Historia szkoły
Wpisany przez Joanna Bernadyn / Anna Kaczmarczyk

Kilka słów historii ...

Nasza szkoła powstała w 1999 roku. Dokładnie dnia 9 marca 1999 r. powołano do istnienia
Gimnazjum Nr 1 w Kamiennej Górze. 1 września 1999 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku
szkolnego. Dyrektorem szkoły została Pani mgr Anna Tatko. 24 listopada nastąpiło otwarcie
klubu szkolnego i nowej biblioteki oraz sali tanecznej. Także w listopadzie tego roku w wyniku
przeprowadzonych eliminacji telewizyjnego turnieju Motoramy do etapu wojewódzkiego
zakwalifikował się nasz uczeń Piotr Wojciól. W roku 2000, 15 lutego miało miejsce otwarcie
pierwszej pracowni komputerowej.

W drugim roku istnienia szkoły dokonano otwarcia drugiej pracowni komputerowej. Po raz
pierwszy w pierwszym półroczu został przyznany tytuł Prymusa Szkoły. W kwietniu odbyły się
polsko-niemieckie plastyczne warsztaty integracyjne, w których wzięła udział młodzież naszego
gimnazjum oraz uczniowie szkoły w Wolfenbuttel. Natomiast 7 maja nasi gimnazjaliści
uczestniczyli w Polsko-Czeskim Festiwalu Muzycznym.

W trzecim roku istnienia we wrześniu 2002/2003, Gimnazjum nr 1 przystąpiło do akcji
organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Szkoła z Klasą. Dnia 1 stycznia 2003 r.
Uchwałą Rady Miasta powołano do istnienia Zespół Szkół składający się z Gimnazjum nr 1 i
Szkoły Podstawowej nr 5. Dyrektorem Zespołu Szkół został Pan mgr Dariusz Kurowski. Po raz
drugi w styczniu przyznano tytuł Prymusa Szkoły - została nim Klaudia Blicharska.
W tym samym roku rozpoczyna działalność Szkolny Klub Europejski. W kwietniu 2003 r.
kabaret Inni, lecz ci sami pod kierunkiem Pani mgr Elżbiety Zdrojewskiej otrzymał wyróżnienie
w V Dolnośląskim Przeglądzie Form Teatrów F-ART na szczeblu wojewódzkim. W maju
społeczność szkoły aktywnie uczestniczyła w Dniach Kamiennej Góry w sposób szczególny
ubarwiając Żakinadę. Pod koniec tego roku szkolnego najlepszym gimnazjalistą kończącym
trzecią klasę i tytuł Primus Inter Pares w powiecie okazał się nasz uczeń Przemysław Kurowski
- tytuł ten został przyznany przez Klub Europejski.
W czwartym roku istnienia Zespół Szkół otrzymał tytuł Szkoły z Klasą. W maju Klub Europejski
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zorganizował Dzień Francuski oraz prawybory do Parlamentu Europejskiego, a gimnazjaliści
naszej szkoły brali udział w Prezentacjach Kulturalnych na terenie naszego miasta. W czerwcu
po 40 latach istnienia Szkoła Podstawowo nr 5 zakończyła swoją działalność.
W czerwcu także oddano kompletnie wyposażone laboratorium językowe.

