
Publikacja sfinansowana ze środków gminy Piekary Śląskie

Piekarska oświata zmienia się na lepsze 
– władze miasta i szkoły dokładają 
wszelkich starań, byśmy mieli czym 
pochwalić się w regionie oraz by oferta 
edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, 
zachęcając do rekrutacji.

Szkoły podstawowe są doskonale przygo-
towane na przyjęcie sześcio- oraz siedmio-
latków we wrześniu. Na najmłodszych czeka 
12 przygotowanych klas – z miejscami do 
zabawy, pełne dostosowanie intensywności 
nauczania względem wieku, świetlice dzia-
łające w szerszym zakresie godzin, nowo-
czesne place zabaw przy szkołach. 

Ponadto na dzieci i rodziców czekają liczne 
korzyści, również te finansowe. Plecaki 
w ramach wyprawki, darmowe śniadania 
w szkole, wyjścia na basen i do kina oraz 
tablety jako dodatkowe narzędzia służące 
do edukacji najmłodszych. 

Miasto wychodzi naprzeciw trudnościom 
stawianym przez zmiany rządowe. Dzięki 
temu rodzice mogą odetchnąć z ulgą i liczyć 
na duże wsparcie oraz oszczędności rzędu 
1300 zł w skali roku.  Warto podkreślić, 
że przy wyborze szkoły nie obowiązuje 
rejonizacja!

• Wszystko o AkAdemickim zespole szkół

 – genezA pomysłu, drogA reAlizAcji i efekty, 
czyli ofertA edukAcyjnA, z jAką noWA plAcóWkA 
ruszA już We Wrześniu!

• WyWiAdy z AbsolWentAmi, którzy osiągnęli 
sukces – ich WspomnieniA, ścieżkA kAriery

 i dobre rAdy nA przyszłość.

• przyjdź do szkoły – zgArnij lAptopA! poznAj 
Argumenty dlA WybierAjących gimnAzjum 
i szkołę średnią, dlA których WArto uczyć się 
W piekArAch.

• Ale tAkże oferty edukAcyjne i silne strony 
kAżdej piekArskiej szkoły gimnAzjAlnej 
i ponAdgimnAzjAlnej! jest W czym WybierAć!

A co przygotowAno dlA stArszej młodzieży? 

Przyszli uczniowie Akademickiego Zespołu Szkół

nauka połączona z zabawą                bezpłatna nauka pływania tablet dla każdego pierwszoklasisty
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I Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana III Sobieskiego wypuściło 
na świat wielu znanych dziś 
naukowców, artystów, lekarzy. 
Do grona żaków mających 
na swoim koncie zawodowy 
sukces należy również Pani. Jak 
wyglądała Pani droga kariery 
po opuszczeniu murów piekar-
skiego ogólniaka?
Małgorzata Domin: Zawsze 
chciałam zostać aktorką 
teatralną, na szczęście znawcy 
tego zawodu nie pozwolili mi 
na to (śmiech). Zaczęłam szukać 
czegoś wokół filmu, teatru, ale 
zajęło mi to trochę czasu. Wtedy 
pracowałam zagranicą i nie 
zapowiadało się na znalezienie 
pracy moich marzeń. Gdy już 
nauczyłam się języków obcych, 
nabrałam pewności siebie i sta-
łam się ambitniejsza, wróciłam 
do Polski i za pierwszym razem 
zdałam na kierunki: język rosyjski 
– język biznesu na Uniwersytecie 
Śląskim oraz znaleziony przez 
moją mamę kierunek: produkcję 
filmową, na Wydziale Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Już po trzech 

latach nauki na dwóch kierun-
kach wiedziałam, że znalazłam 
swoje przeznaczenie. Podczas 
studiów na WRiTV, zrezygnowa-
łam z dalszej nauki na drugim 
kierunku. Otrzymałam propozy-
cję pracy w Instytucji Filmowej 
Silesia – Film. Tam się wszystko 
zaczęło. Po upływie kolejnych 
3 lat przestało mi to wystar-
czać. Założyłam własny biznes 
i wyjechałam do Warszawy, aby 
zdobyć doświadczenie, wiedzę 
i kontakty. Wszystko po to, by po 
kilku latach wrócić na Śląsk i móc 
na swojej ziemi wykonywać 
zawód moich marzeń.

Ten zawód to … ?
Przygotowuję filmy do produkcji, 
aplikuję o dotacje na nie, rozli-
czam poprzednie filmy i szukam 
ciekawych scenariuszy do 
zrealizowania. Jestem produ-
centem filmowym, pracuję nad 
projektem od samego początku: 
od przyjęcia scenariusza, poprzez 
zatrudnienie ekipy filmowej, 
aktorów, realizację zdjęć do filmu, 
a kończąc na wprowadzeniu 
filmu do dystrybucji.

Jak Pani wspomina lata nauki 
w I Liceum Ogólnokształcącym?
To był wbrew pozorom bardzo 
ciekawy i wesoły okres. Pomimo 
natłoku zajęć i obowiązków 
zawsze z moją najzdolniejszą 
na świecie klasą znajdowaliśmy 
okazję do zabawy. Miałam 
bardzo ambitnych kolegów, 
chcąc nie chcąc musiałam się 
do nich poziomem i chęcią nauki 
dostosowywać. 

Jak duży wpływ na Pani decy-
zje życiowe wywarła nauka 
w liceum?
Z pewnością poznałam tam 
ludzi, którzy mieli wpływ na 
moje dalsze kształcenie. Była to 
bardzo ambitna klasa, ale nie 
byliśmy kujonami, a młodymi 
ludźmi, którzy lubią wolność i za-
bawę, ale znają konsekwencje 
wyciągania tego, co najważniej-
sze z lekcji w szkole. Mieliśmy 
pełną świadomość, że za chwilę 
zabawa się skończy i że od tego 
momentu wszystko co robimy 
będzie miało swój dalszy tok. 

Najzabawniejsza sytuacja, jaką 
pamięta Pani z czasów nauki 
w liceum?
Było ich mnóstwo! Miło wspo-
minam występ z koleżanką 
w śląskich strojach, posługując 
się gwarą śląską na jakiejś 
akademii. Właściwie nie wiem, 
dlaczego to zrobiłyśmy, chyba po 
to, żeby umilić czas i rozśmieszyć 
towarzystwo. Ja zapewniałam 
rozrywkę moim znajomym, stąd 
pewnie produkcja filmów.

Którego nauczyciela wspomina 
Pani szczególnie i dlaczego?
Fajnie było zawsze na lekcjach 
polskiego, u pani Elżbiety Szreter. 
To były takie naprawdę eduku-
jące i poważne zajęcia. Pani Ela 
zawsze bardzo się starała, żeby 
wykrzesać z nas jak najwięcej. 
Lubiłam lekcje niemieckiego, bo 
wychowywałam się w Niem-
czech, więc miałam z tym przed-
miotem najmniej problemów. No 
i oczywiście zajęcia historyczne 
mojej wychowawczyni - pani 
Krystyny Kisiel, zawsze był dresz-
czyk emocji czy mnie wywoła, 
jeśli tak to marnie ze mną było, 

chociaż historię bardzo lubię.

