata z pięciu
innych przedmiotów, uzyskując od 56 do 59 punktów na 60 możliwych w każdym z testów. Poza tym cieszy się też tytułem finalisty z fizyki, a do tego, by
zostać laureatem zabrakło jej jedynie trzech punktów. Jest to ogromny sukces, może nawet na skalę ogólnopolską, a już na pewno wojewódzką, ponieważ

w roku szkolnym 2014/2015,tylko dwoje uczniów na śląsku zostało pięciokrotnym laureatem. W wywiadzie przedstawiam przygotowania Wiktorii do
olimpiad.

-Czy mogłabyś opisać swoje przygotowania
do konkursu?

Przygotowania do konkursu były bardzo
czasochłonne, wymagały systematyczności i
wytrwałości w nauce. Należy podkreślić, że
uczyłam się jednocześnie sześciu przedmiotów, z
których zostałam finalistką z: chemii, matematyki,
fizyki, języka polskiego, języka angielskiego i
historii. Regularnie uczestniczyłam w kołach
zainteresowań, każdego dnia miałam zajęcia z
innego przedmiotu. Czasami z powodu braku
czasu w tygodniu lekcje odbywały się również w
dni wolne lub po południu. Dużo czasu
poświęciłam na przygotowanie się do konkursu z
chemii, który był da mnie szczególnie ważny, jako
że chemia należy do moich głównych
zainteresowań. Do konkursu przygotowywała
mnie pani Barbara Labocha, której jestem
niezmiernie wdzięczna. Moim kolejnym celem
było zdobycie tytułu laureata z języka
angielskiego. Z panią Małgorzatą Paligą wiele
godzin spędziłyśmy, przygotowując się do
konkursu. Doceniam jej poświęcenie,
zaangażowanie i pasję do przedmiotu, którego
naucza. Dziękuję paniom Marcie Przybyle i
Aleksandrze Widawskiej za wszystkie kółka z
historii i wsparcie. Jestem ogromnie wdzięczna
panu Michałowi Zbierańskiemu za rozwinięcie
pasji do matematyki. Dziękuję za czas jaki mi
poświęcił. Wyrażam też wdzięczność pani
Mirosławie Złockiej, która przegotowywała mnie
do konkursu z fizyki. Dziękuję pani Agacie
Szlachecie za godziny spędzone na omawianiu
lektur i ćwiczeniach z gramatyki. Przy okazji
pragnę podziękować pani Jolancie Paci, dzięki
pomocy której zostałam laureatką z biologii w
drugiej klasie. Z całego serca dziękuję wszystkim
nauczycielom, którzy we mnie wierzyli.
- Jak organizowałaś czas?
Sama organizowałam sobie czas, nie miałam
żadnego koordynatora. Przed trzecim etapem do
przygotowania się był tylko miesiąc, a ja
musiałam uczyć się 6 przedmiotów jednocześnie.
Nie było to łatwe, na szczęście dałam radę.

- Jak się czułaś kiedy dowiedziałaś się, że
jesteś laureatką z pięciu przedmiotów?

Czułam się szczęśliwa, ponieważ osiągnęłam cel,
który wydawał się niemożliwy.

Jakie masz zainteresowania?

Interesuję się przedmiotami ścisłymi, zwłaszcza
chemią, matematyką i biologią. Od roku
uczestniczę w projekcie edukacyjnym Akademia
Młodych Biologów „Lykeion”, nad którym opiekę
merytoryczną sprawuje Wydział Biologii i
Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach.

Celem Akademii jest pogłębianie wiedzy
biologicznej uczniów z naciskiem na najnowsze
odkrycia z zakresu biologii (szczególnie biologii
molekularnej i medycyny) oraz nauk pokrewnych.
Akademia stwarza większe możliwości
eksperymentowania i obserwacji dzięki
współpracy uczniów z naukowcami uczelni
wyższych takich jak: Uniwersytet Śląski,
Uniwersytet Jagielloński, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Zabrzu, Politechnika Śląska w
Gliwicach, jak również Instytut Biologii
Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w
Warszawie. 

- Jakie są Twoje plany na przyszłość?

Aktualnie stoję przed wyborem dobrego liceum, w
którym będę kontynuowała naukę. A swoją
dalszą przyszłość wiążę z pracą naukową i
medycyną.

Dziękuję ci za rozmowę. Tytuł laureata to przede
wszystkim efekt mozolnej pracy,
systematyczności i wytrwałości. Nie wątpię, że te
cechy pozwolą ci spełnić twoje marzenia.

Konrad Czech

Wiktoria Domagała

Wiktoria w czytelni

A.S.

N. Mizera
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Zawiercianie dla Zawiercia, czyli udział G1 Fort-e w obchodach 100-
lecia miasta

W lipcu 2015r. Zawiercie będzie obchodzić 100-
lecie nadania praw miejskich. W związku z tym
organizowane są liczne projekty, wystawy,
konkursy i koncerty, w których uczestniczą
również uczniowie naszego gimnazjum.
Razem z przyjaciółmi miałam zaszczyt brać
udział w koncercie ZAWIERCIANIE DLA
ZAWIERCIA, który odbył się w ubiegłym
miesiącu w Miejskim Ośrodku Kultury CENTRUM
im. Adama Mickiewicza w Zawierciu. Występ
odbył się na Sali koncertowej. Oprócz G1 Fort-e
(nasz szklony chór), na scenie zaprezentowały
się inne chóry m.in. Kapela Vartiensis, Tutti, Lira
oraz zespół Pasterix. Koncertującym asystowała
Filharmonia Częstochowska pod batutą Macieja
Niesiołowskiego. Widowisko miało bardzo
poważny i uroczysty charakter. Wszyscy długo
się do przygotowywali, by wypaść jak najlepiej. W
dniu koncertu byliśmy lekko stremowani, ale i
podekscytowani. 

Wkroczyliśmy do sali na ostatnią próbę
generalną. Początkowo byliśmy zdenerwowani,
ale z czasem, gdy opadły emocje, uspokoiliśmy
się i przećwiczyliśmy ostatni raz repertuar. Tuż
przed koncertem usiedliśmy w pierwszym rzędzie
widowni, ponieważ przed naszym występem
grano utwory instrumentalne. Kiedy usłyszeliśmy
nazwę naszego chóru, wszystkim po plecach
przeszły ciarki, a nasze serca podeszły do gardeł.
Jednak z uśmiechem weszliśmy na scenę.
Trochę niepewnie patrzyliśmy na dyrygenta, który
szybkim ruchem batutą wskazał, że mamy
zaczynać. Pomimo tremy, wszystkie utwory
wypadły genialnie. Były to: Oda do radości, Va
pensiero, Mazur – z opery Straszny Dwór i
Mów mi ty przyjacielu. Po naszym występie
usłyszeliśmy burzę braw. Widownia była
zachwycona i nie szczędziła nam długich
oklasków i próśb o jeszcze jeden bis.

W głębi serca czuliśmy ogromną satysfakcję.
Pani Barbara Czajkowska również była z nas
dumna. Cieszyła się, że występ jej uczniów
wzbudził taki entuzjazm. 

Natalia Kuban

Koncert

Koncert
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