Piąty rok 2004/2005 rozpoczęliśmy w odnowionych murach naszego gimnazjum. Została
wymieniona stolarka okienna, zmodernizowano ogrzewanie oraz wykonano nową elewację
budynku. Od miesiąca września uczniowie klas pierwszych przystąpili do rywalizacji w ramach
Ligi Klas Pierwszych. Odbył się konkurs wiedzy o Harym Potterze oraz quiz matematyczno przyrodniczy. 30 września zorganizowano dyskotekę z okazji Dnia Chłopca, w czasie której tytuł
Gim-mena szkoły przyznano uczniowi klasy IIa - Przemkowi Wójcikowi.
W połowie października 2004 r. uroczyście obchodzono 5-lecie Gimnazjum nr 1. Impreza ta
została połączona z Dniem Nauczyciela. Również w tym czasie została zakończona Liga Klas
Pierwszych. Po wielu zawodach i konkursach Puchar Dyrektora zdobyła klasa Ia (wychowawca
Pani mgr Elżbieta Zdrojewska).
Pierwszoklasiści w tym dniu zostali uroczyście przyjęci do grona braci uczniowskiej. Po
ślubowaniu każdy z nich otrzymał certyfikat świadczący o przynależności do gimnazjalistów.
W grudniu 2004 r. oddano do użytku nowoczesny sprzęt audiowizualny. Od tej pory młodzież
ma możliwość oglądania ciekawych filmów. W nowym 2005 r. zorganizowano wiele konkursów
szkolnych, m. in. o Unii Europejskiej oraz Recytatorski. Ponadto został rozstrzygnięty konkurs
Woda, bezpieczeństwo i ja, konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.
W Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej III miejsce zajął nasz uczeń Dawid Biernat z kl.
IIIc, natomiast VI Wiesław Całko również z kl. IIIc. W 2005 r. po raz kolejny przyznano tytuł
prymusa szkoły. Uczniowie wyróżnieni z poszczególnych klas to: Krzysztof Kurowski z kl. Ia,
Cecylia Cholewa z kl. If, Honorata Małaszyńska z kl. IIb, oraz Magdalena Zwierzyna z kl. IIIe.
Ważnym wydarzeniem dla uczniów naszej szkoły było partnerskie spotkanie z młodzieżą z
Wolfenbuttel, które zostało opisane w niemieckim czasopiśmie.
2 kwietnia cała nasza szkoła żegnała Papieża Jana Pawła II. Wszyscy uczniowie wzięli udział w
nabożeństwie oraz we Mszy Świętej ku czci wielkiego rodaka. Na uwagę zasługuje konkurs na
projekt folderu o Dolnym Śląsku i Sardynii. W naszej szkole przebiegał on pod czujnym okiem
Pani mgr Iwony Niemas. Ewa Rybska z kl. Ic zajęła I miejsce i tym samym wygrała 20-dniowy
pobyt na Sardynii oraz "Wielką księgę mitów i legend świata".
Pod koniec roku szkolnego 2004/2005 w naszym Gimnazjum uroczyście obchodziliśmy Dzień
Grecki, Sportu, Światowy dzień bez papierosa, oraz Dni Kamiennej Góry. Odbył się również XXI
Rajd Wiosna 2005. Po drodze na punktach kontrolnych każda klasa musiała się wykazać
sprytem oraz wiedzą krajoznawczo-turystyczną. Po podsumowaniu zdobytych punktów, okazało
się, że zwyciężyła klasa If.
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Rok szkolny 2005/2006 rozpoczął się tradycyjnie od rywalizacji klas pierwszych, która w tym
roku przebiegała pod hasłem Baśnie Andersena. Po kilkutygodniowych zmaganiach wygrała
klasa Ib (wychowawca mgr Joanna Bernadyn).
W grudniu 2005 r. nastąpiło uroczyste otwarcie internetowego centrum informacji
multimedialnej, które od tej pory, stało się ogólnodostępne dla wszystkich uczniów gimnazjum.
Nauczyciele naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w obchodach 100-lecia Ratusza. W tym
czasie Pani mgr Lucyna Krupa i Pan Tomasz Kołodziej jako tłumacze towarzyszyli delegacjom
zaprzyjaźnionym z naszym miastem z Francji oraz Niemiec. W lutym 2006 r., na karnawałowej
dyskotece, odbyły się wybory najsympatyczniejszych gimnazjalistów oraz został
przeprowadzony turniej tańca towarzyskiego. Jak co roku, tak i w 2005/2006 roku szkolnym
przyznano tytuł prymusa szkoły. Tym razem należał on do Dominika Koszkula z kl. Id.
Wiosną odbyło się wiele różnych konkursów, m.in. konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, w którym
najlepszy okazał się uczeń z kl. IIId - Kacper Pasiut.
W marcu członkowie koła teatralnego bawili gimnazjalistów spektaklem O stworzeniu świata.
Autorem scenariusza opartego na fragmencie Biblii był Krzysztof Kurowski - uczeń kl. IIa.
Młodzi aktorzy często prezentują się przed publicznością szkolną, ciesząc się dużym uznaniem,
zarówno ze strony nauczycieli, jak i swoich rówieśników.
2 kwietnia w Gimnazjum Nr 1 została upamiętniona rocznica śmierci papieża Polaka poprzez
liczne gazetki ścienne nawiązującego do Jego osoby. Został także rozegrany konkurs 100
pytań o Papieżu, który wygrała kl. IIa. Właśnie tej klasie przyznano dyplom Przyjaciela Papieża.
31 maja 2006 r. na kamiennogórskim rynku szkoły naszego miasta biły rekordy w różnych
dziedzinach. Gimnazjum Nr 1 ustanowiło nowy rekord w rzucie beretem na odległość.
1 czerwca 2006 r. miało miejsce otwarcie nowego boiska sportowego w parku szkolnym.
Z kolei 9 czerwca, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego 2005/6, gimnazjaliści wzięli
udział w XXII Rajdzie Wiosna 2006, włączając się tym samym w obchody Roku
Willmannowskiego, pod którego patronatem odbywała się piesza wędrówka.
Rok szkolny 2006/7 powitaliśmy w bogatszym, o siedmiu nowych nauczycieli, gronie
pedagogicznym.12 września drugie i trzecie klasy wzięły udział w akcji Sprzątanie świata i
troszcząc się o wygląd terenu szkoły, zbierały różnego rodzaju odpadki. Spośród klas drugich,
najlepsi okazali się uczniowie 2c (wychowawca mgr Anna Madziar-Cabała), natomiast z klas
trzecich, uczniowie 3c (wychowawca mgr Beatricze Szymańska). Wyróżnione klasy otrzymały w
nagrodę po kilogramie cukierków. Natomiast pierwszoklasiści tego dnia wyruszyli na rajd do
Krzeszowa. Piesza wędrówka odbywała się pod patronatem Willmana - słynnego
XVII-wiecznego malarza, autora obrazów zdobiących krzeszowskie świątynie.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją naszej szkoły początek roku szkolnego jest zarazem
rozpoczęciem rywalizacji pomiędzy klasami pierwszymi. W tym roku współzawodnictwo
przebiegało pod hasłem Życie i twórczość Michaela Willmanna. Wyniki starań pierwszaków
zostały ogłoszone podczas Otrzęsin Klas Pierwszych. Największą ilość punktów w
poszczególnych konkurencjach zdobyła klasa Id (wychowawca mgr Aneta Niedolistek),
wygrywając walkę o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. 4 grudnia nasze gimnazjum
odwiedziła komisja powołana przez MEN. Tak zwana Trójka badała szkołę pod względem
bezpieczeństwa. Niektórzy spośród naszych koleżanek i kolegów byli pytani w ankietach o
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agresję słowną i czynną, która może przejawiać się w stosunkach do rówieśników.
22 grudnia została uroczyście otwarta nowa świetlica. Wstęgę, trzymaną przez Panie
świetliczanki Agnieszkę Dąbrowską i Anetę Niedolistek, przeciął burmistrz Krzysztof Świątek. W
świetlicy uczniowie przed lekcjami (tu: głównie dojeżdżający i nieuczęszczający na lekcje religii)
lub po nich, rozwiązują zadania, malują, grają na gitarze, uczą się śpiewu, wykonują figurki na
szkolne kiermasze, a wszystko to pod bacznym okiem świetliczanek.
W styczniu uczniowie z kółka teatralnego pod opieką Elżbiety Zdrojewskiej przygotowali
spektakl pt. Dziady. Został on zaprezentowany przed zaproszonymi z okazji swojego święta
babciami i dziadkami.
5 marca 2007 r. odwiedziła naszą szkołę pani Adamczewska - wizytator dolnośląski, która
miała przyjemność oglądać lekcję pokazową przygotowaną przez Brygidę Gucwę. Prezentacja
multimedialna nosiła tytuł Kaszuby-moja mała ojczyzna. Pani Adamczewskiej bardzo podobała
się ciekawa lekcja patriotyzmu. 21 marca świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny. Każda klasa
przygotowała prezentację o losowo wybranym kraju Unii Europejskiej. 26, 27 i 28 marca
braliśmy udział w rekolekcjach wielkopostnych, które przygotowywały nas do odpowiedniego
przeżycia świąt Wielkanocnych. 1 kwietnia podczas mszy w tzw. "dużym" kościele można było
podziwiać palmy wielkanocne wykonane przez naszych uczniów.
1 czerwca 2007 r. odbyły się rozgrywki sportowe oraz degustacja sałatek, a wszystko w ramach
projektu Wokół zdrowia. Dzień Dziecka zakończył się meczem siatkówki nauczyciele kontra
uczniowie. 6 czerwca odbył się festiwal piosenki turystycznej, po którym wyruszyliśmy na rajd
do Antonówki.

W nowym roku szkolnym 2007/2008 powitaliśmy nową panią od biologii, dwie panie ze świetlicy
oraz księdza. 14 września wszystkie klasy tradycyjnie już "Sprzątały Świat". Niecodzienną
atrakcją dla uczniów naszej szkoły było kibicowanie kolarzom Tour de Pologne, którzy
przejeżdżali przez Kamienną Górę. W połowie października 2007 r. została podsumowana
rywalizacja klas pierwszych w różnych dziedzinach. Zwycięską okazała się klasa I a
(wychowawca mgr Wotold Zdrojewski). Zmagania klas pierwszych zakończyły się otrzęsinami,
które były "przepustką" do przyjęcia w poczet uczniów gimnazjum. Wszyscy świetnie się bawili.
8 listopada odwiedził naszą szkołę pan Amenda z Krakowa, który uświadamiał uczniów, jakie
skutki ma picie alkoholu i zażywanie narkotyków. Spotkanie wywarło na młodych ludziach duże
wrażenie. 14 listopada 130 uczniów naszej szkoły podziwiało przedstawienie "Fredroigraszki" w
Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
29 listopada 2007 r. bawiliśmy się na dyskotece andrzejkowej, w trakcie której odbył się konkurs
tańca. Najlepsi tancerze zostali nagrodzeni. 28 lutego 2008 r. miał miejsce 2. etap konkursu
recytatorskiego w Galerii Centrum Kultury w Kamiennej Górze. I miejsce w kategorii
gimnazjalistów zajął Paweł Niemasik z kl. 3e. Tym samym przeszedł do rozgrywek
powiatowych. 15 kwietnia klasy trzecie wraz z wychowawcami pielgrzymowały do Krzeszowa,
aby tam w bazylice modlić się o powodzenie na egzaminie gimnazjalnym.
25 kwietnia chór szkolny pod opieką Agnieszki Tatko-Fujar wziął udział w przeglądzie pieśni
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patriotycznej w Czarnym Borze i zajął II miejsce. 5 czerwca obchodziliśmy dzień bez agresji.
Tego dnia odwiedził naszą szkołę Teatr Nemezis z Częstochowy. Po przedstawieniu odbyły się
rozgrywki w siatkówkę i koszykówkę.