Gdyby miała Pani coś doradzić 
przyszłym absolwentom I Li-
ceum Ogólnokształcącego – co 
by to było?
Przede wszystkim to, że marze-
nia się spełniają, tylko trzeba je 
mieć i odważyć się po nie sięgać.
Warto poszukać w sobie praw-

dziwego ja, nie patrzeć na innych, 
tylko na siebie: co ja chcę w życiu 
robić. I ciężko na wszystko 
pracować, nie leniuchować. Bo 
ciężka praca zawsze się opłaca. 
Nigdy nie należy się poddawać 
- cierpliwość i pokora i na podbój 
świata!

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiamy z Małgorzatą Domin – absolwentką I LO im. Jana III Sobieskiego, producentką filmową. 

z piekArskiego ogólniAkA nA podbój świAtA

W wyniku reorganizacji 
oświaty w Piekarach Ślą-
skich powstał Akademicki 
Zespół Szkół – tworzą go 
uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla 
Jana III Sobieskiego oraz 
Miejskiego Gimnazjum nr 3 
im. Jana Pawła II. Tę drugą 
szkołę czeka przepro-
wadzka z budynku przy 
ul. Bytomskiej 81a. Dzięki 
scaleniu z I Liceum Ogólno-
kształcącym w Akademicki 
Zespół Szkól gimnazjum 
otrzyma nowe możliwo-
ści rozwoju w większym 
budynku, a oferta eduka-
cyjna będzie miała szansę 
rozwijać się z biegiem lat - 
według potrzeb młodzieży. 
Niewątpliwie zaletą jest 
również bliskość szkoły 
średniej, gdzie uczniowie 
poznają kadrę nauczy-
cielską, mają kontakt ze 
starszą młodzieżą, uczą się 
współpracy i poszerzają 
horyzonty zainteresowań. 
Ułatwia to również podję-
cie decyzji w kwestii wybo-
ru dalszej drogi edukacji  - 
gimnazjaliści mogą płynnie 
kontynuować naukę w tych 

samych, znajomych mu-
rach, czyli I Liceum Ogólno-
kształcącym.
Nowi uczniowie AZS-u na 
start otrzymają od miasta 
laptopy. Nowiutki sprzęt 
trafi do osób, które roz-
poczną naukę w e-klasach 
Akademickiego Zespołu 
Szkół. W liceum e-klasa 
będzie utworzona w klasie 
politechnicznej, której pa-
tronuje Politechnika Śląska 
w Katowicach.

Sobieski
LO przygotowało bardzo 
atrakcyjną ofertę zajęć 
sportowych. Uczniowie 
będą mogli uprawiać spor-
ty zimowe, uczestnicząc 
m.in. w zorganizowanych 
wyjazdach. - Stworzona 
zostanie dla nich specjalna 
oferta darmowych zajęć 
i możliwość korzystania 
z bezpłatnych karnetów 
uprawniających do zjazdów 
w Dolinie Sportowej Dolo-
mity w Bytomiu – zdradza 
Anna Krzeszowiak, dyrek-
tor liceum.
Od września zeszłego roku 
uczniowie mają szansę 

zgłębić tajniki języka Kon-
fucjusza. - Wiele polskich 
firm działa w Chinach, 
więc poszukuje tłumaczy. 
Dlatego język chiński to 
język przyszłości. Poza tym 
grono chętnych do jego 
nauki stale się powięk-
sza - opowiada Monika 
Lizurek, lektorka prowa-
dząca dotychczas zajęcia 
w I LO. Są one urozmaicane 
wzmiankami na temat kra-
ju, kultury, tradycji, a nawet 
filmami, ciekawostkami 
kulinarnymi czy prezenta-
cją oryginalnych chińskich 
produktów.
- Lekcje języka chińskiego 
uważam za bardzo interesu-
jące, chętnie na nie przycho-
dzę. Nie tylko poznaję nowy 
język, ale również kulturę 
Chin. Bardzo możliwe, że 
w przyszłości ten język 
przyda mi się na rynku pracy 
- ocenia Dawid Śliwka, 
uczeń LO.
Licealiści o umysłach 
ścisłych także znajdą coś 
dla siebie. Takie możliwości 
otwiera przed nimi nauka 
w klasie o profilu politech-
nicznym – kilka tygodni 

temu szkoła podpisała 
umowę o współpracy 
z Politechniką Śląską. 
Uczniowie będą mogli, 

jeszcze przed podjęciem 
decyzji o wyborze kierun-
ku studiów, zapoznać się 
w praktyce z ofertą uczelni, 

a Politechnika Śląska „wy-
chowa” sobie przyszłych 
studentów. Będzie to 
możliwe dzięki utworzeniu 

e-klAsy, chiński i mistrzowscy szczypiorniści
60 laptopów dla rozpoczynających naukę w nowej szkole,  lektorat z języka chińskiego, nauka jazdy na nartach, zajęcia  
w klasie politechnicznej, I-ligowa drużyna szczypiornistów, świetne wyniki maturalne, rozbudowana baza sportowa  
– to tylko kilka z długiej listy powodów, dla których warto swoje edukacyjne plany związać z Akademickim Zespołem Szkół.

Akademicki Zespół Szkół

Dla pierwszoklasistów z e-klas przygotowano 60 laptopów
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znAni Absolwenci i liceum ogólnoksztAłcącego 
im. królA jAnA iii sobieskiego 
Mateusz  Kus znany jako 
polski piłkarz ręczny, od 
2015 roku zawodnik Vive 
Tauron Kielce.

Aleksandra Poniszowska 
zdobyła tytuł magistra 
sztuki na Wydziale Wokal-
no-Aktorskim Akademii 
Muzycznej w Katowicach 
i działa w Zespole Śpie-

waków Miasta Katowice 
„Camerata Silesia”

Sława Umińska-Duraj pia-
stuje stanowisko Prezyden-
ta Miasta Piekary Śląskie, 
udzielając się wcześniej 
jako aktywna działaczka 
samorządowa. Magister po-
litologii i nauk społecznych 
oraz absolwentka wielu 

kierunków podyplomowych. 
Odbywała staż w Trybunale 
Administracyjnym w Paryżu, 
w Campus International 
w Tulonie oraz staż peda-
gogiczny na Uniwersytecie 
Artois.

Stanisław Korfanty 
prezydent naszego miasta 
w latach 2002-2014. Ukoń-

czył studia na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach, pody-
plomowe studia na Akade-
mii Ekonomicznej w Ka-
towicach. Był dyrektorem 
siemianowickiego Centrum 
Leczenia Oparzeń.

Jerzy Polaczek polski polityk 
i prawnik, samorządowiec, 
poseł Prawa i Sprawiedli-

wości. W latach 2005–2007 
piastował stanowiska mi-
nistra transportu za rządów 
Kazimierza Marcinkiewicza 
i Jarosława Kaczyńskiego.

Grzegorz Gowarzewski wi-
ceprezydent Piekar Śląskich 
w latach 1998-2002. Obec-
nie zastępca przewodniczą-
cego Rady Miasta. Zdobył 

tytuł inżyniera budownic-
twa i piastuje stanowisko 
dyrektora naczelnego 
Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Renata Łuczak ukończyła 
Politechnikę Śląską w Gli-
wicach i od wielu lat pełni 
funkcję Sekretarza Miasta 
Piekary Śląskie.

