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Baner z biografią J. Miśniaka

W H O   i s   W H O ?

Jan Miśniak
Jedno z drzew rosnące na naszym szkolnym placu od 2013r. jest Pomnikiem Przyrody i nosi imię Jan. Tak zdecydowali nasi koledzy i
koleżanki, chcąc uczcić pamięć długoletniego kierownika Szkoły Powszechnej nr 1 w latach 1925-1939. Pierwszego września, w dniu

rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 nasza pracownia historyczna została nazwana imieniem Jana Miśniaka,

Nicola Makieła
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SPIS TREŚCI

Who is Who?
Jan Miśniak

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała wnuczka Jana Miśniaka pani Ewa Janoska. Na pamiątkę
tego wydarzenia w sali historycznej zawisł baner prezentujący ilustrowaną biografię  kierownika szkoły
wzbogaconą o dokumenty i zdjęcia, które udostępniła nam jego rodzina.
Jan Miśniak żył w latach 1888 – 1930. Urodził się 13 maja we wsi Pnikut, na terenie dzisiejszej Ukrainy.
Podczas I wojny światowej walczył jako żołnierz armii austriackiej. Odznaczono go Krzyżem
Wojskowym Karola. Ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy i w 1918r. awansowano go na stopień
porucznika. Po odrodzeniu Polski walczył z Ukraińcami o Przemyśl, jako oficer Wojska Polskiego.
W 1920r. został ranny, kiedy walczył z bolszewikami. Trafił do szpitala w Przemyślu. Dwa lata później,
w kwietniu, został przeniesiony do rezerwy w stopniu porucznika. W roku 1928 r dostał Medal
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. W Zawierciu zamieszkał w 1925r. razem z żoną Zofią i
synem Wiesławem. Małżonkowie pracowali razem jako nauczyciele. Pan Jan Miśniak otrzymał posadę
kierownika Szkoły Powszechnej nr 1 w Zawierciu (nasza dawna szkoła) i pracował tam, aż do
zamknięcia jej w 1939 r. Podczas II Wojny Światowej organizował tajne spotkania, podczas których
nauczał młodzież. Został aresztowany w kwietniu 1940r. i trafił do obozu koncentracyjnego KL Dachau,
a później do KL Mauthausen-Gusen (w Austrii). W październiku tego samego roku zginął zakatowany
przez jednego ze strażników obozowych. Symboliczny nagrobek Jana Miśniaka znajduje się na
cmentarzu w Pnikucie.
Więcej informacji o postaci J. Miśniaka znajdziemy w naszej szkolnej publikacji „My” wydanej w 2012r.

Nicola Makieła
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SAMORZĄD SZKOLNY GIMNAZJUM NR 1 IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI W ZAWIERCIU POSZUKUJE SPONSORA CEBULEK

KWIATOWYCH (CYBULICY LUB KROKUSÓW) NA SZKOLNĄ AKCJĘ
CHARYTATYWNĄ KWIATOWE POLA NADZIEI.

Instytucje lub osoby zainteresowane wsparciem naszej inicjatywy proszone
są o kontakt z redakcją

     library1gim@gmail.com

KWIATOWE POLA NADZIEI
Jest to akcja charytatywna, która w naszej szkole rozpoczęła się od 2005
roku, a obecnie jest tradycją naszego gimnazjum. Jej celem jest pozyskanie
funduszy, które zostaną przeznaczone na rzecz dzieci, cierpiących na
nieuleczalne choroby, przebywających w szpitalnym hospicjum.
Bezpośrednią inspiracją podjęcia inicjatywy była wciąż organizowana 
światowa akcja POLA NADZIEI.
Uczniowie, biorący udział w wydarzeniu, za symboliczną złotówkę kupują
cebulkę kwiatu cebulicy (wcześniej krokusa), a następnie wraz z innymi
wolontariuszami, sadzą ją w ogrodzie szkolnym. Po zakwitnięciu roślin,
stają się one tytułowymi KWIATOWYMI POLAMI NADZIEI, które ciesząc
oko, przypominają nam o pomocy i nadziei, które niesiemy innym.
W tym roku akcja będzie mieć miejsce w październiku. Serdecznie
zapraszamy do aktywności wszystkich uczniów i pracowników naszej
szkoły. Dajmy radość i nadzieję tym, którzy jej tak bardzo potrzebują.