2008/2009 13 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tego
dnia zostali pełnoprawnymi uczniami naszego gimnazjum. 8 grudnia naszą szkołę odwiedził
Święty Mikołaj. W tym dniu mogliśmy również oglądać przedstawienie pt. "Bajzel u Świętego
Mikołaja". 17 grudnia uczniowie oglądali spektakl pt. "Balladyna" J. Słowackiego. Z kolei 27
lutego 2009 r. byliśmy w Centrum Kultury na sztuce pt. ?Krzesłoświat?. 4 marca odbył się etap
miejski konkursu recytatorskiego. Nasza uczennica - Dominika Czernik z kl. 1b zajęła I miejsce,
Monika Myjak z kl. 1d III miejsce, natomiast Adrianna Jeznach z kl. 2e otrzymała wyróżnienie.
10 marca oglądaliśmy sztukę pt. "Próba życia" zaprezentowaną przez aktorów wrocławskiego
teatru. 18 marca w Centrum Kultury uczennica Żaklina Runge zajęła I miejsce w konkursie
poezji śpiewanej i reprezentowała nasz powiat w Bolesławcu. 30,31 marca i 1 kwietnia
uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w wielkopostnych rekolekcjach odbywających się w
kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Jak co roku dzień 1 czerwca obfitował w wiele atrakcji
dla dzieci. Rano odwiedzili nas aktorzy teatru "Nemezis". Następnie chętni uczniowie
prezentowali swoje różne umiejętności w konkursie "Mam talent - pokaż na co cię stać". Kolejną
atrakcją były rozgrywki między uczniami i nauczycielami w siatkówkę. W tym dniu nie
zapomnieliśmy również o najmłodszych w naszym mieście. Kinga Biernat
i Sandra Graczyk razem z p. Sylwią Bielak i Joanną Bernadyn roznosiły przedszkolakom
własnoręcznie wykonane bajki. 5 czerwca odbył się XXV Rajd, który jest tradycją naszej szkoły.
Klasy w poziomach podążały za przewodnikami PTTK. Zwieńczeniem rajdu był poczęstunek
pod szkołą - ciepły bigos. Mogliśmy również podziwiać wystawę odznaczeń pana Zwierzyny.

2009/2010 Tak jak w pozostałych latach, tak i w tym roku szkolnym w pierwszym miesiącu
nauki po wakacjach czyli we wrześniu "Sprzątaliśmy Świat", a dokładnie okolice naszej szkoły.
1 października odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. 28 października oglądaliśmy
sztukę pt. "Samotni w tłumie". 20 kwietnia 2010 r. Dominika Czernik (2b) i Monika Myjak (2d)
reprezentowały nasze gimnazjum na etapie rejonowym 55. Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego, który odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury
w Bolesławcu. Uczennice otrzymały dyplomy za uczestnictwo w konkursie i godne
reprezentowanie Gimnazjum nr 1 z Kamiennej Góry.
O sukcesie dziewcząt zadecydowało jury podczas powiatowych eliminacji XV Dolnośląskiego

5 / 23

Historia szkoły
Wpisany przez Joanna Bernadyn / Anna Kaczmarczyk

Konkursu Recytatorskiego Pegazik oraz 55. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, które
odbyły się 17 marca w kamiennogórskim Centrum Kultury.
W czerwcu 2010 r. pożegnaliśmy 2 nauczycieli oraz pana ze sklepiku szkolnego.

2010/2011 Od września sklepik szkolny przeniesiony został do szatni, a na jego miejscu
zrobiono pokój nauczycielski. Natomiast dawny pokój został adaptowany na klasę, której
opiekunką została p. Szymańska.
Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w konkursie recytatorskim. W tym roku najwyższe
wyróżnienia podczas eliminacji miejskich XVI Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" oraz 56.
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymały: Monika Myjak (3d) - I miejsce i Dominika
Czernik (3b) - II miejsce. Natomiast w eliminacjach powiatowych Monika Myjak zdobyła I
miejsce i awans do etapu rejonowego, tymczasem Dominika Czernik (3b) zajęła miejsce III.
Podczas rejonowych eliminacji, które odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu
Monika Myjak zakwalifikowała się do finału i walczyła o najwyższe podium na etapie
wojewódzkim. W finale wojewódzkim, który odbył się w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w
Oławie, uczennica znalazła się w jedenastce wyróżnionych wśród 30 uczestników przeglądu.
Wyróżnienia przyznane zostały laureatom w kategorii recytacji i poezji śpiewanej. Dodatkowo
dziewczyna zdobyła wyróżnienie I stopnia podczas Finału Wojewódzkiego XVI Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. W
kategorii gimnazjum recytowało 41 uczestników.

Po raz pierwszy w historii naszego gimnazjum w marcu 2011 r. gościliśmy w naszych
skromnych murach J.E. Ks. dr Biskupa Stefana Cichego - Biskupa Legnickiego. Towarzyszyli
mu proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej - ks. Robert Dublański oraz sekretarz - ks.
Mariusz Majewski.
Na uwagę zasługuje fakt, że w historię naszej szkoły wpisało się wręczanie stypendiów przez
Burmistrza Krzysztofa Świątka uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią, zarówno w I, jak i II
semestrze.
W tym roku szkolnym jednym z ważniejszych wydarzeń było otwarcie kompleksu boisk "Orlik
2012" przy naszym gimnazjum, które miało miejsce 15 kwietnia. Był to bardzo uroczysty dzień
dla naszej szkoły. Gościliśmy wielu zaproszonych ludzi nie tylko ze świata sportu.
Uczniowie brali udział w różnych konkursach i warsztatach, m.in. w ramach zajęć Chemia od
kuchni odbyły się warsztaty chemiczne w laboratorium zakładowym Spółdzielni Mleczarskiej
"KaMos" w Kamiennej Górze. Młodzież brała również udział w Turnieju Bezpieczeństwa w
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Ruchu Drogowym (II miejsce), w finale strefy jeleniogórskiej w piłce nożnej chłopców (I
miejsce), w rozgrywkach II rundy eliminacyjnej piłki nożnej chłopców w ramach turnieju
Coca-Cola Cup (I miejsce), w rozgrywkach w piłkę nożną w mistrzostwach województwa (II
miejsce). Nauczyciele naszego gimnazjum chętnie organizują nam różnego rodzaju wycieczki.
W tym roku szkolnym odbyła się m.in. wycieczka do Barda Śląskiego i Wambierzyc. Natomiast
w maju wszystkie klasy wyruszyły na szlaki w ramach 26. Rajdu Wiosna 2011. Na uwagę
zasługuje również fakt, że zawsze na początku i na końcu roku szkolnego odbywa się kiermasz
podręczników w bibliotece szkolnej. Uczniowie mają możliwość zarówno sprzedania swoich
podręczników, jak i nabycia nowych do następnej klasy (po okazyjnej cenie).

