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W H O   I S    W H O

Julia Dziechciarz uczennica klasy III a, redaktorka szkolnej gazetki GaGim,
recenzentka szkolnego Klubu Recenzenta.

Wielka miłośniczka książek (przeczytała ich całe mnóstwo).
Z zamiłowania zajmuje się pisaniem tekstów, recenzji i poezji...

Tegoroczna laureatka Wojewódzkiego Konkursu Poezji – Pamięci Haliny Poświatowskiej
-zdobywczyni III miejsca w kategorii gimnazjum.

Laureatka Konkursu Poezji - Julia Dziechciarz Patrycja Machura
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Z ŻYCIA SZKOŁY

NASZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Od września 2015r. (po wyborach
uzupełniających  klas pierwszych) działa nowy
Samorząd Uczniowski. Opiekunami SU są: p. V.
Zawała, p. A. Kołodziejek i p. M. Zbierański. Na
pierwszym posiedzeniu w wyniku
demokratycznych wyborów wyłoniono 
przewodniczącą  - Kaja Nowicka IIIc, zastępcę -
Aleksandra Grzyb IIIc, a protokolantką została -
Weronika Zając IIIb. Mamy  w SU nową funkcję
asystentów, pełnią ją uczniowie klas pierwszych,
którzy wdrażają się do aktywnej pracy na rzecz
naszej społeczności.
Z naszej inicjatywy odbyło się kilka imprez
szkolnych. Były to: Dzień Uśmiechu, Dzień
Postaci z Bajek, Dzień Chłopaka i Dzień Postaci
Historycznych. W tych dniach wszyscy mogliśmy
w przebraniu przyjść do szkoły na lekcje i
odgrywać wykreowane przez nas postaci. W
październiku w naszej szkole SU zorganizował i
przeprowadził wybory parlamentarne w ramach
akcji "Młodzi głosują". Uczniowie mogli zobaczyć,
jak wyglądają prawdziwe wybory.
Odbyła się również dyskoteka szkolna z okazji
Dnia Chłopaka. Przed nami Dzień Pluszowego
Misia i Zabawa Andrzejkowa, na którą chciałbym
w imieniu SU wszystkich serdecznie zaprosić.

Konrad Czech

Dzień Postaci Literackich

Dzień Uśmiechu

Zebranie SU

Dzień Piżamowca

Dzień Chłopaka

SPIS TREŚCI:

1. Who is who
2. Z życia szkoły - Samorząd Uczniowski
3. Who is who
    Narodowe Święto
4. Julia poleca
    Konkurs czytelniczy

Gazetkę przygotował zespół w składzie:

Liliana Kuszak, Natalia Kuban, Patrycja Machura,
Nicola Makieła, Konrad Czech

Korekta:

Agnieszka Kołodziejek, Agnieszka Kuźnik

Redakcja Gazetki Gagim:

Biblioteka Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Zawierciu

library1gim@gmail.com

W gazetce wykorzystano zdjęcia z archiwum
szkoły.

Młodzi Głosują Samorząd Uczniowski

A.S.

A.S.

A.S.

A.S.

A.S.A.S. A.S.
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NARODOWE ŚWIĘTO

Jedenastego listopada obchodzimy państwowe
święto - Święto Niepodległości. Z tej okazji w
naszej szkole odbyły się w tym roku uroczyste
prelekcje i prezentacje multimedialne dla
wszystkich klas. Pani Widawska opowiedziała o
historii tego święta, a  nasi koledzy i koleżanki
przedstawili nam prezentację. Narodowe Święto
Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23
kwietnia 1937r., ale święto funkcjonuje od 1920
roku. Podczas II wojny światowej Polacy nie mogli
obchodzić tego święta, ponieważ okupant tego
zakazał. Dlatego w tym dniu robiono  sabotaże,
rozdawano ulotki z hasłami: "Polska Żyje",
"Jeszcze Polska nie zginęła" i "Polska walczy",
składano kwiaty lub dekorowano w barwach
narodowych miejsca szczególnie bliskie Polakom.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej Święto
Niepodległości przemianowano

na Święto Odrodzenia Polski i przeniesiono je na
dzień 22-go lipca. Dopiero w 1989 r ustawą z dnia
Po zakończeniu drugiej wojny światowej Święto
Niepodległości przemianowano na Narodowe 15-
go lutego przywrócono Święto Niepodległości na
dzień 11 listopada.
A jak teraz obchodzimy to święto?
Dzień 11 Listopada jest świętem państwowym.
Przystrojono domy, urzędy państwowe, zakłady
pracy i główne ulice naszego miasta flagami
narodowymi. W tym dniu odbył się  marsz
niepodległości, złożono kwiaty w miejscach
pamięci narodowej (poczet sztandarowy G1 –
także w tych uroczystościach uczestniczył). W
MOK-u odbył się koncert, a w bazylice uroczysta
msza święta poświęcona Ojczyźnie.
Należy pielęgnować nasze narodowe tradycje i
zwyczaje, dzięki temu pamiętamy, czujemy i
wiemy, że jesteśmy Polakami.