Więcej szczegółow na stronie www.azs.piekary.pl lub pod nr tel. 32 287 29 60

na uczelni tak zwanego se-
mestru zerowego, skiero-
wanego do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.
- Będą to zajęcia organi-
zowane w marcu, czerwcu 
i listopadzie. Nasi uczniowie 
otrzymają indeksy i będą 
mogli pracować w uczelnia-
nych laboratoriach niczym 
studenci. W skrócie: poczują 

się studentami będąc jeszcze 
licealistami – mówi Anna 
Krzeszowiak. Uczniowie po 
zakończeniu semestru „ze-
rowego” na uczelni otrzy-
mają certyfikaty. Mogą 
również zdobyć punkty 
referencyjne na wybrane 
kierunki studiów.
Jeśli myślicie o treningach 
to tylko z najlepszymi. I LO 

już we wrześniu otwiera 
kolejną „mistrzowską” 
klasę. Klasa sporto-
wa powstaje w oparciu 
o szczypiornistów MKS 
Olimpia – drużynę znaj-
dującą się w gronie ośmiu 
najlepszych drużyn w kraju 
– walczącą w półfinałach 
Mistrzostw Polski!

Gimnazjum
Kółko fotograficzne, język 
włoski dla początkujących 
– Miejskie Gimnazjum 
nr 3 kładzie spory nacisk 
na zajęcia dodatkowe. 
Ciekawym świata, pełnym 
werwy gimnazjalistom 
nauczyciele umożliwiają 
angażowanie się w różne-
go rodzaju imprezy - w tym 

JOLANTA KUBIK-MIGOŃ – 
DZIENNIKARKA, AUTORKA 
KSIĄŻKI „MOJE PIEKARY”
Mogę powiedzieć z dumą, 
że jestem absolwent-
ką piekarskiego liceum. 
Wspominam serdecznie 
nauczycieli, którzy nie tylko 

przekazywali wiedzę, ale 
także uczyli szacunku do 
drugiego człowieka, kultu-
ry i historii regionu, kraju 
i Europy, potrafili zainspi-
rować do działania i wspie-
rać także w działaniach 
pozaszkolnych. Najważ-

niejsze jednak są dla mnie 
wspaniałe przyjaźnie, które 
miały swój początek w pie-
karskim liceum i trwają do 
dzisiaj. Ta szkoła zawsze 
była, jest i będzie mi bli-
ska, bo spotkałam w niej 
wspaniałych ludzi, a to jest 

najważniejszy kapitał na 
przyszłość.

SONIA MASELIK 
– PIOSENKARKA: 
Okres liceum nie wiąże 
tylko i wyłącznie z rozwo-
jem siebie jako muzyka 

czy też z doświadczeniem 
w obyciu ze sceną, ale 
również zyskałam bogatą 
wiedzę w zakresie sztu-
ki co również w pewien 
sposób uwrażliwiło moją 
dusze i umysł jako muzyka. 
W czasie liceum nauczyłam 

się pokory, a to cecha, któ-
rą każdy powinien w sobie 
krzewić. Nauczyłam się 
cenić to, co mamy i ciężką 
pracą dochodzić do swoich 
racji i marzeń.

lo we wspomnieniAch zdolnych Absolwentów:

Akademicki Zespół Szkół

PROFILE KLASOWE 

MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 3: 
- Artystyczny
- Naukowo-przyrodniczy (e-klasa)
- Turystyczno-sportowy 
- Ogólny

I LO: 
- Politechniczny
- Medyczny
- Lingwistyczny
- Medialny
- Sportowy

ATUTY SZKOŁY
- 60 laptopów dla klas pierwszych 
- Współpraca z uczelniami wyższymi
- Maksymalnie 28-osobowe klasy
- Nauka języka chińskiego
- Warsztaty fotograficzne i dziennikarskie
- Szkółka narciarska
-  Mistrzowska klasa sportowa w piłce ręcznej

Bawimy się… … i uczymy kreatywnego myślenia

Nie boimy się wyzwań… … a gdy trzeba, ubarwiamy świat

również te o charakterze 
charytatywnym. Od lat 
gimnazjum organizuje finał 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Pie-
karach Śląskich, a jego 
uczniowie chętnie podej-
mują się roli wolontariuszy.
Dzięki warsztatom ar-
tystycznym i naukowym 
gimnazjum odnosi  liczne 
sukcesy. Uczniowie brylują 
w konkursach fotogra-
ficznych, tancerki zdoby-
wają pierwsze miejsca na 
zawodach tanecznych, 
chemicy zachwycają niety-
powymi eksperymentami, 

a miłośnicy historii przez 
kilka lat z rzędu, w nagro-
dę za swoje osiągnięcia, 
wyjeżdżali na kilkudniowe 
wycieczki do Brukseli.
W szkole sporo się dzie-
je: z inicjatywy zarówno 
nauczycieli, jak i samych 
uczniów.
Najważniejszym dla nas 
jest to, że zarówno wycho-
wankowie, jak i same grono 
pedagogiczne świetnie się 
czują w naszym gimnazjum, 
lubią się, szanują i rewela-
cyjnie z sobą współpracują 
- podsumowuje Justyna 
Wicik, dyrektor MG nr 3.
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Absolwenci szkoły bez 
problemów podejmują naukę 
na renomowanych uczelniach 
wyższych tj. Politechnice Ślą-
skiej, Uniwersytecie Śląskim, 
Uniwersytecie Ekonomicznym.

Szkoła na tym nie poprze-
staje i stale poszerza swoją 
ofertę edukacyjną. Absolwenci 
gimnazjów będą mogli podjąć 
naukę w klasach o profilach 
celno-prawnym i policyjnym. 
Ich powstanie to odpowiedź 
na rosnące zainteresowanie 
młodych ludzi pracą w służ-
bach mundurowych. Co ich 
przyciąga? Przede wszystkim 
stabilność, jaką oferują służby 
mundurowe.

Zawodu uczniowie będą się 
uczyć od najlepszych funkcjo-
nariuszy. W przypadku profilu 
policyjnego przede wszystkim 
od Lubomira Stasiaka, wykła-
dowcy Szkoły Policji w Kato-
wicach. Ponadto uczniowie 
będą brali udział w zajęciach 
prowadzonych w Komendzie 
Miejskiej Policji w Piekarach 
Śląskich, gdzie poznają specy-
fikę pracy od „podszewki”.

Uczniowie klasy o profilu 
celno-prawnym również będą 
mieli okazję zobaczyć od środ-
ka pracę śląskich celników.

- Edukacja w tej klasie będzie 
bazowała na programie ogól-
nym, rozszerzonym o program 
nauczania opracowany przy 
współpracy z pracownikami 
Izby Celnej w Katowicach. Wśród 
przykładowych form pracy 

z uczniami znajdą się symulacje 
charakterystycznych sytuacji 
związanych ze służbami mun-
durowymi, ćwiczenia praktyczne 
w różnych oddziałach Służby 
Celnej, sporządzanie przykła-
dowej dokumentacji służbowej 
i prawnej oraz ćwiczenia spraw-
ności fizycznej – wymienia 
Piotr Dłubak, nauczyciel języka 
angielskiego Zespołu Szkół nr 
1 i autor pomysłu utworzenia 
profilu.

Tym samym uczniowie zosta-
ną przygotowani do podjęcia 
pracy w administracji celnej, 

agencjach celnych i innych 
zawodach pokrewnych tema-
tycznie. Przy okazji posiądą  
wiedzę, którą  wykorzystają 
w sytuacjach życia codzien-
nego, np. unikając pewnych 
błędów związanych z podró-
żowaniem i przywożeniem 
pamiątek.