2011/2012 -ten rok szkolny uczniowie zaczęli od zbiórki plastikowych nakrętek. Akcja miała
pomóc w rehabilitacji 4-letniego Rafaela. W sumie uzbieraliśmy kilka wielkich worków
plastikowych nakrętek, które przekazaliśmy rodzinie chłopca. Pomogliśmy też Ewie z
Bierutowa, która w styczniu w drodze do szkoły straciła nogi pod kołami pociągu. Pieniądze
uzyskane ze wstępu na naszą zabawę karnawałową zostały przekazane gimnazjalistce. Mamy
nadzieję, że zebrana kwota wspomogła zakup protez obu nóg.
Co roku też grupa wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczy w ogólnopolskiej zbiórce żywności
organizowanej przez Bank Żywności, podczas której zbierane są produkty spożywcze dla
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej nie z własnej winy. Tradycją już w naszej
szkole stała się zbiórka grosików, podczas której uczniowie gromadzą kilogramami "złote"
pieniążki. Dzięki tej akcji finansowany jest letni wypoczynek dzieci.
Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku szkolnym we wrześniu uczniowie klas I
uczestniczyli w Rajdzie Integracyjnym. Każda z klas udała się jednak w inne miejsce: 1A i 1B do Chełmska Śląskiego, 1C - do Witkowa, 1D - do Krzeszowa. Celem wypraw było bliższe
poznanie miejsc kultu Św. Anny.
Rok szkolny 2011/2012 obfitował w wiele konkursów i rozgrywek z wysokimi miejscami dla
naszych uczniów, m.in. zawody powiatowe w dwuboju nowoczesnym (I miejsce - drużyna
dziewcząt i III miejsce drużyna chłopców), powiatowy konkurs plastyczno-fotograficzny Na
szlaku cysterskim Emilia Cejnowa (2a) - I miejsce, Angelika Gawron (2c) - II miejsce; miejskie
eliminacje XVII Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" i 57. Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego - wyróżnienia dla Katarzyny Żelazko oraz Agaty Chojnowskiej w kategorii
Poezja śpiewana.
Na szczególną uwagę w tym roku szkolnym zasługuje nauczycielka chemii - p. Ewa Szczerba,
która motywuje uczniów do brania udziału w licznych konkursach z pozytywnym skutkiem.
Wystarczy wymienić kilka z nich: konkurs na limeryk o Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowany
przez warszawski Klub Kultury "Zastów". Reprezentacja naszych gimnazjalistów wzięła udział w
uroczystej gali w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, podczas której odbyło się
wręczenie nagród i dyplomów; ogólnopolski konkurs SOS dla Świata (wyróżnienie); konkurs
Przepisy na chemię - wyróżnienie dla p. Szczerby za scenariusz "Jak zbadać peHa?".
Po raz kolejny nasi gimnazjaliści tuż przed wyborami mogli wyrazić swój pogląd na rozkład sił
politycznych w naszym kraju, odbyły się bowiem Młodzieżowe Wybory Parlamentarne. Nad ich
prawidłowym przebiegiem czuwały Panie: Iwona Niemas i Joanna Bodzek, opiekunki Klubu
Europejskiego oraz specjalna, złożona z uczniów, komisja.
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Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach tematycznych XIV Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki 2011 pod hasłem: Nauka kluczem do natury - Scientia Naturae clavis. Zajęcia
odbyły się 20 października w pracowniach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
W tym roku szkolnym w naszym gimnazjum gościliśmy ciekawych ludzi z różnych dziedzin,
m.in. muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, których występ uświetnił obchody
93.rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości; przedstawicieli Stowarzyszenia Arka
Noego - prelekcja dotyczyła profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej; przedstawiciela
kamiennogórskiej policji - wykłady dotyczyły Euro 2012 i odpowiedzialności nieletnich za
demoralizację czy "niewinne" wybryki szkolne.
Co rocznie w ramach cyklu spotkań zawodoznawczych dla klas 3 gościmy przedstawicieli szkół
średnich z Kamiennej Góry i okolic. W tym roku odwiedził nas m.in. dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Pan Jacek Bruździak wraz ze swoimi licealistami;
przedstawiciele Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu; przedstawiciele
kamiennogórskiej firmy Dofama Thies, którzy proponowali pracę i naukę w charakterze
ślusarzy-spawaczy i specjalistów obróbki skrawaniem.
16 grudnia na płycie kamiennogórskiego rynku odbył się I Jarmark Świąteczny, na którym
zaprezentowaliśmy stroiki, bombki, aniołki, pierniczki i wiele innych znakomitych ozdób
choinkowych. Organizatorem imprezy był Burmistrz Miasta, Pan Krzysztof Świątek oraz Zespół
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Podczas apelu podsumowującego I semestr roku szkolnego 2011/2012 wręczone zostały
dyplomy i upominki uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, wykazali stuprocentową
frekwencję i wzięli udział w konkursach przedmiotowych. Tytuł Najlepszej w klasach I otrzymała
uczennica Katarzyna Żelazko (1b) - średnia 5,53.Najlepszym spośród uczniów klas II został
Dominik Gwiżdż (2a) - średnia 5,5.
W tym roku przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych młodszych kolegów z okazji Dnia
Otwartego, m.in. doświadczenia z fizyki i chemii, przyrodnicze zagadki, warsztaty informatyczne
i muzyczne, zajęcia językowe przy użyciu tablicy interaktywnej, zajęcia sportowo-rekreacyjne na
boiskach ORLIK 2012. Szóstoklasistom bardzo podobały się zajęcia, w których brali czynny
udział. Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji ?Złoty grosik?. W tym roku udało
nam się zebrać 37,57 kg 1-, 2- i 5-groszówek.
W rywalizacji klasowej bezkonkurencyjna okazała się klasa 2b - 16.90 kg. Dyplom uznania dla
największego zbieracza należy się Karolinie Drzewieckiej (2b). Pieniądze zostały przekazane
kamiennogórskiemu oddziałowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i pomogą w sfinansowaniu
wypoczynku letniego.

W tym roku szkolnym ciąg dalszy chemicznych konkursów, m.in. konkurs na film
dokumentujący doświadczenie chemiczne "Poczuj chemię", organizowany przez PKN Orlen Sara Macal (2b) - I miejsce i nagroda miesiąca - iPod Nano. Będzie też walczyć o nagrodę roku
i MacBook'a Apple.
Wiosną, jak co roku, pomagano uczniom klas III w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej poprzez
umożliwienie im uczestnictwa w Dniach Otwartych organizowanych przez Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących i Zespół Szkół Ogólnokształcących. Spotkania w obu
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kamiennogórskich szkołach stanowiły okazję do szerszego zapoznania się z ofertą
dydaktyczną. Uczniowie w ZSO zostali podzieleni na grupy zainteresowanych przedmiotami
humanistycznymi, ścisłymi i przyrodniczymi. Niektóre konkursy i zawody
w tym roku szkolnym: powiatowe zawody w piłkę nożną (drużyna chłopców - I miejsce),
(drużyna dziewcząt - II miejsce), konkurs plastyczny - Kościół Łaski w Kamiennej GórzeKlaudia Modelska (3b) zajęła I miejsce, Dominika Derbis (3b) - II miejsce, Łukasz Migacz (3b) III miejsce.
Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym nie zabrakło kulturalnych wydarzeń w naszym
gimnazjum, m.in. tuż przed najważniejszymi świętami narodowymi, przypadającymi na początek
maja, społeczność naszego gimnazjum spotkała się na uroczystym apelu związanym ze
Świętem Pracy, Dniem Flagi Narodowej oraz 221, rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W
maju uczniowie skupieni wokół świetlicy
w naszym gimnazjum przygotowali prezentację teatralną pt. "Alkohol kradnie wolność".
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca udaliśmy się do kamiennogórskich podziemi Arado.
Orlik przy naszym gimnazjum cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Regularnie rozgrywane są na nim mecze młodych ludzi z Kamiennej Góry i okolicznych miast.
W czerwcu 2012 r. grono pedagogiczne uszczupliło się o 5 nauczycieli. Pożegnaliśmy p.
Małgorzatę Ogonowską, p. Marię Skrzekut, p. Elżbietę Zdrojewską, p. Bogusława Roga i p.
Witolda Zdrojewskiego.

