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Z muzyką przez życie
   Obecnie nasz trzygłosowy chór szkolny G1 Fort-e liczy czterdzieści sześć osób, w tym sześciu
chłopców. Dyrygentem jest nasza jedyna i niepowtarzalna pani Barbara Czajkowska. Wszyscy
kochamy śpiewać i robimy to z wielką pasją. W tym roku po raz kolejny braliśmy udział w
Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” i zrealizowaliśmy projekt
„Świat dźwięków zaprasza”. Jak do tej pory nasz chór odniósł liczne sukcesy i zebrał też mnóstwo
pozytywnych ocen.
   Wiedząc, że ćwiczenie czyni mistrz, stale doskonalimy swoje umiejętności. Głównie w czasie prób
chóru, ale nie tylko. W tym roku braliśmy udział w warsztatach wokalnych z W. Gałązką – dyr.
„Młodzieżowego Chóru Resonans con tutti” z Zabrza i z p. Anitą Maszczyk, znaną sopranistką z
Gliwickiego Teatru Muzycznego. Uczestniczyliśmy również w zajęciach muzycznych w Koszęcinie w
ramach integracyjnej sceny prezentacji uczniów i nauczycieli. Zaś piętnastego listopada 2014 roku
wzięliśmy udział w VII Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Wielowsi gdzie zajęliśmy I
miejsce.
   Stale koncertujemy w szkole i na terenie miasta. 17 grudnia nasz chór zaprezentował się w
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

Natalia Kuban
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Zawierciańska galeria
Nie tak dawno, choć jeszcze w starym roku razem z koleżankami i kolegami
biorącymi udział w projekcie „Uwolnić historię miasta” zwiedzaliśmy nowo
powstałą Galerię Malarską Leszka Dutki. Jest to jedyna galeria ze stała
ekspozycją malarską w naszym mieście. Do willi Erbego przy ulicy Leśnej
(bo właśnie tam w listopadzie 2014r. nastąpiło uroczyste otwarcie galerii)
udaliśmy się bardzo zaciekawieni.
Leszek Dutka to wybitny malarz i ceramik.  Urodził się 15 lipca 1939 roku w
Jaworznie. W wieku trzech lat przeprowadził się razem z rodzicami do
Zawiercia, gdzie mieszkał, tworzył i ukończył Liceum im. Stefana
Żeromskiego. Studiował w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych, pobierał
nauki u m.in. Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego oraz u
Hanny Rudzkiej-Cybisowej. W tym samym czasie uczęszczał również na
wykłady w Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej jako słuchacz.
Zmarł 25 lutego 2014 roku w Krakowie mając 94 lata.
Po ekspozycji oprowadzał nas pan Jan Jończyk, zawierciański artysta i
przyjaciel L. Dutki. Bardzo ciekawie opowiadał nam o autorze wystawionych
prac, jego zainteresowaniach i dziełach oraz o okolicznościach powstania
zawierciańskiej galerii i rangi tego zdarzenia dla życia kulturalnego Zawiercia.
Dowiedzieliśmy się, że Leszek Dutka ofiarował naszemu miastu 105 swoich
obrazów (oprócz tego 14 prac swoich przyjaciół), ponad 900 rysunków i
trochę ceramiki. Jest to wspaniały dar dla „kochanego Zawiercia” zwłaszcza,
że niebawem miasto będzie obchodzić swoje setne urodziny.
Już teraz można zwiedzać galerię indywidualnie lub w grupach. Wstęp jest
bezpłatny, więc odwiedzających z pewnością nie zabraknie. Mnie spodobał
się obraz pod tajemniczym tytułem „Miłość”. Kolegom z grupy projektowej
przypadły do gustu inne dzieła. Ale tak to już jest ze sztuką współczesną, że
budzi kontrowersje, skłania do przemyśleń i dyskusji.
Może i wy się w nią włączycie? Serdecznie zapraszam do odwiedzenia
galerii Leszka Dutki.