Szkoła ma oczywiście o wiele 
więcej do zaoferowania. Na 
profilu technik informatyk 
można również rozwijać swój 
talent w bardzo popularnych 
e-sportach. Kto wie, czy 
czasem właśnie absolwenta 

naszej szkoły w przyszłości 
nie będziemy oglądali na 
żywo w czasie Intel Extre-
me Masters w Katowicach. 
Informatycy rozwiną swoje 
umiejętności dzięki  bogato 
wyposażonym w sprzęt 
pracowniom m.in.: aplikacji 
internetowych, informatyki 
i urządzeń techniki kompute-
rowych, grafiki dwu i trój-
wymiarowej, multimediów 
i montażu filmów. Ponadto 
w szkole czynnie funkcjonują 
dwa międzynarodowe ośrodki 
egzaminacyjne ECDL i ECCC, 
dzięki którym uczniowie mogą 
zdobywać dodatkowe certy-
fikaty IT.
Dodatkowo ZS nr 1 współ-
pracuje z Politechniką Śląską, 
a zwłaszcza z jej z trzema 
wydziałami: Elektrycznym, 
Inżynierii Materiałowej i Meta-
lurgii oraz Mechaniczno-Tech-
nologicznym. Współpraca  
owocuje możliwością udziału 
uczniów w wielu ciekawych 
wykładach prowadzonych 
przez pracowników uczelni 
oraz uczestniczenia w zaję-
ciach laboratoryjnych. Efektem 
współpracy jest też realizacja 
tzw. „roku zerowego”, podczas 
którego uczniowie w weeken-
dy odbywają zajęcia na uczelni.

Co ciekawe, Zespół Szkół nr 
1  jako jeden z pierwszych 
w naszym kraju, wdrożył 
w proces dydaktyczny plat-

formę e-learningową, dzięki 
której młodzież ma dostęp do 
materiałów dydaktycznych 
z każdego miejsca przez 24 
godziny na dobę. Uczniowie 
za pośrednictwem platformy 
rozwiązują zadania domo-
we, a także mają możliwość  
sprawdzenia swojej wiedzy 
poprzez testy online.

Na przestrzeni ostatnich 
ośmiu lat uczniowie ZS nr 1 
wraz z nauczycielami szkoły, 
przyczynili się do powstania 
ponad 30 różnych podręcz-
ników z zakresu informatyki. 
Piekary Śląskie są kuźnią 
talentów, gdzie kształtują się 
zdolni informatycy i nie tylko.
Stanowią również wspania-
ły przykład na to, że będąc 
uczniem technikum, można 
wyjść poza ramowe plany 
nauczania, a wybór szkoły 
właśnie w tym mieście jest 
inwestycją, która zaowocuje 
w przyszłości.

Przykładem niech będzie ge-
nialny konstruktor drukarki 3D, 
o którym w ostatnich tygo-
dniach było naprawdę głośnio. 
To właśnie jeden z uczniów 
piekarskiego zespołu szkół. 
Paweł Zieliński, który uczy się 
w  Technikum Informatycz-
nym, wdrożył również własne 
projekty, które umożliwiły 
pierwsze wydruki elemen-
tów trójwymiarowych. Jego 
przygoda z drukarkami 3D za-

częła się niewinnie. Do szkoły 
przyjechał dr hab. inż. Damian 
Gąsiorek z Politechniki Śląskiej. 
Podczas wykładu zaprezen-
tował jeden z ciekawszych 
wynalazków ostatnich lat.          

 - Chciał zarazić nas bakcylem 
świata druku 3D. Mogę po-
wiedzieć, że odniósł sukces, ale 
nie było to łatwym zadaniem. 
Wcześniej co prawda, widziałem 
kilka filmów na youtube, które 
prezentowały proces druku 3D, 
ale nie poświęciłem im zbyt 
wiele czasu. Uważałem te 
urządzenia za dosyć drogie i „eg-
zotyczne” przez to, że widziałem 
je tylko na filmach twórców zza 
oceanu - wspomina Paweł.

W trakcie prelekcji, drukarka 
3D zbudowana na śląskiej 
uczelni wykonywała przed-
mioty z tworzywa, a wykła-
dowca opowiadał o moż-
liwościach, jakie oferuje to 
urządzenie. - Myślałem wtedy 
o wykorzystaniu jej przy pro-
jektowaniu obudowy na walki 
robotów MOTOROLA DIVERISTY 
organizowanych w tym roku. 
Wszystkie pomysły projektu 
układały się w spójną całość, aż 
padła cena. Mocno przekraczała 
ona mój budżet, ale wtedy 
zrozumiałem, że skoro w Polsce 
na uczelni skonstruowano takie 
urządzenie to dlaczego ja nie 
mógłbym zbudować podob-
nego za niższą cenę. I tak się 
zaczęło  - opowiada.

tu szlifują nAjwiększe tAlenty
Nietuzinkowe kierunki pozwalające na zdobycie dobrze płatnej pracy, przygotowanie do służby celnej i w policji, zdolni 
uczniowie piszący podręczniki dla … nauczycieli – Zespół Szkół nr 1 proponuje uczniom bogatą ofertę edukacyjną. 

Więcej szczegółów na stronie www.zs-1.edu.pl lub pod nr tel. 32 288 40 13

Zespół Szkół nr 1

PROFILE KLASOWE 

TECHNIKUM NR 1 Im. Jacka Karpińskiego
- Technik informatyk
- Technik informatyk (e-sport)
- Technik elektryk
- Technik ekonomista
- Technik obsługi turystycznej

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- Klasa policyjna 
- Klasa celno-prawna

SZKOŁA POLICEALNA NR 1
- Technik rachunkowości
- Technik informatyk

ATUTY SZKOŁY
- Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych 
- Doskonałe zaplecze informatyczne
- Lokalna Akademia Informatyczna
- Platforma e-learningowa
- Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Kładziemy nacisk na klasy mundurowe

Wychowujemy kolejne pokolenia informatyków
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Od tego roku wielkie zmia-
ny w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej, która prze-
obraża się Zespół Szkół 
Techniczno-Zawodowych. 
Nowa szkoła będzie skła-
dała się z obecnej Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej 
oraz nowo powstałego 
Technikum nr 2. Dzięki 
powstaniu AZS „zawo-
dówka” przeprowadzi się 
do budynku po Miejskim 
Gimnazjum nr 3, zyskując 
nową bazę dydaktyczną.
To automatycznie przełoży 
się na rozwój szkoły, która 
od września będzie mogła 
pochwalić się dużą liczbą 
nowych pomieszczeń 
edukacyjnych i profe-
sjonalnymi pracowniami 
zawodowymi. Lokalizacja 
w centrum miasta, dosko-
nałe połączenia komuni-
kacyjne z pewnością będą 
wpływać na podniesienie 
atrakcyjności „piekarskiej 
zawodówki”. 
Wiodącym kierunkiem 
nowej/starej szkoły bę-
dzie szeroko rozumiana 
gastronomia. ZSTZ od lat 
obsługuje imprezy miej-
skie, happeningi, akademie 
oferując wyroby gastrono-
miczne własnej produkcji. 
Dotychczas uczniowie 
zdobywali doświadczenie 
w dwuletnich szkołach 
zawodowych, ale to się 
zmieni. Szkoła posta-

nowiła poszerzyć ofertę 
o gastronomiczne kierunki 
techniczne. Stanowi to od-
powiedź na często poszu-
kiwane przez młodych lu-
dzi kierunki zawodowe jak 
kelner czy właśnie technik 
usług gastronomicznych. 
Do tego uczniowie będą 
mieli możliwość ukończe-
nia kursów dokształcają-
cych.