W 2012/13 roku szkolnym nasi uczniowie otrzymali stypendia. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego przyznał stypendium Sandrze Skrzypczak. Stypendium
realizowane jest w ramach "Dolnośląskiego Programu Stypendialnego - Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów uzdolnionych" i zostało przyznane na rok szkolny 2012/2013. Natomiast
w grudniu Burmistrz Krzysztof Świątek wręczył stypendia gimnazjalistom za najlepsze wyniki w
nauce za II semestr roku szkolnego 2011/2012.
W roku szkolnym 2012/2013, podobnie jak w p"?; w "Sprzątanie Świata", zbiórkę zabawek i
książek, które były sprzedawane podczas festynu w czerwcu 2013 roku, a dochód z ich
sprzedaży przeznaczony został dla dzieci z chorobą nowotworową.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach tematycznych XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2012
pod hasłem: Nauka kluczem do natury. Zajęcia odbywały się w pracowniach Zespołu Szkół
Energetycznych w Wałbrzychu.
31 października gościliśmy w naszej szkole delegację z Francji i Niemiec.
Maj i czerwiec 2013 r. upłynął pod znakiem wielu wygranych konkursów przez uczniów naszej
szkoły. Roksana Przybylska (2d) zdobyła główną nagrodę w konkursie literacko-historycznym
"W mroźny styczniowy dzień wyruszyli w bój..." - Zanieśmy pamięć o powstańcach
styczniowych do Brukseli. Znalazła się wśród 5 laureatów, którzy pojechali do pojechali do
Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 24-28 czerwca 2013 roku na zaproszenie
europosła prof. Ryszarda Legutki. Natomiast Katarzyna Żelazko (2b) została nagrodzona III
miejscem w kategorii gimnazjów w konkursie EFS kolorami malowany zorganizowanym przez
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Urząd Marszałkowski. Dodatkowe wyróżnienie otrzymała Paulina Królczyk (3d). Uroczyste
wręczenie nagród przez wicemarszałka województwa dolnośląskiego, Radosława Mołonia,
odbyło się 24 czerwca we Wrocławiu.
4 nasze zdolne gimnazjalistki: Klaudia Podwika, Sara Macal, Małgorzata Czarnecka i Karolina
Drzewiecka wygrały wyjazd do Strasburga. Była to zasłużona nagroda za zajęcie II miejsca w
IV edycji konkursu Moja okolica pięknieje dzięki RPO, organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Nasza chemiczka, czyli Pani Ewa Szczerba, zdobyła 4. miejsce w ogólnopolskiej edycji
konkursu na scenariusz lekcyjny pt. "Wpływ różnych paliw stosowanych w transporcie miejskim
na stan powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego", organizowanej przez Ligę
Ochrony Przyrody w Krakowie.
Emilia Cejnowa (3a) i Krystian Małek (3b) zakwalifikowali się do etapu powiatowego XIX
Regionalnego Konkursu Biologiczno-Ekologicznego - "Ochrona przyrody w Polsce".
Sukces odnieśli nasi gimnazjaliści w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Na
szlaku cysterskim" zorganizowanym przez Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach. W kategorii
fotografii I miejsce zajęła Emilia Cejnowa (3a), II miejsce - Dominik Gwiżdż (3a), III miejsce Anna Benewiat (3a) i Alicja Ogórek (3a). Nagrodę specjalną otrzymała Katarzyna Żelazko(2b).
W maju odbyło się podsumowanie konkursu Tak mogło być! Zbiór nieznanych legend
Kamiennej Góry i okolic, którego byliśmy organizatorami. Konkurs odbył się w ramach
tegorocznych obchodów Dni Kamiennej Góry. Wydany przy tym został okolicznościowy folder.
Grupa uczniów naszego gimnazjum uczestniczyła 27 maja br. w spotkaniu z poetami:
Agnieszką Morańską-Röder i Maciejem Arkdiuszem Mikołajczykiem. Spotkanie z poetami miało
zachęcić młodzież do rozwijania pasji, jaką jest pisarstwo. Wielu słuchaczy bowiem ma za sobą
pierwsze próby literackie. Poeci zaprezentowali swoje wiersze z najnowszego tomiku "Przystań
słów" opatrzonego zdjęciami kamiennogórskich plenerów.
Z pokazową lekcją chemii gościliśmy w maju przedstawicielki agencji reklamowej
współpracującej z Koncernem Naftowym ORLEN. W spotkaniu, o które usilnie zabiegała Pani
Ewa Szczerba, uczestniczyli "chemiomaniacy" z różnych klas. Panie: Alicja Figiel i Anna
Olszyńska w swojej interaktywnej prezentacji poruszyły zagadnienia ropy naftowej i gazu
łupkowego. Oprócz prezentacji multimedialnej, przygotowały także eksperyment doświadczalny
polegający na przeprowadzeniu destylacji prostej denaturatu bezbarwnego. Dla najbardziej
aktywnych uczestników przygotowane zostały upominki - programy multimedialne o ropie
naftowej.

W czerwcu po raz kolejny wyruszyliśmy na Rajd Wiosna, wpisany w tradycję naszej szkoły. W
tym roku maszerowaliśmy do Antonówki i tzw. Sanatorium. W miejscach docelowych Rajdu
Pani Małgorzata Ogonowska, historyk Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, pokrótce
przypomniała młodzieży historię pomnika w Antonówce (klasy I) i Dolnośląskiego Centrum
Rehabilitacji im. Janusza Korczaka (klasy II i III).
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Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku nasza szkoła osiągała bardzo wysokie wyniki w
wielu różnych dziedzinach sportowych, m. in. w unihokeju, w plażowej piłce siatkowej.
To oczywiście nieliczne wydarzenia z życia naszej szkoły. Należy nadmienić jeszcze o wielu
wypracowanych naszych tradycjach: Walentynki, Mikołajki, spotkania przy wielkanocnym stole,
spotkania wigilijne, wróżby andrzejkowe. Nie wspominaliśmy o wszystkich miejscach
zajmowanych w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, turystycznych oraz o
różnego rodzaju imprezach kulturalno-rozrywkowych - typu Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Dni Kamiennej Góry, Targi Edukacyjne. Możemy jednak zapewnić, że w naszym
Gimnazjum każdy znajdzie możliwość realizowania swoich pragnień i rozwijania zdolności.

Rok szkolny 2013/2014 obfitował w wiele przedsięwzięć i sukcesów z udziałem Naszej
młodzieży. Osiągnęliśmy laury w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu
powiatowym, strefowym czy ogólnopolskim.