Natalia Kuban

TRYPTYK NA STULECIE
Tuż po zakończeniu roku szkolnego nasi koledzy i koleżanki mieli zaszczyt
uczestniczyć w historycznym dla naszego miasta spektaklu. Był to
Trypktyk na setną rocznicę mianowania Rady Miejskiej miasta
Zawiercie. Przedstawienie podzielone było na trzy części. W pierwszej
uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 2 w Zawierciu, druga część –
przedstawienie powołania i posiedzenia pierwszej Rady Miasta – została
zaprezentowana przez przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku z
Zawiercia. Ostatną część Tryptyku, zatytułowaną „Więc nie zginęła”
wykonali uczniowie naszego gimnazjum, recytując poezje Wacława
Góralczyka (legionisty, mieszkańca Zawiercia). W widowisku wzięli udział: J.
Frącisz, K. Kosiński, A. Mazur, M. Zygmunt, S. Cisowski, K. Czech, J.
Bińkowski, W. Karaś, W. Kubicz, M. Gębka, M. Szekiel, K. Sowa. Występ
uświetnił chór szkolny G1 Fort-e pod opieką pani Barbary Czajkowskiej. Nad
całością spektaklu czuwał reżyser i scenarzysta Józef Niedźwiedzki. To
była dla nas wspaniała lekcja historii, patriotyzmu, współpracy
międzyszkolnej i międzypokoleniowej.

Konrad Czech

Tryptyk

Tryptyk

Rysowała

Archiwum Szkoły

Archiwum Szkoły

W. Maruszak
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WSPOMNIENIE  Z WAKACJI
Podczas mojej wakacyjnej wyprawy do Irlandii
miałam możliwość zobaczyć niesamowitą
książkę. Możecie mi wierzyć lub też nie, ale ta
książka była naprawdę wyjątkowa. Mam na myśli
Księgę z Kells, czyli ręcznie przepisany bogato
ilustrowany manuskrypt z ok. 800 roku. Został
napisany w języku łacińskim, porusza tematy
związane z Biblią i jest przechowywany w
specjalnie przyciemnionym pomieszczeniu w
bibliotece Trinity College w Dublinie. W 2011 roku
księga została wpisana na listę UNESCO.
Niestety nie mogłam zrobić zdjęć by pokazać
wam jak wygląda, gdyż w pomieszczeniu, w
którym jest przechowywana panuje specjalny
półmrok zapobiegający blaknięciu stron oraz
obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć.
Mogę śmiało stwierdzić, że Księga z Kells jest
wspaniała. Równie imponująca była cała
biblioteka. Jest w niej przechowywane ponad trzy
miliony książek. Ogrom zbiorów jest niesamowity,
atmosfera jaką się czuje przechadzając
wyznaczoną ścieżką między regałami, jest nie do
opisania. By choć trochę przybliżyć wam magię
tego miejsca zachęcam do obejrzenia kilku zdjęć,
które zrobiłam specjalnie dla was. Uwielbiam
książki i biblioteki, dlatego wakacyjny wyjazd do
Dublina na długo zostanie w mojej pamięci,

Julia Dziechciarz

Biblioteka w Dublinie

Biblioteka Trinity College

Na zdrowie...
Wielu z was jest niezadowolonych z ustawy o zdrowej żywności w szkołach, która obowiązuje od
września tego roku. Odmieniono sklepiki szkolne! Czekoladę zamienili na suszone marchewki!
Zapiekanki wycofano a w zamian pojawiły się wafle kukurydziane! - Wiem, że zdrowe odżywianie się
jest ważne, ale nie możemy dać się zwariować. Każdemu raz na jakiś czas potrzebna jest kostka albo
dwie kostki czekolady.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, ze szkolnych sklepików ma zniknąć ,,śmieciowe
jedzenie”. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Oznacza to, że ze
sklepików zniknęły na zawsze: chipsy, słodycze, napoje energetyczne, Fast food itp, zawierające
szkodliwe ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukrów, czyli substancji, które spożywane w
nadmiernych ilościach mogą być przyczyną nie tylko otyłości, ale także wielu innych chorób. Zamiast
słodyczy i zapiekanek mamy suche wafle, chrupki kukurydziane i suszone owoce, a zamiast napojów
słodkich - woda i napoje na bazie owocowych soków. Na korytarzu szkolnym stoi automat, w którym
jeszcze w tamtym roku znajdowały się słodycze. We wrześniu te oto smakołyki zostały zastąpione
suszonymi owocami i waflami ryżowymi. Zniknęły jak zaczarowane.
W taki sposób ministerstwo dba o zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Szkoda tylko, że oferta
sprzedawców jest taka uboga. Może niebawem pojawią się zdrowe artykuły spożywcze, które zachęcą
nas do ich spożywania i nie będą takie drogie, jak te obecne.

Patrycja Machura

Słodycze Soczek Sklepik Bułeczka

Terminarz

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
PAŹDZIERNIK 2015

JuliaDziechciarz

Julia Dziechciarz

J. D. J.D. J.D. J.D.

Archiwum Szkoły