Kierunki gastronomiczne, 
choć mają stanowić fun-
dament szkoły, nie będą 
jedynymi realizowanymi 
w Zespole Szkół Technicz-
no-Zawodowych. Ucznio-
wie nauczą się też takich 
zawodów jak: mechanik 
samochodowy, lakiernik, 
blacharz, rzeźnik, malarz, 
murarz, fryzjer, sprzedaw-
ca, a to i tak nie wszystko. 

Nowa lokalizacja szkoły 
pozwala ZSZ na rozwinię-
cie bazy sportowej. Szkoła 
słynie z organizacji mię-
dzynarodowych turniejów 
w piłce siatkowej i nożnej, 
w których udział biorą 
drużyny z Polski, Czech 
i Litwy. Do tego piekarska 
placówka od lat współ-
pracuje na płaszczyźnie 
sportowej z czeskim 

fAch w ręku to podstAwA
Nowa szkoła, nowe kierunki, nowe szanse – tak przedstawia się 2016 rok dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisła-
wa Ligonia. W ZSZ czekają doskonale wyposażone pracownie, profesjonalna kadra i – przede wszystkim – większe szanse 
na zdobycie perspektywicznego zawodu!

Więcej szczegółów na stronie www.zszpiekary.pl lub pod nr tel. 32 287 11 23

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

Kromeriżem.  Organizowa-
ne przez ZSZ międzynaro-
dowe turnieje zyskały już 
niemałą sławę, a na piłkar-
skie zawody przyjeżdżają 
piłkarze juniorskiej drużyny 
uznanego w Europie klubu, 
jakim jest czeski Banika 
Ostrava. 
Szkoła realizuje również 
liczne programy ekolo-
giczne o szerokim zasięgu 
na arenie międzynarodo-
wej. Dzięki współpracy 
z Litwinami i Słowakami 
nasze miasto wzbogaciło 
się m.in. o tablice dydak-
tyczno-przyrodnicze czy 
panoramy sferyczne. 
W tradycje Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej wpisała 
się organizacja wielu kon-
kursów przedmiotowych, 

np. „Bądź fit, czyli kulinar-
ne zmagania dla uczniów 
szkół gimnazjalnych”. 
Zdolni uczniowie, szcze-
gólnie z klas fryzjerskich, 
zdobywają ważne nagrody 
na szczeblu wojewódzkim.
Warto również wspomnieć, 
że uczniowie od klasy 
pierwszej uzyskują comie-
sięczne wynagrodzenie 
od pracodawcy w ramach 
obowiązkowych praktyk, 
które muszą odbyć w po-
szczególnych zakładach, 
natomiast okres nauki wli-
cza się w staż pracy. Dzięki 
temu absolwenci ZSZ to 
świetnie wykwalifikowani 
czeladnicy, którzy dobrze 
radzą sobie na rynku pracy.

PROFILE KLASOWE 

TECHNIKUM NR 2
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik kelner

KLASY PROFILOWANE
- Cukiernik 
- Fryzjer
- Kucharz
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Piekarz
- Sprzedawca

KLASY WIELOZAWODOWE
Blacharz samochodowy
- Lakiernik samochodowy
- Elektryk
- Elektromonter
- Fotograf
- Stolarz
- Tapicer
- Ślusarz
- Tapicer
- Krawiec
- Kominiarz
- Murarz-tynkarz
- Betoniarz  zbrojarz
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
   w budownictwie
- Monter sieci- instalacji i urządzeń sanitarnych
- Operator obrabiarek skrawających
- Wędliniarz 
    i inne

ATUTY SZKOŁY
- Różnorodność kierunków
- Dobra baza sportowa
- Bogato wyposażone pracownie zawodowe
- Szkoła kształci najlepszych fachowców
- Udział w projektach międzynarodowych 
   w tym wyjazdy w ramach programu Comenius

W naszej szkole uczą się najlepsze fryzjerki na Śląsku

Od teraz większy nacisk kładziemy na profil gastronomiczny
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Potencjalni następcy Paula 
Pogby i Gianluigi’ego Buf-
fona –piłkarzy jednej z naj-
bardziej utytułowanych 
drużyn testy sprawnościo-
we przejdą już w czerwcu. 
Dlaczego akurat MG nr 1 
stało się bazą dla szkółki? 
Zdecydowała o tym dobra 
lokalizacja placówki i chęci 
nauczycieli oraz uczniów. 
Młodzi piłkarze swoje 
zdolności szlifować będą 
na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Olimpijskiej oraz 
nowym obiekcie MG nr 1.
Łączna liczba miejsc to 
25. Sportowcy rozwiną 
swoje piłkarskie umiejęt-
ności w oparciu o wzorce 
jednego z największych 
piłkarskich klubów na 
świecie trenując minimum 
10 godzin tygodniowo. 
Wyjazdy sportowe, ligowe 
mecze piłkarskie, udział 
w turniejach, letnie obozy 
piłkarskie we Włoszech, 
treningi pod okiem trene-
rów z Włoch – te wszyst-
kie formy aktywności 
czekają na pierwszoklasi-
stów w Miejskim Gimna-
zjum nr 1.
By ukształtować prawi-
dłowe nawyki żywieniowe 
sportowców szkoła za-
pewnia smaczne śniadania 
oraz obiady – wszystkie 
dania zgodnie z zapo-
trzebowaniem młodych 
piłkarzy. 
Uczniowie Miejskiego 
Gimnazjum nr 1 to nie 
tylko rokujący sportow-
cy, ale również wytrawni 
podróżnicy po Europie. 
Co roku wyjeżdżają na 

tygodniowe wycieczki 
zagraniczne: zwiedzili już 
Paryż, Rzym, Watykan, 
Wenecję, Londyn, Oksford, 
Windsor, Budapeszt. Bawili 
się w Eurodisneylandzie 
i Mirabilandii. Podziwiali 
wspaniałe widoki z Wieży 
Eiffla, ze szczytu twierdzy 
San Marino, w czasie prze-
jażdżki London Eye. Pływali 
po Sekwanie i weneckim 
Canal Grande. 

Na tle innych placówek „je-
dynkę” wyróżniają utwo-
rzone 10 lat temu oddziały 
integracyjne. Niepełno-
sprawni uczniowie mają 
świetny kontakt z uczniami 
zdrowymi. 
O tym, że społeczno-

być jAk pAul pogbA!

Więcej szczegółów na stronie www.mg1.edu.pl lub pod nr tel. 32 287 19 15

Co osiągnęłaś dzięki szkole?
Dominika Bacia: Uczę się 
w klasie z rozszerzonym języ-
kiem angielskim, więc mam 
większą możliwość poszerza-
nia umiejętności posługiwania 
się językiem obcym. Zresztą 
języki obce to w naszej szkole 
mocna strona. Dwa razy z rzę-
du mieliśmy finalistkę konkur-
su przedmiotowego z języka 
niemieckiego, teraz trzymamy 
kciuki za tytuł laureata. Poza 
tym od pierwszej klasy tańczę 

w szkolnym zespole White 
Glee. Na naszym koncie tylko 
w ostatnim roku szkolnym 
znalazło się Grand Prix Kon-
kursu Tańca Współczesnego 
w Tarnowskich Górach, III 
miejsce w duetach tanecznych 
na tej samej imprezie oraz 
I miejsce w Miejskim Konkur-
sie „Piekary Tańczą”, a w Fe-
stiwalu Artystycznym Dzieci 
i Młodzieży w sekcji tanecznej 
zdobyłyśmy III miejsce.