W październiku tradycyjnie po szkole grasował Wypasiony Mól. Obchodom ogólnoświatowej
akcji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych towarzyszyło motto: "
Biblioteki szkolne - bramy do życia
". Biblioteka szkolna zorganizowała także powiatowy konkurs plastyczno-literacki dotyczący
twórczości Juliana Tuwima, któremu przyświecało motto: "
Jakże ja cię będę uczył tej mądrości..."
z wiersza
Nasza Mądrość
. Laureaci wyłonieni zostali w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W październiku 2013 także świętowaliśmy obchody 50-lecia budynku Naszej szkoły. Na
uroczystość przybyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, dyrektorzy szkół, rodzice,
dawni i dzisiejsi uczniowie, emerytowani i aktualni nauczyciele. Niektórzy przybyli do Nas z
odległych zakątków Polski (Kraków), Europy (Berlin) i świata (Stany Zjednoczone). Gościem
honorowym był Pan Zenon Rogala, nauczyciel pierwszego rocznika SP5, który dokonał
symbolicznego, ponownego otwarcia szkoły, przecinając wstęgę na tablicy.
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Kolejny jubileusz obchodziliśmy w czerwcu. XXX Rajd Wiosna, z powodu niesprzyjającej aury,
odbył się w zmienionej formie. Młodzież nie wyszła planowo na trasy, a poszczególne
konkurencje odbyły się na terenie szkoły. Nagrodę główną ? wycieczkę do Aquaparku ? zdobyła
klasa 3D.

Dawid Żywczak (2a) znalazł się w gronie 36 stypendystów Fundacji im. Jerzego
Szmajdzińskiego
. Stypendia
zostały wręczone 2 października w Sejmie RP. Warunkiem otrzymania stypendium było
uzyskanie bardzo wysokich wyników w nauce i sporcie.

Marcel Wiśniewski i Grzegorz Babiarz (2c) zostali laureatami I miejsca w ogólnopolskim
konkursie na najciekawszą relację z wizyty w Zagrodzie Edukacyjnej. Chłopcy, w formie
prezentacji multimedialnej, przedstawili "Dom Chleba" - Gospodarstwo Ekologiczne "Serce" w
Radzimowicach w województwie dolnośląskim.

Z kolei Sandra Skrzypczak (3b) i Grzegorz Babiarz (2c) zdobyli wyróżnienia w konkursie
fotograficznym "
Odkryj nieznane
historyczne miejsca Twojego Regionu
" zorganizowanym przez
Panią Lidię Geringer de Oedenberg
, posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Katarzyna Żelazko (3b) znalazła się wśród czterech laureatów I miejsca w konkursie "Unijna
rymowanka - Zjednoczeni w Różnorodności... z humorem
" zorganizowanym również przez Panią Lidię Geringer de Oedenberg, posłankę do Parlamentu
Europejskiego. Nagrodą był wyjazd do Parlamentu w Brukseli w dniach 22-25 czerwca 2014
roku.

Sebastian Kowalski (3c) wziął udział w II etapie konkursu wiedzy dla gimnazjalistów "Fundusz
e europejskie - spoko! Znam! Wygrywam!
" zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Uczeń został
zakwalifikowany do II etapu po otrzymaniu największej ilości punktów z testu
przeprowadzonego w naszym gimnazjum. Jego zadaniem było ujęcie zagadnień UE w formie
pracy pisemnej.
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Katarzyna Żelazko (3b) zajęła I miejsce, a Kinga Grzywacz (3b) - III miejsce w kategorii
gimnazjów w konkursie "
Nasze Babcie, Nasi Dziadkowie
" zorganizowanym przez Kamiennogórskie Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne i Nasz
Region. Konkurs polegał na napisaniu wspomnień przedstawicieli poprzednich pokoleń.

Angelika Fujar (2B) i Patrycja Podobińska (2A) otrzymały wyróżnienie w IV
Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim "
Polak to brzmi dumnie
"
pod hasłem "Mój bohater". Organizatorem konkursu była Galeria im. Sleńdzińskich w
Białymstoku. Konkurs skierowany był do osób od 5 do 20 roku życia z terenu całego kraju oraz
środowisk polonijnych na całym świecie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 czerwca
2014 roku w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Patrycja Podobińska znalazła się w trójce nagrodzonych w I Ogólnopolskim Konkursie
Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.
Nagrodą był wyjazd do laboratorium CERN w Genewie. Natomiast
Dawid Mordarski
, który znalazł się w gronie 18 laureatów ogólnopolskiego konkursu ekologiczno-fotograficznego
"Energię czerpię z wody
" i w nagrodę popłynął na wakacyjny rejs po Zatoce Gdańskiej na pokładzie żaglowca Generał
Zaruski.

Po ponad sześciomiesięcznych zmaganiach w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Z
mieniaj nawyki - nie klimat
uplasowaliśmy się na
5 miejscu w Polsce na 135 gimnazjów!
Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
"AKTYWNI DLA KLIMATU"
i w zbiórce 6.620 kg zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego.

W marcu do Warszawy na Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea pojechali Nasi
matematycy. W gronie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych potęgowali,
liczyli ułamki, pola figur geometrycznych, wielomiany czy funkcje. Konkurs zorganizowała Grupa
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Uczelni Vistula, Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian.
Minister Edukacji Narodowej objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Grupa naszych gimnazjalistek została finalistami V edycji konkursu wiedzy o funduszach
unijnych Moja okolica pięknieje dzięki RPO. Prezentacja wybranych beneficjentów Funduszy
Unijnych z województwa dolnośląskiego odbyła się podczas Pikniku Funduszy Europejskich
zorganizowanego przez samorząd Dolnego Śląska na Pergoli we Wrocławiu z okazji 10.
rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Gospodarzem Pikniku był marszałek
Dolnego Śląska - Cezary Przybylski. Nasze gimnazjalistki: Magdalena Myśków, Natalia
Jelińska, Klaudia Skupień i Marta Mordarska zdobyły 4. miejsce. Otrzymały w prezencie ipody.

Niespodziankę dla młodzieży z okazji Mikołajek przygotowali nauczyciele. Wcielili się w role
Świętego Mikołaja, Boga, Archanioła, Diabła i złodziejaszków, by udowodnić, że za złe uczynki
zawsze spotyka kara. W tym przypadku do emerytury, czyli dożywotnio, muszą za karę cudze
dzieci uczyć i każdego roku w Mikołajki prezenty (łupy) rozdawać dzieciom.

Niestety spotkała Nas też przykra sytuacja. W środku sezonu grzewczego (styczeń 2014)
mieliśmy awarię pieca. Dzięki szybkiej interwencji Burmistrza i miejskich radnych, nie marzliśmy
długoJ

W tym roku szkolnym 2013/2014 wzięliśmy udział w grze terenowej w ramach projektu
informacyjno-edukacyjnego "Integracja - szansą na szkołę bez lęku i obaw". Uczniowie mieli
za zadanie wykonać niebanalny plakat propagujący zdrowy styl życia bez jakichkolwiek używek.
Kilkuosobowa reprezentacja każdej klasy zmagała się z "siecią uzależnień". Przejście przez nią
symbolizowało uwolnienie się z sieci otaczających nas pokus, by sięgnąć po alkohol lub
narkotyki.

Dwie grupy z klas 2a i 2b uczestniczyły w programie szkoleniowym z ratowania życia i
udzielania pierwszej pomocy, który przeprowadziła kamiennogórska Specjalistyczna Grupa
Ratownictwa Medycznego
. Cykl cotygodniowych spotkań z ratownikami medycznymi poprowadził Pan Michał Rzepiński.
Program szkoleniowy był współfinansowany przez Urząd Miasta.

Grupa Naszych uczniów wzięła udział w Nietypowej lekcji historii, którą poprowadziła Pani
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Iwona Demczyszyn, edukator IPN-u, na zaproszenie Pani Joanny Bodzek.