Karol Grabowski

Willa Erbego

Wejście do Galerii

Zatrzymać w kadrze

Grupa jedenastu zapaleńców z naszego gimnazjum uczestniczy w warsztatach fotograficznych
"Zatrzymane w kadrze". Są one prowadzone od września tego roku przez panią Katarzynę Chojnacką.
W czasie zajęć uczymy się zasad fotografii i tego, jak je łamać, aby nasze zdjęcia były wyjątkowe i
niepowtarzalne.
Pierwsze warsztaty prowadziła p. Marzena Góral-Siudak, która wtajemniczyła nas w tajemniczy świat
fotografii. Kolejne spotkanie miało miejsce  w pracowni komputerowej, gdzie poznawaliśmy różne
programy do zapisu i obróbki  naszych zdjęć.
Trzecie zajęcia odbyły się w plenerze. W wyprawie na tereny byłych zakładów przemysłowych
towarzyszył nam  fotograf p. Krystian Buła. Pod czujnym okiem tego fachowca uczyliśmy się robić
zdjęcia. Usiłowaliśmy skupić się na interesujących detalach, np. starej filiżance znalezionej wśród
starych murów. Drugie zadanie polegało na zatrzymaniu w kadrze ludzkich emocji. To bardzo
fascynuje, bo z każdym zdjęciem wiąże się jakaś historia.
Ostatnio do naszej grupy dołączyło dwóch nowych uczestników. Wszyscy z niecierpliwością czekamy
na kolejne warsztaty, których tematem będzie fotografia plenerowa.

Natalia OsysKoło fotograficzne

Karol Grabowski

Karol Grabowski

Natalia Osys
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CO W SPORCIE PISZCZY

Każdego roku uczestniczymy w wojewódzkich,
regionalnych, międzyszkolnych i szkolnych
zawodach sportowych. Pierwszy semestr to
przede wszystkim ciężka praca i doskonalenie się
w grach zespołowych (siatkówka, koszykówka) i
indywidualnych ( ping pong, badminton, lekka
atletyka) Systematyczne treningi są kluczem do
sukcesu. Mamy niezłe zaplecze i dobrą kadrę
sportową. Treningi i ćwiczenia (lekcje również)
odbywają się w sali gimnastycznej, basenie i sali
fitnes. Nie brak nam różnych przyrządów i
sprzętów do ćwiczeń – co widać na zdjęciach.
Nadchodzi zima więc jak co roku będziemy
jeździć na łyżwach i biegać na nartach. W
pierwszym semestrze wszystkie klasy miały
dużo gier i zabaw sportowych: rzuty do celu, tory
przeszkód, skoki na skakance, ćwiczenia z hula -
hop, rozgrywki w dart, ping pong i inne - które w
ramach rywalizacji klasowych pozwalały
wyodrębniać mistrzów i mistrzynie oraz zdobyć
celujące oceny z wf-u. Nie należy zapominać o
aerobiku, który tak lubią dziewczyny (niektórzy
chłopcy też, ale się do tego nie przyznają).
Wszyscy wiedzą, że sport to zdrowie – więc
serdecznie  zachęcam do różnych form
aktywności – tym bardziej, że każdy może
znaleźć coś dla siebie. Możliwości w naszej
szkole nie brakuje! Wystarczy chcieć!

Konrad Czech

Basen

Basen

Sala gimnastyczna

Tenis stołowy

Fitnes

Tenis stołowy
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi chciałbym wam polecić
jedną z serii, które możecie znaleźć w naszej bibliotece. Na pewno umili
wam długie zimowe wieczory oraz  poprawi humor. I nie chodzi tu o
Harry`ego Pottera!!!

Artemis Fowl – Eoina Colfera
To jest jedna z ciekawszych serii, bowiem wspaniale łączy Science Fiction z
typową fantastyką. Opowiada ona o przygodach młodego geniusza Artemisa
Fowla. Oczywiście nie chodzi mi o zwykłe rzeczy, tylko o wydarzenia
związanie z podziemną krainą wróżek, z którą początkowo nasz
protagonista chciał walczyć, ale później stał się jej oddanym
sprzymierzeńcem i obrońcą. Charakteryzuje ją dość wartka akcja, kilka
nieoczekiwanych zwrotów wydarzeń oraz dość dużo humoru. Mnie to
naprawdę zaciekawiło, bo nieczęsto zdarza się takie udane połączenie
dwóch gatunków, które pozornie do siebie nie pasują.
Polecam każdemu fanowi fantastyki i science fiction, oraz tym, którzy
uwielbiają oba te gatunki.
Eryk Cocek

„Dziesięć żyć Chloe King”   Liz Braswell. Tom 1 „Upadła”