Jakie zajęcia, poza przed-
miotami obowiązkowymi, 
mogą przyciągnąć uczniów 
do MG nr 1?
Nasza drużyna siatkówki 
dziewcząt, na której zajęcia 
w ramach SKS-u uczęsz-
czam. Możemy pochwalić 
się – i to już w tym roku 
- I miejscem w Piekarach 
Śląskich w kategorii gimna-
zjów, a moja szkolna kole-
żanka Wiktoria zdobyła tytuł 
najlepszego gracza w kate-

gorii indywidualnej. Podobne 
sukcesy odnoszą chłopcy, bo 
siatkówka to nasza spe-
cjalność. Oprócz tego wiele 
nagród zbieramy w mar-
szach na orientację – tutaj 
nie mamy sobie równych 
nawet w województwie. 
W Turnieju Pomocy Przed-
medycznej  organizowanym 
w naszym mieście już po raz 
trzeci w ciągu trzech lat zaję-
liśmy najwyższe miejsce na 
podium. Do zajęć z zakresu 

ratownictwa czy sportowych 
dochodzą jeszcze kółka arty-
styczne, teatralne, fotogra-
ficzne, gitarowe, turystyczne.

Co będziesz chętnie wspo-
minać, gdy już opuścisz 
mury gimnazjum?
Nauczyłam się czegoś, co  
przyda się na całe życie: wia-
ry w siebie, poczucia własnej 
wartości i szacunku wobec 
innych. Często dla wielu są 
to dzisiaj puste słowa, ale 

dla mnie nie. Nasza szkoła 
angażuje się w programy 
”Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
kampanię społeczną „Trzy-
maj Formę”, systematycznie 
w ramach Szkolnego Turnieju 
Klas oglądamy pokazy mul-
timedialne przygotowane 
przez uczniów na tematy 
uzależnień, stresu i kondy-
cji psychicznej. To sprawy, 
których nie omawia się na 
lekcjach,  a są niezmiernie 
ważne.

Rozmowa z Dominiką Bacią, uczennicą klasy 3 d

nAuczyli mnie wiAry we włAsne możliwości

Miejskie Gimnazjum nr 1

ści szkoły udaje się ich 
zintegrować, świadczy list 
jednego z rodziców, pani 
Iwony Kowalskiej, który 
otrzymali nauczyciele: „[…] 
Po trzech latach, z całą 
pewnością mogę stwier-
dzić, że wierzę w cuda. Są 
unikalne, ale jednocześnie 
się zdarzają, bo to czego 
dokonaliście, jest cudem. 

Cudem, za którym stoi 
ogrom pracy terapeutycz-
nej, edukacyjnej i pokłady 
ludzkiej dobroci. Z całą 
odpowiedzialnością mogę 
również napisać, że nigdy 
i nigdzie poza Państwa 
placówką nie spotkali-
śmy się z tak ogromnym 
wsparciem i zrozumie-
niem.”

PROFILE KLASOWE 

- Klasa integracyjna
- Klasa językowa
- Klasa piłki nożnej
- Klasa młodych przedsiębiorców

ATUTY SZKOŁY
- Klasa piłkarska pod patronatem Juventusu Turyn
- Wycieczki zagraniczne
- Oddziały integracyjne
- Zajęcia teatralne
- Warsztaty fotograficzne

Jako jedyni w regionie mamy klasę pod patronatem Juventusu Turyn
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- Mamy długoletnie doświad-
czenie w prowadzeniu klas spor-
towych, czego dowodem są nasi 
absolwenci – zaznacza Ste-
fania Musiał, dyrektor szkoły. 
Należą do nich m.in. Mateusz 
Kus z Klubu Sportowego Azoty 
Puławy, Artur Kot reprezentuje 
dziś Viret Zawiercie oraz wielu 
zawodników MKS-u Olimpii. 
Początki ich kariery sporto-
wej sięgają czasów, gdy byli 
uczniami MG nr 2.
Od początku istnienia gim-
nazjum, czyli od 1999 roku 
w szkole działają oddziały 
sportowe o profilu piłka 
ręczna. Młodzi sportowcy 
trenują w hali sportowej 
MOSiR-u przy ul. gen. Ziętka 
60, na basenie, lodowisku, są 
poddawani systematycznym 
badaniom lekarskim, wyjeż-
dżają na obozy i zgrupowania, 
a najlepsi mogą liczyć na sty-
pendia naukowe i sportowe.

W rozgrywkach Śląskiego 
Związku Piłki Ręcznej ucznio-
wie, reprezentując Miejski Klub 
Sportowy „Olimpia” Piekary 
Śląskie (dziś Olimpia MEDEX 
Piekary Śląskie) osiągają spek-
takularne sukcesy: w 2012 
roku zajęli II miejsce w roz-
grywkach Śląskiego Związku 
Piłki Ręcznej w Katowicach, 
w tym roku awansowali do 
półfinałów wojewódzkich 
szkół gimnazjalnych.

Sport to nie jedyna dziedzina, 
w której zdobywają laury. 
W ostatnich latach uczniowie 
„dwójki” uzyskują ze wszyst-

kich części egzaminu gimna-
zjalnego najwyższe wyniki 
w mieście. Średnie uczniów są 
wyższe niż średnie obliczone 
dla województwa i Polski.

Co bardzo ważne – placówka 
od wielu lat corocznie może 
pochwalić się laureatami 
konkursów przedmiotowych 
(od samego 2013 roku – 7 
laureatów), co jest niebywa-
łym sukcesem na terenie 
miasta i województwa. 
Wychowankowie MG 2 sięgają 
również po laury w woje-
wódzkich i ogólnopolskich 
konkursach z języka polskiego, 
krasomówczych, literackich, 
matematycznych, fizycznych, 
teatralnych, fotograficznych, 

o tematyce związanej ze Ślą-
skiem, ale i innymi krajami. Nie 
brak zdolnych i nagradzanych 
w zawodach sportowych czy 
związanych z ratownictwem 
medycznym. Wyróżnikiem 
tego gimnazjum zdecydo-
wanie jest wszechstron-
ność – każdy może rozwijać 
swój talent. Dzięki licznym 
sukcesom uczniowie MG 2 
uczestniczą w wyjazdach 
zagranicznych, zdobywają 
stypendia prezydenta miasta, 
ale i Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Gimnazjaliści złapali też 
fotograficznego bakcyla 
zatrzymując w kadrze emocje, 
czas, piękno krajobrazów. 

Na warsztatach w studiu 
fotograficznym przyglądają 
się, jak robią to profesjonaliści 
z branży. Wielu uczniów już 
dziś wiąże swoją przyszłość 
właśnie z fotografią.

Poza godzinami lekcyjnymi 
też nie próżnują. Nie pozostają 
obojętni na cierpienie innych: 
od lat żywo angażują się 
w pomoc innym – chorym, 
młodszym kolegom. Co roku 
w ramach akcji charytatywnej 
„MG2 Spieszy z Pomocą” 
zbierają datki na leczenie swo-
ich rówieśników. W tym roku 
szkolnym wsparli Mateusza 
– chorego na rdzeniowy zanik 
mięśni. Chłopiec wymaga 
niezwykle kosztownej rehabi-

kuźniA sportowych tAlentów
Wspólna pasja, jeden cel - to hasło, które od lat przyświeca szkoleniowcom Miejskiego Gimnazjum nr 2.