Bardzo dobre wyniki osiągnęli nasi gimnazjaliści podczas powiatowych zawodów
lekkoatletycznych
. W kategorii
dziewcząt dystans
100m najszybciej pokonała Inez Kwiatkowska, miejsce II zajęła Natalia Dobrzańska. Najlepsza
na 300m była Aniela Pinczer, na 600m Klaudia Skupień, a na 100m ppł miejsce I przypadło
Dominice Kulas. Bieg w sztafecie 4X100m dziewczęta ukończyły na drugiej pozycji, a w
sztafecie szwedzkiej na trzeciej. W biegu na 100m najlepszy był Kamil Sierosławski (I miejsce),
natomiast w biegu na 300m zwyciężył Seweryn Guzik. Miejsce II na tym dystansie zdobył
Sebastian Oraczek. W biegu na 300m ppł III miejsce zajął Mateusz Danecki. Na drugim miejscu
podium w pchnęciu kulą stanął Kacper Kopiecki. Męska sztafeta 4X100m
uplasowała się na II miejscu.

W rok szkolny 2014/2015 weszliśmy artystycznym krokiem. Grupa Naszych uczniów
uczestniczyła w plenerze plastyczno-fotograficznym poprowadzonym przez młodzież z Liceum
Plastycznego w Supraślu (koło Białegostoku), a zorganizowanym przez Opactwo w Krzeszowie.
Podczas tygodniowych warsztatów (22-26 września) młodzież zgłębiła tajniki malarstwa i
doskonaliła sztukę fotografii. Inspiracji w Krzeszowie bowiem nie zabrakło. Sama Bazylika
Mniejsza, Kalwaria czy przepiękne krajobrazy dostarczyły przepięknych, aczkolwiek trudnych
artystycznych wyzwań.

Wzięliśmy także udział w lekcji na żywo w ramach projektu Opowieść o Żydach polskich.
Lekcja na żywo w każdej szkole
,
który został przygotowany w związku z planowanym na koniec października oficjalnym
otwarciem wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Tematem lekcji była
tożsamość polskich Żydów, a honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji
Narodowej.

Dopełnieniem wiedzy o Żydach była gra miejska -"Śladami kultury kamiennogórskich
Żydów
", w której wzięli udział uczniowie klasy
1C z Naszego gimnazjum. Gracze zostali podzieleni na zespoły, które musiały znaleźć 7
punktów zaznaczonych na mapie i rozwiązać przypisane do nich zadania.
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Z kolei grupa 11 wolontariuszy Gimnazjum nr 1 oraz podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy (przy ul. Kościuszki) wzięła udział we FLASH MOB. Akcja stanowiła kolejny
element realizowanego przez ŚDS projektu "Teatr w przestrzeni", a w którym aktywnie
uczestniczyła nasza szkoła. Celem była integracja młodzieży szkolnej z młodzieżą
niepełnosprawną.

Miłośnicy literatury spotkali się z Panem Zenonem Rogalą, autorem trzech tomów opowiadań,
wieloletnim mieszkańcem Kamiennej Góry, dawnym nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 5.
Spotkanie miało związek z obchodami w naszym mieście
Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich
oraz wydaniem przez Pana Rogalę najnowszego zbioru pt. "
Ene, due, rike, fake
".

Szkolny Klub Europejski zorganizował Dzień Europejski. Każda klasa wylosowała jeden z
krajów Unii Europejskiej i przygotowała krótkie prezentacje tego kraju. Były tańce, śpiewy,
prezentacje dyscyplin sportowych i degustacje kulinarne.

Ten rok przyniósł równie spektakularne sukcesy na różnych niwach. Niewątpliwie największym
osiągnięciem było zdobycie przez Naszych chłopców tytułu MISTRZÓW DOLNEGO ŚLĄSKA
w unihokeju
. Awansowali tym
samym do
Ogólnopol
skiej Gimnazjady
w ramach
XXII Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja o
"Puchar Bałtyku
".
W Mistrzostwach Polski w Elblągu w swojej kategorii chłopcy rywalizowali z 17 drużynami z
całej Polski. Ostatecznie zajęli 13. miejsce.

Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie Lekcja ze smartfonem zajęli Grzegorz
Babiarz
i Marcel
Wiśniewski
(3c) wraz z opiekunką
Panią Ewą Szczerbą
. Konkurs polegał na opracowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych, wykorzystujących
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edukacyjne możliwości urządzeń mobilnych. Zespół z Naszego gimnazjum zrealizował temat:
Obliczenia stechiometryczne - czyli reakcji chemicznych czar!
Konkurs jest częścią projektu
Edukacyjna moc smartfona
, realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Mobilnej w ramach programu Fundacji
Orange.

Martyna Kosal (3b) zajęła I miejsce w kategorii szkoł gimnazjalnych w powiatowym etapie
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"
Zapobiegajmy pożarom
" zorganizowanym przez zarząd powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas powiatowych zawodów w piłce nożnej dziewcząt nasza drużyna okazała się
bezkonkurencyjna. Bez oddania żadnego meczu i "wpuszczeniu" tylko 1 gola, dziewczyny
zajęły
I miejsce i awansowały
do finału strefy jeleniogórskiej.

Byliśmy także świadkami innych emocjonujących wydarzeń. W Regionalnym Centrum
Sportowym w Lubinie pierwsze historyczne i bardzo istotne zwycięstwo PGE Turów Zgorzelec
nad
FC Bayern Monachium
w rozgrywkach Euroligi Koszykówki stało się udziałem ponad 40-osobowej grupy z naszego
gimnazjum.

Kolejny rok szkolny 2015/2016 przyniósł wiele niespodzianek. Jedną z pierwszych była
nominacja
Pani Ewy
Szczerby
, naszej
specjalistki od chemii i nie tylko :), w konkursie
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NAUCZYCIEL ROKU 2015
. Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i redakcję "Głosu
Nauczycielskiego". Pani Szczerba znalazła się w gronie 13 najlepszych nauczycieli w kraju.
Dzięki temu otrzymaliśmy tytuł
Szkoły na medal.
.

Inez Kwiatkowska (3c) uczestniczyła w uroczystym wręczeniu certyfikatów stypendialnych
przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i poseł Małgorzatę Sekułę - Szmajdzińską w
Warszawie w Sali Konstytucji 3 Maja Sejmu RP. Pobyt Inez w Warszawie miał miejsce w dniach
6-8 września 2015 roku i związany był z faktem, że w tym roku po raz
trzeci nasza uczennica była jedną z 35 stypendystów
Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego
. W latach ubiegłych byli to: Anna Hypś i Dawid Żywczak. Przed uroczystością w Sejmie
młodzież zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, Wilanów, Centrum Nauki Kopernik i
złożyła kwiaty na grobie Jerzego Szmajdzińskiego.

Zrealizowaliśmy konkurs wiedzy o Romach, w którym uczestniczyło 20 uczniów. Każdy
otrzymał atrakcyjną nagrodę. Celem była integracja ze społecznością romską, poznanie jej
zwyczajów i kultury. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa, BOPO
oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dzieci ze Świetlicy "Słoneczna Wyspa".
Program artystyczny zaprezentował wałbrzyski zespół "Nowa Roma".

Grupa uczniów z naszego gimnazjum wzięła także udział w Maratonie Pisania Listów
AMNESTY INTERNATIONAL
.
Maraton odbywa się każdego roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw
Człowieka (10 grudnia). Polega na wysłaniu apeli do władz i napisaniu listów solidarności do
osób, których prawa są łamane. Wybieranych jest 10-12 bohaterów z całego świata. W Polsce
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Maraton po raz pierwszy odbył się w 2001 roku.