Nicola Makieła

Ze starej kroniki szkoły
/zachowano oryginalną pisownię/
Dnia 10 listopada 1928r. szkoła tutejsza
obchodziła 10 lecie niepodległości Polski. W dniu
tym odbyto uroczyste nabożeństwo w kościele,
następnie młodzież szkolna wszystkich szkół
Zawiercia udała się w pochodzie do miejsca,
gdzie spoczywają zwłoki nieznanego żołnierza i
tam zasadzono drzewo (dąb) na pamiątkę 10
letniej rocznicy niepodległości. Po zasadzeniu
drzewka, młodzież szkolna udała się do
budynków szkolnych, gdzie urządzono uroczyste
poranki. Wieczorem tego, dnia odbyła się
akademja w sali Domu Ludowego.
Społeczeństwo w Zawierciu, obchodziło
wymienioną rocznicę bardzo uroczyście. Domy
prywatne, budynki instytucyj rządowych,
komunalnych i prywatnych udekorowane
chorągwiami barwy narodowej, wieczorem ,
efektownie iluminowane.

Inspiracja

Goniły mnie, natarczywe jak komar, myśli
Prześladowały, barbarzyńskie słowa
Uciekałam przed nimi...
Przez linijki, kratki, śnieżnobiałe strony
przez litery, cyfry i znaki przestankowe
Potykałam się o krzywdzące,
tnące jak miecz epitety
Połykałam, słone jak łzy, frazesy
A teraz jestem tu, gdzie w zapachu goją się rany
Opowiadać chcę o długiej podróży,
która nie ma końca...

Julia Dziechciarz

WHO IS WHO
Od kiedy zajmujesz się pisaniem?
Wiersze zaczęłam pisać w podstawówce, stało
się to dla mnie substytutem pisania pamiętnika.
Pisałam pamiętnik przez długi czas, ale przez
moją nieuwagę moi kuzyni i moja była
przyjaciółka przeczytali go, zaśmiewając się do
łez. Dlatego zaczęłam pisać wiersze. Nie tak
łatwo innym domyślić się o czym myślę lub co
czuję. 
- Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w
konkursie i jak myślisz, co sprawiło, że Twój
wiersz został nagrodzony?
O konkursie dowiedziałam się od pani z biblioteki,
która zapoznała mnie z regulaminem i
zaproponowała mi w nim udział. Wtedy o Halinie
Poświatowskiej wiedziałam niewiele. Zaczęłam
przygotowania do konkursu od przeczytania
biografii poetki oraz wielu jej wierszy. Potem
napisałam szkic utworu i pokazałam pani Lilianie.
Mój pomysł na wiersz był dobry, zaczęłam go
doskonalić i poszukiwać różnych  środków
stylistycznych. Wypożyczyłam wiele słowników
synonimów, antonimów i frazeologiczny i
zaczęłam doskonalić swój wiersz. Co sprawiło, że
został on wyróżniony? Sama nie wiem. Może
zgodność z tematem konkursu, a może jurorzy
uznali go za oryginalny i ładny.
–  Czy konkurencja była silna ?
Tak. Podczas prezentacji utworów poetyckich na
rozdaniu nagród, miałam okazję usłyszeć wiele
wspaniałych, ciekawych i oryginalnych
wierszy.Muszę przyznać, że były utwory, które
przypadły mi do gustu. 

Jeden z nich opowiadający historię Haliny
Poświatowskiej był dość długi, lecz słuchało się
go z przyjemnością jakby to była bajka. Drugi był,
moim zdaniem, wzruszającym ale niedocenionym
wierszem napisanym przez małą dziewczynkę.
Jej utwór był uroczy, rymowany i opowiadał
historię H. Poświatowskiej z dziecięcego punktu
widzenia.