Jesteś laureatką wielu konkur-
sów… Można powiedzieć, że 
Twoje sukcesy są interdyscypli-
narne. Czy masz jakieś szcze-
gólne zainteresowania i czego 
dotyczą?
Anną Musiał: -Staram rozwijać 
się w wielu kierunkach. Uważam, 
że w życiu trzeba spróbować 
wszystkiego. Od zawsze lubiłam 
matematykę, a od niedawna 
również fizyka stała się moją 
pasją. Nie oznacza to wcale, że je-
stem typowym umysłem ścisłym. 
Dobrze radzę sobie z recytacją 
i językiem polskim. Odskocznią 
od nauki jest sport – już od 5 
lat trenuję szermierkę w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach.

Jak godzisz czas na naukę i inne 
zainteresowania pozalekcyjne?
- Nie zawsze jest to łatwe, 
szczególnie ze względu na długi 
dojazd na treningi szermierki. 
Staram się maksymalnie 
wykorzystać każdą wolną 
chwilę. Zeszyt wyciągam nawet 
podczas jazdy autobusem. Na 
szczęście nie lubię mieć dużo 
wolnego czasu. Konkursy, zajęcia 
i projekty sprawiają, że nigdy się 
nie nudzę.

Za swój największy dotychcza-
sowy sukces uważasz…
Bardzo dużą satysfakcję spra-
wiło mi pokonywanie kolejnych 
szczebli w wojewódzkich kon-

kursach przedmiotowych z fizyki, 
matematyki i języka polskiego, 
ale każdy sukces jest dla mnie 
bardzo ważny. Zarówno dyplom 
zdobyty w małym konkursie, 
jak i medal na międzynarodo-
wych zawodach upewniają 
mnie w przekonaniu, że godziny 
spędzone na nauce i treningach 
nie poszły na marne.

Jesteś osobą koleżeńską 
i lubianą. Umiesz doceniać suk-
cesy innych i potrafisz się nimi 
cieszyć. Czy to miało wpływ 
na kandydowanie do Młodzie-
żowej Rady Miasta Piekary 
Śląskie?
Dobry kontakt z rówieśnikami na 

pewno był jednym z powodów 
kandydowania do Młodzieżo-
wej Rady Miasta. Pozytywne 
relacje z kolegami i koleżankami 
są ogromnie przydatne przy 
organizowaniu różnych akcji 
i wydarzeń. Staram się jak najle-
piej pełnić swoją funkcję i godnie 
reprezentować uczniów naszej 
szkoły w Urzędzie Miasta.

Dla wielu koleżanek i kolegów 
jesteś wzorem, a może i autory-
tetem. Co poradziłabyś  innym, 
którzy nie zawsze wierzą 
w swoje możliwości lub szybko 
tracą zapał do pracy?
Uważam, że każdy ma w sobie 
ukryte zdolności, trzeba tylko 

znaleźć sposób, żeby je uwolnić. 
Ważne, żeby nie przestawać szu-
kać zajęcia, które naprawdę nas 
zainteresuje. Jak już odkryjemy, 
co jest naszą życiową pasją, to 
zapału do pracy na pewno nie 
zabraknie. Ważne, żeby robić to, 
co się lubi.

Jak oceniasz lata spędzone 
w MG2? Czy wpłynęły na roz-
wój twoich pasji i zdolności?
Nasza szkoła odkryła przede 
mną wiele nowych ścieżek. 
Czasami  sama nie mogę się 
nadziwić, jak bardzo rozwinęłam 
się przez te 3 lata. Zawdzięczam 
to przede wszystkim nauczycie-
lom, którzy zachęcili mnie do po-

dejmowania nowych wyzwań.

Wielokrotnie angażowałaś się 
w promowanie MG2. Kończąc tę 
szkołę, poleciłabyś ją młodszym 
koleżankom i kolegom, bo…
- Nasza szkoła to miejsce, gdzie 
każdy może zarówno rozwijać 
swoje zdolności, jak i nowe 
zainteresowania. Do wyboru 
mamy wachlarz możliwości. Jako 
uczniowie MG2 uczestniczymy 
w niezliczonej ilości konkursów, 
angażujemy się w organizacje 
różnego typu wydarzeń, a nawet 
bierzemy udział w projektach 
międzynarodowych. Nauczyciele 
chętnie wspierają  nasze pomy-
sły i pomagają w ich realizacji. 

Wywiad z Anią Musiał, uczennicą klasy III Miejskiego Gimnazjum nr 2, radną Młodzieżowej Rady Miasta

lubię nowe wyzwAniA

Więcej szczegółów na stronie www.mg2.piekary.edu.pl lub pod nr tel. 32 287 17 35

Miejskie Gimnazjum nr 2

PROFILE KLASOWE 

- Klasa sportowa (piłka ręczna chłopców)
- Klasa europejska
- Klasa matematyczno-informatyczna
- Klasa usportowiona (siatkówka dziewcząt)
- Klasa ogólna

ATUTY SZKOŁY
- Doświadczenie w prowadzeniu klas sportowych
- Absolwenci szkoły grają w ekstraklasie szczypiornistów
- Warsztaty fotograficzne, teatralne, taneczne
- Działalność charytatywna
- Udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych

litacji. - Dlatego postanowili-
śmy wesprzeć go w chorobie 
i objąć opieką – wspominają 
uczniowie. W murach „dwójki” 
prowadzona jest także zbiórka 
darów dla „OCHRONKI” 
działającej przy piekarskiej 
bazylice.
Wielkie serce okazali nie 
tylko swoim rówieśnikom, ale 
i czworonożnym przyjaciołom. 
Regularnie odwiedzają schro-
nisko „Cichy kąt” w Tarnow-
skich Górach. - Idea zrodziła się 

kilka lat temu – chętne dzieci 
w każdą sobotę wyjeżdżają do 
Tarnowskich Gór. Pomaganie 
zwierzakom sprawia im sporo 
radości – opowiada Dorota 
Markusik, nauczyciel odpowie-
dzialny za promocję MG nr 2.
Jeśli masz zadatki na dobrego 
zawodnika krasomówcę, 
geniusza matematycznego 
i więcej – dołącz do najlep-
szych i wybierz MG nr 2. 