Gimnazjaliści pisali w obronie dziewczynek z Burkina Faso, w tym 13-letniej Marii,
zmuszanych do małżeństw często z dużo starszymi mężczyznami pod groźbą śmierci. Drugim
bohaterem listów był
Saman
Naseem z Iranu
. Był torturowany, bo chciano wymusić na nim przyznanie się do zabicia żołnierza. Miał wtedy
tylko 17 lat.

W roku 2016 Polska była gospodarzem Światowych Dni Młodzieży. Z tego też powodu
mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczyć w peregrynacji symboli ŚDM w parafii Matki Bożej
Różańcowej w Kamiennej Górze. Natomiast
Oliwia Padoł
z klasy 1C wzięła udział w
finale diecezjalnego konkursu o Światowych Dniach Młodzieży.
Konkurs odbył się w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. Łącznie rywalizowało 700
młodych ludzi z całej Diecezji Legnickiej. Oliwia znalazła się wśród 25 osób, które przeszły do
etapu finałowego.

Grupa naszych gimnazjalistów wzięła również udział w warsztatach przeprowadzonych przez
edukatorów Fundacji Forum Dialogu Między Narodami z Warszawy. Warsztaty miały
związek z zakwalifikowaniem Gimnazjum nr 1 do ogólnopolskiego programu edukacyjnego
"Szkoła Dialogu", którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej
obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy
naszego kraju. Dodatkowo odbyliśmy wycieczkę edukacyjną związaną z żydowskim
dziedzictwem Kamiennej Góry.
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Nasi uczniowie zbierali laury na najwyższych szczeblach różnych konkursów. Wyróżnienie w III
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Polska... Nasza Niepodległa. 1050 lat
od Chrztu Polski - 1050 lat Dziejów Narodu i Państwa Polskiego
"
otrzymał
Jakub Fujar
(2a).
Alicja Żelazko
(2c) zdobyła
I miejsce
w ogólnopolskim konkursie
"
Zwycięski orle nasz leć..
." w kategorii plastycznej za pracę "Nie baczcie na blizny". Natomiast w kategorii literackiej
wyróżnienie
otrzymała
Olga Obrzud
(2a) za "List do siostry".
Alicja Żelazko
otrzymała także
wyróżnienie
w III edycji konkursu plastyczno-historycznego
Najpiękniejsze zamki, pałace, dworki Aglomeracji Wałbrzyskiej
za pracę przedstawiającą Pałac Jedlinka. Wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Porcelany w
Wałbrzychu.

Znaleźliśmy się również w 10-tce najlepszych drużyn w kraju w konkursie PROMuj się na 5!, w
którym
wychwalaliśmy uroki Kamiennej Góry i okolic. Dzięki facebookowej aktywności udało się nam
wywalczyć
jedno z trzech wyróżnień.
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Byliśmy najlepszą ekipą gimnazjalną biorącą udział w ogólnopolskim "Edukacyjnym
konkursie Oceanarium 3D
". Nasza makieta edukacyjna przedstawiającą dzień z życia zwierząt morskich pływających na
PGE Narodowym w Warszawie okazała się bezkonkurencyjna w marcowej odsłonie konkursu
Prehistorycznego Oceanarium 3D.

Uczniowie naszej szkoły byli laureatami ogólnopolskiego konkursu na prezentację
multimedialną Nasze nadleśnictwo zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu.
Celem było przybliżenie młodzieży wiedzy o miejscowych lasach i nadleśnictwie oraz pokazanie
lokalnemu społeczeństwu piękna i różnorodności tych lasów. W kategorii gimnazjów walczyło
ze sobą 129 zespołów. Praca
Agnieszki Wyszatkiewicz,
Klaudii Filip
i
Kingi Przybylskiej
zdobyła
wyróżnienie
i jest jedną z dziesięciu nagrodzonych prezentacji.

Wzięliśmy również udział w Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, które odbyły się na
Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu. Oliwia Padoł, Sara Stepko, Nikola Kalkowska, Jakub
Fujar - w trzech rundach finałowych zmagali się z sudoku klasycznym, antykonikowym,
palindromicznym, extra region. Najlepszy wynik otrzymała Nikola Kalkowska, zajmując 43
miejsce spośród 134 uczestników gimnazjum.

Odbyła się kolejna edycja konkursu literackiego "Tak mogło być!" Zbiór nieznanych legend
Kamiennej Góry i okolic
. Tradycyjnie
rozpoczęliśmy w ten sposób obchody Dni Kamiennej Góry. Konkurs, adresowany po raz
czwarty do uczniów powiatu kamiennogórskiego, przebiegał w dwóch kategoriach. Miejsce
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pierwsze w kategorii szkół podstawowych zajęła
Nikola Kurzawa
(Lubawka), miejsce drugie Marcel Breitenfellner
(Ptaszków), miejsce trzecie Hanna Maciejewska
(Krzeszów). Wyróżnienie odebrała Alina Turek (Ptaszków). W gronie nagrodzonych
gimnazjalistów znaleźli się kolejno:
Anna Gogola
(Pisarzowice),
Weronika Kociołek
(Lubawka) i
Weronika Sobczak
(Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej). Wyróżnienie otrzymała
Weronika Blicharz
(Krzeszów).

Dominik Soja, uczeń klasy 3a, został Mistrzem Strefy Jeleniogórskiej w stylu grzbietowym
na dystansie 50 m. Dzięki swoim osiągnięciom w pływaniu Dominik został uhonorowany
stypendium sportowym.

W Naszej szkole podejmowaliśmy niezwykłego gościa. Józef Tracz - zapaśnik klasyczny,
trzykrotny medalista olimpijski w kategorii 74 kg w barwach Śląska Wrocław. Medale olimpijskie
to z pewnością największe osiągnięcia Józefa Tracza. Podczas Igrzysk w Seulu w 1988 roku, w
wieku 24 lat, zdobył brązowy medal. Cztery lata później w Barcelonie wywalczył srebro. W 1996
roku z Igrzysk w Atlancie przywiózł brąz.

"Niepylak BIS!" - pod takim hasłem przebiegał tegoroczny XXXII Rajd Wiosna. Było to
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nawiązanie do rajdu sprzed 20 lat. Wówczas, 14 maja, młodzież udała się na dwudniową
wędrówkę z Lubawki, przez Rezerwat Kruczy Kamień, Rozdroże pod Skowrończą, Przełęcz
Ulanowicką do ośrodka wypoczynkowego "Modrzew". Tam uczniowie poznali bliżej tajniki
hodowli motyla niepylaka apollo należącej do Pana Jurka Budzika i Pani Agnieszki Antosiewicz.

W tym roku nie udało się powtórzyć tamtej trasy. Z uwagi na zmieniające się warunki
pogodowe, zmuszeni byliśmy pójść innym, krótszym szlakiem. Podsumowanie Rajdu odbyło się
pod szkołą. Okazało się, że dwie klasy uzyskały taki sam wynik w klasyfikacji końcowej.
Dogrywka polegała na przebiegnięciu slalomem 3-osobowej reprezentacji w klownowych
portkach :) Ostatecznie zwycięstwo i Puchar Dyrektora Szkoły wywalczyła klasa 2A. Miejsc
e II
zajęła
klasa 3C
,
miejsce III
klasa 1A
.

Angelika Gromala z 1-10 Hufca Pracy w Kamiennej Górze uzyskała tytuł Absolwenta Roku
Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
. Do wojewódzkiego konkursu, którego celem było wyłonienie najlepszego absolwenta i
promowanie jego osiągnięć uzyskanych podczas kształcenia w OHP, zgłoszonych zostało 12
uczestników.
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