–  Czy będziesz jeszcze brała udział w takich
konkursach?
Tak! Na pewno! Myślę, że konkursy poetyckie są
doskonałym pomysłem, pozwalają coś stworzyć i
dają okazję do sprawdzenia swoich umiejętności.
Jurorzy z pewnością mają trudny wybór, bo
ocenianie poezji nie jest łatwe, każdy może mieć
inny pogląd na ten rodzaj sztuki.

- Czy oprócz pisania poezji i prozy masz inne
zainteresowania – jakie?
Moje zainteresowania... hmmm
Po pierwsze uwielbiam czytać: książki, wiersze,
mangi, komiksy.
Po drugie lubię oglądać: filmy, seriale czasem
anime.
Po trzecie bardzo lubię pisać: recenzje, wiersze,
opowiadania.
Również spędzam dużo czasu z moim psem i z
moją przyjaciółką lub po prostu słucham muzyki.

- Dziękuję za wywiad. Życzę Ci jeszcze wielu
sukcesów i mam nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości będziemy mogli usłyszeć lub
przeczytać więcej Twoich prac.

Natalia Kuban

Prezentacja wiersza A.S.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 7 11/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGaGim - Gazetka Gimnazjalisty

Arsène Lupin
- Dżentelmen włamywacz
Arsène Lupin - dżentelmen włamywacz, człowiek o niezliczonej liczbie
twarzy - to główny bohater serii powieści kryminalnych autorstwa Maurice’a
Leblanca. Kto by pomyślał? Złodziej głównym bohaterem! No cóż, Arsène
Lupin jest jedyny w swoim rodzaju, okrada złych, nieuczciwych, bogatych -
tym samym wymierzając sprawiedliwość. Broni biednych, niczym Robin
Hood, a przy tym ma klasę - jak dawno zapomniani dżentelmeni.
Bohater bardzo mnie zaskoczył tym, że dał się aresztować i to jeszcze
komu? Swojemu największemu przeciwnikowi - policjantowi o nazwisku
Ganimard. Wszystkie akcje włamywacza są szczegółowo dopracowane,
przemyślane i pokazują, że siła tkwi w prostocie.
Cykl powieści o dżentelmenie włamywaczu powstał około 110 lat temu, z
czasem nie stracił na wartości czy oryginalności. Pierwszy tom serii składa
się z chronologicznie następujących po sobie opowiadań opisujących
przygody Arsène’a. Powieść czyta się przyjemnie, akcję podsyca
ciekawość  do postaci i jego działań. Muszę szczerze przyznać, że
dżentelmen włamywacz jest niezwykłą osobą, z ciekawym stylem bycia,
niezwykłą inteligencją, dobrymi manierami oraz z dużym poczuciem
humoru. Arsène włamał się kiedyś do rezydencji pewnego bogacza, lecz
niezadowolony z tego co tam zastał, pozostawił wiadomość o następującej
treści: ,, Arsène Lupin dżentelmen włamywacz powróci, gdy meble będą
autentyczne’’. Myślę, że warto przeczytać tę książkę, a nuż przypadnie
Tobie także do gustu.

Julia Dziechciarz

Julia

J U L I A    P O L E C A

(książka z lamusa)

REGULAMIN  TURNIEJU WIEDZY Z SERII 

KSIĄŻEK O HARRYM POTTERZE 

1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Zawierciu.

2.  Uczestnicy przychodzą na turniej przebrani za jedną z postaci serii o
Harrym Potterze (za przebranie można otrzymać do 100 punktów).

3.  Każdy z uczestników otrzymuje 3 szanse, które może stracić udzielając
błędnych odpowiedzi.

4.  Utrata trzeciej szansy powoduje odpadnięcie z gry.

5.  Uczestnicy odpowiadają na pytania ustne z treści książek o Harrym
Potterze J. K. Rowling, za prawidłową odpowiedź uzyskuje się 10 pkt (czas
udzielenia odpowiedzi  2 minuty).

6.  Przewidziane są dwa zadania dodatkowe: - rysunkowe (do 30pkt) i
pisemne (do 50 pkt).

7.  Wygrywa zawodnik, który znajdzie się w finale (ostatnich trzech
zawodników) i uzyska najwięcej punktów.

UWAGA KONKURS!!!

16 XII 2015r. w czytelni w godzinach 10:30 - 12:10
odbędzie się z dawna oczekiwany turniej czytelniczy 

z serii książek o Harrym Potterze.
Zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się do biblioteki

szkolnej do dnia 7 XII 2015r.
Proszę zapoznać się z regulaminem ;)

HARRY POTTER

A.S.

Weronika Maruszak