Gimnazjum szkoli najlepszych szczypiornistów w Polsce

Szkoła to nie tylko nauka
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Dogodny dojazd do szkoły 
– autobusami linii nr 185, 
85, 5, 168, 164 i 264 
sprawia, że uczęszczają 
tutaj nastolatkowie z wie-
lu dzielnic m.in. Dąbrówki 
Wielkiej i Brzezin Śląskich.
Dla marzących o karie-
rze dziennikarza szkoła 
przygotowała wyjątko-
wą ofertę – utworzenie 
klasy o profilu ogólnym 
z dodatkowymi zajęciami 
dziennikarsko-filmowy-
mi. Uczniowie tworzyć 
będą profesjonalne teksty 
dziennikarskie, wezmą 
udział w warsztatach pra-
sowych, a poznają pracę 
reportera od tzw. kuchni 
– wszystko dzięki współ-
pracy szkoły z Radiem 
Piekary.
Znajdzie się też coś dla 
aktywnych - „czwórka” 
posiada wieloletnie do-
świadczenie w prowadze-
niu klas sportowych (od 
roku 2000), wykwalifiko-
waną kadrę trenerską oraz 
najlepszą w mieście bazę 
(dwie sale gimnastyczne, 
siłownia, sala do tenisa 
stołowego, Orlik). Takie 
zaplecze przyczynia się do 
osiągania przez uczniów 
największych wśród 
piekarskich gimnazjów 
sukcesów sportowych.  - 
Specjalizujemy się w na-
stępujących dyscyplinach: 
piłka nożna, piłka ręczna, 
koszykówka, biegi przełajo-
we, szachy, tenis stołowy, 
pływanie. MG nr 4 ma na 

koncie takie sukcesy jak: III 
miejsce w województwie 
w piłce nożnej chłopców 
(rocznik 1986), I miejsce 
w województwie w piłce 
nożnej dziewcząt (rocznik 
1995), II miejsce w woje-
wództwie w piłce ręcznej 
chłopców (rocznik 1997), 
II miejsce w województwie 
w koszykówce dziewcząt 
(rocznik 2000) – wylicza 
Bogumiła Kusz, dyrek-

tor MG nr 4. Uczniowie 
gimnazjum są powoły-
wani do reprezentacji 
Polski w swoich grupach 
wiekowych, a absolwen-
ci kontynuują karierę 
sportową, reprezentując 
kluby zawodowe, np. MKS 
Olimpia.
Szkoła kładzie też szcze-
gólny nacisk na praktycz-
ne wykorzystanie nauki 
języków obcych. Co roku 

nauczyciele języka angiel-
skiego organizują warsz-
taty językowe w Wielkiej 
Brytanii dla uczniów klas 
lingwistycznych oraz mło-
dzieży szczególnie zain-
teresowanej nauką języka 
angielskiego. Uczniowie 
uczestniczą w projektach 
tj. program współpracy 
międzynarodowej Come-
nius oraz w warsztatach 
z native speakerem.

zAplecze sportowe godne pozAzdroszczeniA
Najbardziej przestronna szkoła w mieście, nowoczesny i największy kompleks sportowy w Piekarach Śląskich z bieżnią, 
boiskiem do siatkówki plażowej oraz Orlikiem – długo by wymieniać atuty Miejskiego Gimnazjum nr 4.

Co czuje osoba, która dowia-
duje się, że została pierwszym 
laureatem Konkursu Wiedzy 
Obywatelskiej - Piekarski 
Gimnazjalista Omnibus ?
Karol Krawczyk: W pierwszej 
chwili - zdziwienie. Brałem 
udział w I edycji konkursu, 
rywalizując z 40 najlepszymi 
uczniami gimnazjów. Staram 
się pisać jak najlepiej. A trzeba 
zaznaczyć, że to nie był zwykły 
konkurs, do którego wystarczy 
nauczyć się określonej partii 
materiału. Potrzebna była 
wiedza zdobywana przez  całe 

życie – o świecie i naszej dużej 
oraz małej ojczyźnie. Wśród 
gimnazjalistów udało mi się wy-
chwycić tej wiedzy najwięcej, co 
było powodem do dumy, przez 
chwilę – niezdrowej pychy, ale 
i motywacji, by pokazać więcej 
w kolejnej edycji zmagań za rok. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że na sukces trzeba sobie 
zapracować i to ciężko. Jak 
wyglądały twoje przygoto-
wania do konkursu? Komu 
najbardziej zawdzięczasz swój 
sukces?

Jak wcześniej wspomniałem, 
to konkurs, do którego nie da 
się nauczyć. Nie skupia się 
on na konkretnej dziedzinie, 
chodzi raczej o ogólne zainte-
resowanie światem. Przydatny 
może okazać się zakres wiedzy 
zdobytej podczas lekcji wiedzy 
o społeczeństwie, który moja 
nauczycielka przedstawiła mi 
tak, ze obudzony o 3.00 nad 
ranem mogę bez problemu 
wymienić sposoby gospodaro-
wania, cechy budżetu państwa 
i scharakteryzować gospodarkę 
centralnie planowaną. Dlatego 

sukces zawdzięczam mojej na-
uczycielce wos-u, która czuwała 
nade mną i motywowała do 
tego, abym się uczył podczas 
godzin karcianych.

Jakich rad udzieliłbyś osobom, 
które zamierzają w przyszłości 
brać udział w konkursie?
Tej wiedzy nie da się opano-
wać jak na sprawdzian. To jest 
jak matura, która  sprawdza 
wiedzę z kilku, a  nawet kilku-
nastu lat. Potrzebne jest stałe 
zaangażowanie i interesowanie 
się światem. Dlatego osobom 

„raczkującym” w tym temacie 
polecam na początek lekturę 
dziennika ustaw od czasów 
Gomułki aż do ustawy Rodzina 
500+ oraz obejrzeć archiwa 
Polskiej Kroniki Filmowej.

Czy warto, według Ciebie, 
próbować swoich sił w konkur-
sie obejmującym zakresem tak 
szeroką wiedzę? 
Próbować zawsze warto. 
W takich konkursach możemy 
się dowiedzieć, na ile jesteśmy 
zorientowani w sprawach 
związanych ze światem, ale też 

ile wiemy o naszym kraju, re-
gionie. Ukazuje zaangażowanie 
uczestników, zainteresowanie 
tematyką. Trudno przewidzieć 
zakres wiedzy potrzebny do 
każdej edycji, więc szanse są 
dość wyrównane. Uczestnictwo 
w Teście Wiedzy Obywatelskiej 
pozwala się sprawdzić, ale też 
motywuje do ciągłego rozwoju, 
podjęcia rywalizacji po raz 
kolejny czy też do nadrobienia 
braków. Zostać „Piekarskim 
Gimnazjalistą Omnibusem” – to 
naprawdę cieszy!

Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 4 każdego roku biorą udział w Teście Wiedzy Obywatelskiej – Piekarski Gimnazjalista 
Omnibus. Karol Krawczyk, uczeń klasy II d, w 2014 roku zwyciężył i otrzymał tytuł Piekarski Gimnazjalista Omnibus 2014. 
Rok później ponownie znalazł się na podium zwycięzców zajmując miejsce III. 

próbowAć zAwsze wArto

Więcej szczegółów na stronie www.gimnazjum4.pl lub pod nr tel. 32 287 94 56

Miejskie Gimnazjum nr 4

PROFILE KLASOWE 

- Klasa sportowa chłopców (piłka nożna)
- Klasa sportowa dziewcząt (koszykówka, siatkówka)
- Klasa ogólna (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i 
niemieckiego)
- Klasa artystyczna
- Klasa ogólna

ATUTY SZKOŁY
- Świetna baza sportowa (w tym boisko Orlik)
- Jedyna w mieście klasa o profilu koszykarskim
- Warsztaty teatralne i fotograficzne
- Warsztaty językowe za granicą

Jedyna klasa koszykarska w mieście

Organizujemy turnieje pomocy przedmedycznej

W tradycję szkolną na 
stałe już wpisały się 
turnieje pomocy przedme-
dycznej organizowane we 
współpracy z absolwen-
tem MG nr 4 – Łukaszem 
Ratkowiakiem – dziś 
zawodowym strażakiem, 
miejskim koordynatorem 
ratownictwa medycznego 

w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Świętochłowicach. 
Turniejowi towarzyszy wi-
dowiskowy pokaz współ-
działania służb ratowni-
czych – pogotowia, policji 
i straży pożarnej w sytu-
acjach kryzysowych.