Podczas długich zimowych wieczorów, gdy chłód i mróz na dworze, lubię
czytać powieści, które rozgrzeją serce, poruszą wyobraźnię i wciągną do
świata fantazji. 
Taką właśnie książką jest „Dziewięć żyć Chloe King” (tom 1 „”Upadła). Do
poznania tej powieści skłonił mnie jej tytuł. Od razu w mojej głowie zrodziło
się kilka pytań, np. Kim jest Chloe King? Czemu ma dziewięć żyć jak kot? A
poza tym to trylogia, w której główną bohaterką jest Chloe King – nastolatka
zaczynająca w przeddzień swoich szesnastych urodzin odkrywać w sobie
niezwykłe zdolności.
Po przeczytaniu pierwszego tomu powieści okazało się, że książka ma o
wiele więcej tajemniczych wątków. Pojawia się też w niej kilku niezłych
chłopaków i „niegrzeczna dziewczynka”, która po upadku z morderczej
wysokości, wstała i poszła dalej.
Warto też dodać, że książkę charakteryzują świetna fabuła, oryginalna
narracja, niezwykli bohaterowie. Utwór łatwo się czyta, gdyż napisano go
młodzieżowym językiem, pozbawionym nużących opisów. I jeszcze jedno –
pojawia się w niej wątek miłosny, który w powiązaniu z szybką akcją i
interesującymi zdarzeniami stanowi świetne, pozytywne trio.
Nie wiem, czy jest to idealna powieść, bowiem ma swoje drobne wady, ale
jest niesamowicie wciągająca. Na pewno przeczytam pozostałe dwie części
trylogii, bo bardzo chcę wiedzieć, co będzie się działo z Chloe i resztą
postaci.
Komu polecić tę książkę? Myślę, że w szczególności nastolatkom.
Pierwszą część „Upadła”, tak samo jak pozostałe tomy, możemy znaleźć w
naszej szkolnej bibliotece.
Julia Dziechciarz.
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Hobbitowy
czas...
Jeszcze nie wygasły
emocje związane z
poprzednimi częścia-
mi hobbitowej sagi, a
tu już mamy jej
zakończenie.Dwudzie-
stego szóstego gru-
dnia w kinach odbyła
się premiera trzeciej
części serii ,,Hobbit”,
zatytułowana ,,Hobbit:
Bitwa Pięciu Armii”.

Jednego możemy być
pewni, trzecia część
serii będzie bardzo
dochodowa, ponieważ
na stronie fimweb
wciąż rośnie liczba
osób, które ,,chcą"
zobaczyć ten film: jest
już ponad 38 tysięcy.
Ja i moi przyjaciele
oglądaliśmy go z pra-
wdziwą przyjemnością
.
Fani Tolkiena z pew-
nością od dawna o-
czekiwali tego filmu i
naszego

Szkolnego Turnieju,
który odbę- dzie się w
lutym tuż po feriach. 
Dam wam
wskazówkę, lepiej
powtórzcie wszystkie
informacje z tej
dziedziny, ponie- waż
niektóre pytania będą
bardzo szcze- gółowe,
a sam turniej będzie
przypominać program
telewizyjny „Jeden z
dziesięciu”.

Karol Grabowski

REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU
CZYTELNICZEGO

HOBBIT 
          W KRAINIE WYOBRAŹNI
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Gimnazjum nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Zawierciu.
Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży do czytania książek i
zapoznanie z literaturą fantastyczną.
Warunki uczestnictwa:
1.  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Gimnazjum  nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Zawierciu.
2.  Chętni do uczestnictwa w konkursie zgłaszają się do biblioteki szkolnej i
wpisują na listę uczestników turnieju.
3.  Uczestnicy zapoznają się szczegółowo z powieścią „Hobbit, czyli tam i z
powrotem” J.R.R. Tolkiena
4.  Zmagania konkursowe odbędą się 18.II i 25.II 2015r.( Jeżeli zgłosi się
mniej niż 15 uczestników – turniej odbędzie się tylko 18.II). Pierwsza część
konkursu będzie polegała na wyłonieniu 10 najlepszych zawodników –
będzie to test znajomości lektury. Druga część –  będzie polegała na :
•  przebraniu się za dowolną postać z lektury (do 100 pkt.)
•  rozwiązaniu zagadek (po 20 pkt. za poprawnie rozwiązaną zagadkę)
•  uzupełnieniu mapy Śródziemia ( po 20 pkt. za każde poprawne
uzupełnienie)
•  podaniu odpowiedzi na pytania z książki ( 10 pkt. za prawidłową
odpowiedź)
5.  Zawodnicy starają się uzyskać jak największą ilość punktów za
poszczególne zadania
6.  Zwycięża zawodnik, który uzyska największą ilość punktów
7.  Patronem Turnieju Czytelniczego i głównym sponsorem jest pani dyrektor
mgr  Katarzyna Jaworska
8.  Wszelkich informacji związanych z przebiegiem konkursu udziela się w
bibliotece  szkolnej.
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